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Wstęp

Obserwowany od kilkunastu lat gwałtowany rozwój techniki, przejście od 
słowa pisanego do obrazu oraz widoczne zmiany społeczne sprzyjają tendencjom 
deprecjonującym tradycyjnie pojmowaną funkcję szkoły. Jednak przeobrażenia te, 
wbrew wielu przepowiedniom, wzmacniają inne funkcje tej instytucji, wcześniej 
mało znaczące lub zaniedbane. Wydaje się, że przemiany dotyczą także szkoły jako 
miejsca rozwoju uczniów niepełnosprawnych. Warto jednak podkreślić, że prze-
kształcenia w odniesieniu do tej grupy osób są dodatkowo wzmacniane transfor-
macjami postrzegania ich roli i miejsca w społeczeństwie. Nie może więc dziwić 
to, że reformowanie szkolnictwa specjalnego w ostatnich latach jest szczególnie 
widoczne. Wyraźnym tego przykładem są poszukiwania najlepszych form kształ-
cenia integracyjnego, inkluzyjnego czy ciągle toczące się dyskusje nad zasadnością 
kształcenia segregacyjnego. Innym ważnym zagadnieniem wymagającym ciągłej 
rel eksji teoretycznej i dociekań empirycznych są funkcje i kompetencje pedagogów 
pracujących z uczniami niepełnosprawnymi. Pytanie o zakres i zróżnicowane owych 
funkcji w poszczególnych formach kształcenia ciągle pozostaje nierozstrzygnięte. 
W kontekście wielu innych problemów szkoły warte podjęcia jest także zagadnie-
nie komunikacyjnych aspektów pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach 
i możliwościach poznawczych. Wszak to na podstawie zaburzeń komunikacyjnych 
pojawiają się trudności w skutecznym realizowaniu celów kształcenia i efektywnym 
przygotowaniu do aktywnego włączania się w życie społeczności lokalnej.

Wskazane trzy obszary – oscylujące wokół problematyki kompetencji pedago-
gów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach w rozwoju, komunikacyjnych 
aspektów kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz organizacyjnych kontekstów 
pracy z nimi – są wyznacznikiem struktury przedłożonego tomu.

Zamierzeniem redaktorów było wielowątkowe i wieloaspektowe przed stawienie 
tej problematyki, stąd wśród autorów tekstów znajdujemy przedstawicieli nie tylko 
pedagogiki specjalnej, ale także innych dyscyplin naukowych. Są wśród nich rów-
nież słowaccy i czescy badacze wskazanych problemów. Sądzimy, że zaprezentowane 
przez nich poglądy oraz wyniki badań będą interesującym uzupełnieniem dyskur-
sów prowadzonych na gruncie rodzimych dyscyplin naukowych, często czerpiących 
inspiracje z literatury anglojęzycznej.
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Introduction

Rapid technical development that can be observed from several years, transi-
tion from written word to moving image, as well as other noticeable social changes 
promote trends depreciating traditional view on school functionality. Against many 
predictions, however, these changes reinforce other, previously less signii cant or ne-
glected functions of this institution. It seems that these alterations adequately refer 
to school as a place of development of pupils with disabilities. It is worth underlin-
ing, though that when it comes to these changes, they are additionally strengthened 
by transformation of perception of the role and the place of this group of people in 
society. h erefore one cannot be surprised that reorganization of special education 
has been particularly visible in the recent years. A clear example of this is a search 
for optimal method of integrating and inclusive education, or continuous discus-
sions on justii cation of segregating education. Another important i eld requiring 
constant theoretical rel ection and empiric research are functions and competences 
of teachers working with disabled pupils. Scope and dif erences of these functions 
in each education form remain an unsolved question. In the context of many other 
school problems, a question of communicative aspects while working with pupils of 
dif erent needs and cognitive abilities is worth discussion. h ese are communica-
tion problems that make it dii  cult for the disabled to ei  ciently meet educational 
aims or to ef ectively prepare for joining local community life in an active way.

h e three spheres indicated here, all referring to the issue of competences of 
educators working with children of special development needs, aspects regarding 
communication during their education as well as organizational context of working 
with the disabled children are determinants of the structure of this volume.

h e intention of the editors is to present many threads and many aspects of 
these problems. h erefore you can i nd here, among the authors of the texts, repre-
sentatives of not only special pedagogy but also of other scientii c disciplines. h ere 
are representatives of Slovak and Czech scien tists among them. We believe that their 
views and research results are an interesting supplement to the discourses conducted 
on the ground of Polish scientii c disciplines that ot en take their inspiration from 
literature written in English.
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