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• Wartośd społeczna i wartośd poznawcza integracji w 
kontekście organizacji edukacji językowej uczniów z 
niepełnosprawnością  

 

• Uczniowie z niepełnosprawnością w polityce językowej UE  

 

• Znaczenie nauczania języków obcych uczniów z 
niepełnosprawnością w opiniach nauczycieli 

 

• Jak zapobiegad dyskryminacji poznawczej : w stronę 
ujednolicenia i waloryzacji kryteriów oceniania postępów 

 



 

 

Współczesne podejście do niepełnosprawności 

Koncentracja na defekcie 
(postawa defektologiczna) 

Postrzeganie podmiotowe 
(podejście holistyczne,  

personalistyczne) 



 

*…+ niepełnosprawnośd jest pojęciem 
ewoluującym i wynika z interakcji między 
osobami z dysfunkcjami a barierami 
wynikającymi z postaw ludzkich, które 
utrudniają tym osobom pełne i skuteczne 
uczestnictwo w życiu społecznym, na zasadach 
równości z innymi osobami. 

W preambule Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej 13 grudnia 
2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, uznaje się, że: 



Integracja w kształceniu językowym 

  

 

 „Integracja ma sens wtedy, gdy poprzez integrację i 
w integracji kształci się zdolność do konstruowania 
strategii zachowania, interakcji 

 i komunikacji, pozwalających na podejmowanie 
właściwego działania w konkretnych, posiadających 
znaczenie sytuacjach społecznych”  

 (Hurrelmannem 1994: 126).  

 

 



Współczesny model integracji odnosi się do umiejętności nawiązywania relacji w różnorodnym 
społeczeostwie (jest więc wychowaniem w i do dialogu z każdym człowiekiem).  

 - integracja społeczna  

 równośd społeczna, włączanie osób z niepełnosprawnością do 
życia społecznego w kontekście edukacji językowej rozumianej 
jako prawo i zwiększanie możliwości dostępu do nauki języków 
obcych 

 

 - integracja poznawcza  

 poszanowanie odmienności , w edukacji: prawo do oceny 
postępów, które są zgodnie z możliwościami i potrzebami 
ucznia 

 



 

 

Szkoła równych szans 

Model diagnostyczno- 
medyczny 

(respektowanie  
specjalnych potrzeb  

edukacyjnych) 

Model społeczno-edukacyjny 
(nauczanie w zróżnicowanym  

środowisku) 



  

 

  

  
 

Cechy nauczania integracyjnego 
(ujęcie tradycyjne) 

Cechy nauczania włączającego  
(szkoły równych szans) 

w odniesieniu do ucznia z 
niepełnosprawnością 
  
 
- koncentracja na dysfunkcji 
(rozpoznanie problemu, określenie 
potrzeb w kontekście 
niepełnosprawności: z góry ustalone 
sposoby oceniania postępów i tzw. 
rewalidacji określone często 
przepisami prawnymi i wskazane w 
orzeczeniach PPP) 
 

w odniesieniu do ucznia z 
niepełnosprawnością i ucznia 
pełnosprawnego 
  
- holistyczne spojrzenie na dziecko, 
określenie słabych i mocnych stron 
dziecka przez niego samego i inne 
osoby (np. przez  prowadzących 
terapię i rodziców dziecka) 
  
- traktowanie różnorodności jako 
wartości samej w sobie 
 



 
Uczniowie z niepełnosprawnością w polityce 

językowej UE  

 
• Respektowanie integracji społecznej 

  (promowanie nauki języków obcych, pomoc w  

  dostępie do nauki) 

 

• Integracja poznawcza - problem nierozwiązany 
(bo nierozpoznany?) 

(zdefiniowanie celów nauczania języków obcych,  

kryteria oceny postępów) 



 Wpisanie nauki języka 
obcego (języków 

obcych) do 
indywidualnego 

projektu edukacyjno-
terapeutycznego ucznia 

- kontakt z  nowym systemem użycia 
językowego sprzyja konceptualizacji 
pojęć nabywanych w języku narodowym, 
co pozytywnie wpływa na tworzenie się 
świadomości metajęzykowej  

- sytuacja nauczania/uczenia się nowego 
języka skłania do uświadomienia braków 
(najczęściej słownikowych) w języku 
narodowym 

- obserwacja zachowań innych 
uczestników grupy językowej, 
borykających się nierzadko z użyciem 
strategii kompensacyjnych w przypadku 
trudności komunikacyjnych sprzyja 
wzbogacaniu własnych sposobów radzenia 
sobie z trudnościami w komunikacji, ma 
też wartość motywującą 



  

 

  

 

 
 

Cechy nauczania integracyjnego 
(ujęcie tradycyjne) w odniesieniu do 
celów nauczania języka obcego 

Cechy nauczania włączającego (szkoły 
równych szans) w odniesieniu do 
celów nauczania języka obcego 

  
 
-traktowanie nauki języka obcego 
zgodnie z wymaganiami 
programowymi, ewentualnie 
zmniejszenie wymagao lub 
określenie ich specyfiki w stosunku 
do możliwości przyswajania języka 
przez dziecko 
 

  
  
- uwypuklenie wartości 
terapeutycznej (także poznawczej) 
nauki języka obcego, dostosowanie 
wymagao do profilu rozwojowego 
ucznia (wpisanie programu nauczania 
języka obcego do indywidualnego 
programu terapeutycznego ucznia z 
niepełnosprawnością) 
 
 



Ewentualne korzyści dla 
uczniów z 
niepełnosprawnością 
związane z nauką języka 
obcego w opiniach 
nauczycieli  
(73 respondentów) 

brak korzyści nieznaczne 
korzyści 

średnie 
korzyści 

znaczne 
korzyści 

postępy w zakresie 
sprawności językowo- 
komunikacyjnych 

16 32 28 14 

wykorzystanie nauki 
języka obcego w 
rozwijaniu kompetencji 
poznawczej ucznia  

4 32 47 25 

wykorzystanie nauki 
języka obcego w 
kompensowaniu/ 
usprawnianiu zaburzonych 
funkcji 

15 13 51 18 

podnoszenie samooceny i 
umacnianie wiary w swoje 
możliwości  

31 14 33 33 



Trudności l. odp. % 

zbyt liczne klasy 85 59% 

brak możliwości dodatkowej pracy indywidualnej 75 52% 

trudny dostęp do informacyjnych nt danej niepełnosprawności  73 51% 

brak materiałów metodycznych dotyczących pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym 

53 37% 

brak uregulowao prawnych i wskazao metodycznych odnośnie specjalnych 
programów przedmiotowych dla ucznia z deficytem 

80 56% 

brak/utrudniona współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka 71 49% 

niechęd pozostałych nauczycieli/dyrekcji do tej formy pracy 57 40% 

brak akceptacji kolegów z klasy 69 48% 

brak akceptacji rodziców uczniów pełnosprawnych 54 38% 

inne: brak czasu, brak wskazao do oceny postępów 2 



Wniosek końcowy 

 Uzupełnienie ESOKJ o specjalne kryteria 
oceniania postępów, (które odwołują się także 
do rozwijania kompetencji uczenia się i 
korzyści rehabilitacyjnych) wspomogłoby 
usuwanie barier mentalnych wynikających 
głównie z przekonania, że nie warto zabiegać o 
nauczanie języków obcych uczniów z 
niepełnosprawnością (zwłaszcza z deficytami 
rozwoju języka i mowy). 


