
Temat: Czym jest edukacja włączająca na etapie wychowania przedszkolnego? 

W obecnych czasach edukacja spotyka się z różnego rodzaju przeciwnościami. Część z nich wynika

ze słabej organizacji szkolnictwa, a część ze źle dobranych metod i form kształcenia, zwłaszcza gdy

w placówce pojawia się dziecko mające specjalne potrzeby edukacyjne. 

Specjalne potrzeby edukacyjne to nic innego jak ,,wszelakiego rodzaju trudności w 

przyswajaniu wiedzy, uwarunkowane różnymi czynnikami, włącznie z upośledzeniem umysłowym,

schorzeniami neurologicznymi, uszkodzeniami mózgu, uszkodzeniami narządów zmysłu i ruchu, a 

także zaburzeniami emocjonalnymi”1. Należy zatem pamiętać, że trudności edukacyjne mogą 

dotknąć każdego dziecka, nie tylko niepełnosprawnego i to właśnie takim dzieciom należy 

umożliwić kształcenie. Z pomocą przychodzi do nas edukacja włączająca nazywana również 

inkluzyjną. Jej głównym celem jest włączenie dzieci niepełnosprawnych i przejawiających 

trudności w uczeniu się do placówek ogólnodostępnych, położonych najbliżej miejsca ich 

zamieszkania, a także zlikwidowanie barier i zmianę świadomości dzieci, rodziców, nauczycieli i 

dyrektorów odnośnie osób niepełnosprawnych. Innymi celami edukacji włączającej są: 

• Indywidualizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego czyli dostosowanie podstawy 

programowej do uczniów z niepełnosprawnością i przejawiających trudności w uczeniu się, 

• obiektywną ocenę działań dziecka z uwzględnieniem jego dysfunkcji rozwojowych, 

• dostosowanie placówek ogólnodostępnych pod kątem uczęszczania do nich dzieci 

niepełnosprawnych, 

• uświadomienie rodziców co do możliwości posłania dziecka do placówki położonej najbliżej 

ich miejsca zamieszkania, 

• dostosowanie metod i form pracy w placówce oświatowej pod katem pracy z dziećmi 

przejawiającymi trudności w uczeniu się, 

• wyposażenie placówek edukacyjnych w różnorodne pomoce dydaktyczne, które wspomagają 

rozwój dzieci, 

• zapewnienie dzieciom dostępu do specjalistów tj. psycholog, logopeda, a także terapeuci. 

Pierwsze lata życia dziecka są kluczowe dla jego rozwoju. To właśnie w tym okresie kształtują się 

możliwości poznawcze i intelektualne dziecka. W wieku przedszkolnym dziecko zaczyna brać 

udział w procesie socjalizacji, a także rozwijają się w nim wrodzone zdolności intelektualne. Okres 

ten jest najlepszy aby prawidłowo stymulować rozwój intelektualny i społeczny dziecka, a także 

aby zapobiegać ewentualnym trudnością w dalszym rozwoju. Wiedza z którą dzieci wychodzą z 

przedszkola, często procentuje na dalszych etapach kształcenia, a także ma pozytywny wpływ na 



lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i społeczeństwie. Zadaniem edukacji przedszkolnej 

jest wspomaganie rozwoju dzieci w obszarach tj.: 

• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, 

• kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie 

dzieci do utrzymywania porządku, 

• wspomaganie rozwoju mowy dziecka, 

• wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosuje się w poznaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia, 

• wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

• wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 

• wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem, 

• wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec, 

• wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne, 

• wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych, 

• pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, 

• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, 

• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, 

• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, 

• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.2 

Obecnie każde dziecko ma możliwość podjęcia edukacji. ,,W myśl tej zasady, każdemu uczniowi ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić miejsce w systemie oświaty i 

odpowiednie warunki dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych”3. Już od 

najmłodszych lat wszystkie dzieci, pełnosprawne  jak i niepełnosprawne mają taki sam dostęp do 

kształcenia. Jednak żeby wczesna edukacja przyniosła efekty należy zapamiętać, że każde dziecko 

jest inne i ma swoje indywidualne potrzeby rozwojowe, które my jako nauczyciele i 

rodzice musimy  zrozumieć i poddać wszelakim procesom społecznym, ponieważ otoczenie ma 

znaczący wpływ na rozwój i socjalizację dziecka. 
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