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 Rola integracji uczniów z orzeczeniami z uczniami w szkole 

ogólnodostępnej. Nauczanie w klasie ogólnodostępnej uczniów z  autyzmem  

i zespołem Aspergera  - artykuł szkoleniowy dyrektora szkoły. 

 

,,Asperger to nie choroba. To sposób bycia.  

Nie ma na to lekarstwa, bo nie ma na takowe 

 zapotrzebowania. Jest natomiast zapotrzebowanie 

Na wiedzę i adaptację, ze strony dzieci  

z Aspergerem, ich rodzin i przyjaciół.’’ 

( John Elder Robison, Patrz mi w oczy.  

Moje życie z zespołem Aspergera ).  

  

1. Edukacja włączająca.  

     Edukacja włączająca ma swoją podstawę prawną w Rozporządzeniu MEN z 

dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1309 ).  

   Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i 

wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich 

osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania 

indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju 

osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.  

    Edukacja ta stawia za cel wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do 

stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, czyli społeczeństwa, w 

którym osoby niezależnie od różnic, m.in. w stanie zdrowia, sprawności, 

pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a 

różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i 

cywilizacyjnego.  To  systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe 

podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, 
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warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego 

ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. 

   Szkoła ogólnodostępna to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego 

potrzeby i możliwości, realizująca założenia edukacji włączającej. To szkoła 

zapewniająca każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w 

procesie kształcenia  i wychowania oraz życiu społecznym szkoły.  

  Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające 

obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów ( źródło – UNESCO, 2017 ). 

2. Rola integracji uczniów. 

 Pokazanie  uczniom różnorodności świata i ludzi. 

 Uczenie empatii i tolerancji. 

 Wpływ bodźców z zachowań uczniów bez orzeczeń na stymulowanie 

zachowań uczniów z orzeczeniami. 

 Wzajemne uczenie się od siebie  obu grup uczniów. 

 Rola edukacji emocjonalno – społecznej w szkole i w życiu.  

 Przygotowanie uczniów do życia poprzez ćwiczenie niezbędnych 

nawyków: praca, odpowiedzialność, uczciwość. 

 Rola oddziałów integracyjnych w edukacji uczniów i rozwoju społecznym 

społeczeństwa dorosłych. 

 Rola nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym w szkole 

ogólnodostępnej. 

 Rola nauczyciela wspomagającego proces nauczania uczniów  z 

orzeczeniami w klasie ogólnej w szkole  w szkole ogólnodostępnej. 

 Rola specjalistów ( oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającego, 

logopedy, terapeuty mowy, rehabilitanta osób z autyzmem itd. ) w 

edukacji, wychowaniu, opiece nad dziećmi z orzeczeniami. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących – Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Westerplatte mamy orzeczenia ze względu na: 

- niepełnosprawność ruchową,  
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- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, lekkim, 

- autyzm, Zespół Aspergera. 

Specjaliści: 3 oligofrenopedagogów, 1 logopeda, 1 doradca zawodowy, 1 

nauczyciel wspomagający ( drugi zostanie zatrudniony od 2021/22 – 

oligofrenopedagog i terapeta osób z autyzmem ), 1 specjalista od zajęć 

korekcyjno – kompensacyjnych, 1 pedagog, 5 specjalistów od gimnastyki 

korekcyjno – kompensacyjnej, 1 terapeuta mowy. 

3. Etyka określeń. 

    Nie lubię określenia: ,,niepełnosprawność’’, chociaż i tak  wydaje się ono o 

niebo lepsze od wcześniejszego określenia w prawie oświatowym: 

,,upośledzenie.’’ 

Rzecz jasna, rozumiem względy medyczne i organizacyjne w oświacie. Jednak i 

tak szukam zastępników, np. używam określenia – uczeń z orzeczeniem. 

Zestawiony z uczniem bez orzeczenia, różnicuje ich, ale w sposób bardziej 

cywilizowany niż upośledzenie czy niepełnosprawność. Wszak jeden uczeń coś 

ma, drugi – nie. I oto chodzi, aby na edukację włączającą spojrzeć po ludzku i 

normalnie.  

Wszak Ksiądz Twardowski w wierszu ,,Do moich uczniów’’ pisał, że są różne 

szkoły, w tym szkoły dla uczniów ,,niedorozwiniętych.’’ To dawne czasy. Nie 

myślano o edukacji włączającej. Ale w tym wierszu jest przede wszystkim 

naturalne podejście do inności intelektualnej i fizycznej.  

4. Krótki rys Zespołu Aspergera.  

Ellen  Notbohn w Treningu SEL, czyli umiejętności społeczno – emocjonalnych 

skupiła się na 10 rzeczach, o których chciałoby powiedzieć dziecko z 

autyzmem, gdyby mogło to zwerbalizować w sposób zrozumiały dla innych.  

,,Spędzanie czasu z typowo rozwijającymi się rówieśnikami nie doprowadzi do 

wykształcenia się umiejętności myślenia społecznego, jeśli nie będzie mu 

towarzyszyć wyrażana wprost, konkretna nauka o zachowaniach społecznych.’’ 

( Ellen Notbohn ). 

Umiejętności społeczne zdobywa się albo przez intuicję, albo przez instrukcję. 
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Dzieci z ASD ( Autism Spectrum Disorders ) i AS ( Asperger Syndrome ) nie 

opanowują instynktownie niezbędnych nawyków, zachowań, reakcji 

społecznych. Jest więc dla nich tylko jedna droga nauki inteligencji społecznej, 

w której pierwszoplanową rolę gra intelekt. Dzieci te muszą poznać zasady 

interakcji społecznych, poznać logiczne powody, dla których robi się tak, a nie 

inaczej. Muszą poznać ich akceptowany społecznie przebieg, najlepiej w 

graficznej formie, która jest zdecydowanie lepiej przyswajana przez ich mózg.  

Osoby z AS i ASD 10 razy bardziej efektywnie przetwarzają informacje 

wizualne niż informacje słuchowe. 

Tony Attwood w książce ,,Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik.’’ 

Porównuje dziecko z Zespołem Aspergera do dziecka, które układa puzzle z 

5000 elementów bez patrzenia na pokrywę pudełka z obrazkiem. 

Dziecko  z ZA nie ma takiego obrazka i stara się określić sposoby połączeń oraz 

wzory na podstawie doświadczenia – i miejmy nadzieję – wskazówek od 

innych. W końcu, pewne kawałki układanki społecznej zaczynają do siebie 

pasować, tworząc małe, niepowiązane ze sobą fragmenty i po trzydziestu lub 

czterdziestu latach wzorzec zostanie rozpoznany i układanie nabiera tempa.  

Niektórzy dorośli z Zespołem Aspergera ostatecznie całkiem dobrze radzą  sobie 

w towarzystwie, a inni ludzie nie zdają sobie nawet sprawy z tego, ile trzeba 

było mentalnej energii, wsparcia, zrozumienia i uczenia się, aby osiągnąć taki 

sukces ( Tony Attwood). 

Przypomnijmy trzy filary inteligencji społecznej, z którymi musi się zmierzyć  

dziecko z ASD i  AS:  

❖ Komunikacja werbalna. 

❖ Komunikacja niewerbalna. 

❖ Komunikacja proksemiczna ( proksemika – relacje przestrzenne między 

komunikującymi się ).  

5. Charakterystyka Zespołu Aspergera.  

Na początku tej części podzielę się fragmentem książki Roksany Jędrzejewskiej 

– Wróbel – KOSMITA: 
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,,Ja myślę i czuję tak samo jak inne dzieci. I chciałbym się tak samo 

zachowywać. Ale nie umiem. Ciągle robię dziwne rzeczy i wszyscy myślą, że 

jestem głupkiem. Ale mnie naprawdę ubrania bolą, dlatego krzyczę. I światło 

mnie boli, i hałas. Dlatego chodzę w kominiarce. Wtedy mi się nic nie stanie, bo 

jestem schowany. Ale rodzice chyba tego nie lubią. Ale ja muszę. Wtedy się tak 

nie boję wszystkiego. I muszę się zawijać w koc i włazić pod materac. Lubię 

być taki ściśnięty, wtedy się uspokajam. Ale nie lubię, jak ktoś mnie dotyka. 

Nawet mama. To niemiłe. Wrzeszczę zawsze, jak mnie boli albo, jak się boję. A 

bolą mnie różne hałasy. Np., jak dzwoni telefon, to mi się wydaje, że on mi 

dzwoni w głowie. I boję się spuszczania wody. I deszczu się boję. Jak on pada, 

to tak jakby ktoś strzelał.’’ 

   Zespół Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa w połowie 

lat 80 – tych XX w. Dzieci o obrazie klinicznym, odpowiadającym  tej definicji 

zostały dokładnie opisane w latach 40 – tych XX w. przez wiedeńskiego 

pediatrę Hansa Aspergera. ZA został oficjalnie uznany dopiero w 1994 r.  

Mianem Zespołu Aspergera określa się najłagodniejsze przypadki autyzmu, 

dotyczące przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych. Podobnie jak wszystkie 

inne przypadki autyzmu,  jest to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, 

którego przyczyny nie  są znane.  

U osoby z Zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i 

deficyty w kontaktach, i umiejętnościach społecznych, i w użyciu języka dla 

potrzeb komunikacji.  

Dzieci te cechują zachowania powtarzające się lub uporczywe i bardzo 

ograniczony zakres zainteresowań.  

Zespół Aspergera charakteryzuje osoby o lepszych zdolnościach poznawczych, 

z normalnym lub większym niż przeciętny ilorazem inteligencji, które 

opanowały wykorzystanie języka na poziomie wyższym niż ma to miejsce w 

przypadku ludzi o bardziej zaawansowanym autyzmie.  

Lepsze zdolności poznawcze i lepsze opanowanie funkcji języka odróżniają ZA 

od innych form autyzmu i dają lepsze prognozy.  

Dzieci z ZA mają różne nasilenie symptomów. 
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Zespół Aspergera występuje częściej: 20 – 25 dzieci na 10 000, autyzm: 4 dzieci 

na 10 000. 

ZA znacznie częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek, nikt nie wie, 

dlaczego.  

ZA ma podłoże genetyczne.  

Szwedzki badacz Gillberg zaproponował 6 kryteriów diagnostycznych ZA, 

oddających unikalny charakter zaburzenia: 

1) Zaburzenie funkcji społecznych z towarzyszącym mu dużym 

egocentryzmem. 

2) Ograniczone zainteresowania/aktywności. 

3) Powtarzające się zachowania rutynowe i rytuały. 

4) Cechy dotyczące języka i mowy. 

5) Problemy z komunikacją pozawerbalną.  

6) Niezgrabność ruchowa. 

Nie wszystkie cechy muszą być obecne.  

6. Obraz Zespołu Aspergera. 

   Najbardziej oczywistą cechą Zespołu Aspergera jest wykazywanie przez 

dzieci nim dotknięte pewnych szczególnych zainteresowań. W 

przeciwieństwie do autyzmu, w którym zainteresowanie dotyczy przede 

wszystkim przedmiotów i ich części. W ZA skupia się ono najczęściej na 

określonych problemach intelektualnych. 

Gdy dzieci z ZA wchodzą w wiek szkolny lub nawet wcześniej – w wieku 

przedszkolnym, wykazują obsesyjne zainteresowania, np. matematyką, 

pewnymi aspektami nauki lub czytaniem. U niektórych dzieci stwierdza się 

nawet hiperleksję ( wcześnie przejawiająca się zdolność do czytania słów, 

wykraczająca poza to, czego się można spodziewać od dziecka w jego wieku 

chronologicznym, albo intensywna fascynacja literami lub cyframi )  lub 

czytanie z pamięci. 
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   Socjalizacja dzieci z ZA przebiega inaczej niż u dzieci z klasycznym 

autyzmem. Nauczyciele i rodzice na ogół określają te dzieci jako żyjące we 

własnym świecie i zajęte własnymi sprawami, zainteresowaniami. Zazwyczaj 

nie są one tak bardzo zdystansowane jak dzieci autystyczne. Dzieci z ZA w 

wieku szkolnym pragną zawierać przyjaźnie i brak sukcesów na tym polu 

wywołuje ich frustrację, smutek i zakłopotanie.  

Ich problemem nie jest na ogół brak okazji do interakcji społecznych, ale 

raczej ich mała skuteczność.  

 

 

Zamiast zakończenia:  

 

,,Spectrum autyzmu jest długie i szerokie, i wszyscy się na nim znajdujemy. 

Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą wspólnego.’’ 

( Lisa Genova – Kochając syna ) 

 

 

Opracowała:  

Bożena Morawska – Dyrektor ZSO  

Michów, 14 X 2020 r.  


