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Przestrzenna organizacja klasy integracyjnej

Tworzenie własnej przestrzeni w jakimkolwiek miejscu
wymaga nie tyle kreatywności, ile odwagi.

sentencja własna

Abstrakt

Aktualnie na gruncie pedagogiki specjalnej brakuje szerszych prób deskrypcji przestrzeni klasy in-
tegracyjnej oraz prób wyjaśnienia uwarunkowań kształtujących jej stan. Celem artykułu jest na-
wiązanie do przestrzeni w edukacji integracyjnej. Przestrzeń to zbiór elementów, które wzajemnie 
na siebie oddziałują. To również miejsce kształtujące wzajemne relacje, procesy komunikacyjne, 
postawy. Rozmieszczenie poszczególnych elementów fizycznych w zaplanowanej przestrzeni może 
więc warunkować procesy socjalizacji, wychowania i kształcenia.

Słowa kluczowe: uczeń, osoba z niepełnosprawnością, przestrzeń, miejsce, edukacja integracyjna.

Spatial organization of the integration class

Abstract

Currently in the field of special education there is a lack of wider integration class descriptions 
and atempt to explain circumstances determining its shape. This article refer to a space in inclusive 
education. Space is a collection of elements that interact with each other. It is also a place where 
relationships, communication processes, and appropriate attitude to people and things are shaped. 
Thus, the physical arrangement of individual elements in the planned space can determine the 
processes of socialization, education and training.

Keywords: student, person with disability, space, place, inclusive education.
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Wstęp

Przestrzeń jako tło interakcji społecznych, a także nierozłączny element 
tożsamości społecznej, odgrywa szczególną rolę w naszym społeczeństwie.

Przestrzeń klasy integracyjnej to jedno z ważniejszych zagadnień w eduka-
cji integracyjnej uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, jednak 
problematyka obszaru klasy integracyjnej należy do wątków rzadko podejmo-
wanych w opracowaniach z zakresu pedagogiki specjalnej.

W artykule podjęto refleksję nad przestrzenią we wczesnej edukacji inte-
gracyjnej. Zawarto w nim przegląd definicji miejsca i przestrzeni, opis edukacji 
integracyjnej oraz informacje na temat przestrzeni klasy integracyjnej. Całość 
zamykają wnioski końcowe.

Edukacja integracyjna

Nauczanie integracyjne skupia się na umiejscowieniu dziecka z niepeł-
nosprawnością w klasie do niego dostosowanej (według obowiązujących 
przepisów) i zapewnieniu mu głównie tzw. integracji przestrzennej. Takie 
rozwiązania często są postrzegane jako postęp edukacyjny. Tego typu system 
edukacyjny daje dziecku niepełnosprawnemu szansę na naukę i socjalizację 
w zwykłej szkole. Często jednak możemy zaobserwować postawy koncentra-
cji na dysfunkcjach dziecka i usiłowanie przystosowania go do istniejącego 
systemu szkolnego i społecznego. Przykładem może być uczeń niesłyszący, od 
którego oczekuje się, że z pomocą aparatu słuchowego nauczy się mówić, by 
móc uczestniczyć w aktywnym życiu klasy. Natomiast nikt nie oczekuje, że 
nauczyciel i inne dzieci nauczą się języka migowego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami zdobywają umiejętności i wiedzę 
zgodnie z ich możliwościami w oparciu o indywidualne programy edukacyjne. 
Podczas zajęć lekcyjnych korzystają z pomocy nauczyciela wspomagającego, 
oprócz tego szkoły zapewniają im pomoc specjalistów, takich jak: psycholog, 
logopeda, pedagog szkolny. Placówki oświatowe prowadzące oddziały integra-
cyjne powinny ponadto zapewnić odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowa-
nie stanowiska ucznia (Dz. Urz. MEN z 1993 r. Nr 9, poz. 36). Wychowanków 
niepełnosprawnych przyjmuje się do integracyjnych form kształcenia i wycho-
wania na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka oraz na podstawie orzeczenia 
kwalifikującego do kształcenia oraz wychowania specjalnego (Ministerstwo 
Edukacji Narodowej o kształceniu integracyjnym i specjalnym 2001, s. 37).

Rola integracji w procesie edukacyjnym zwykle dostrzegana jest wtedy, kiedy 
to uczniowie niepełnosprawni realizują wszystkie zajęcia programowe razem  
z uczniami pełnosprawnymi. Zasadniczą przesłanką takiej okoliczności są 
ograniczenia ze strony specjalnego wsparcia w postaci zajęć pozalekcyjnych, 
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podczas których przeważnie realizuje się program kształcenia. Często jednak 
część tego typu treści programowych przekazywana jest na dodatkowych 
zajęciach, np. dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych (dwie godziny 
tygodniowo) lub korekcyjno-kompensacyjnych. Nauczyciel, prowadząc 
zajęcia tego typu, powinien je wykorzystać do uzupełnienia wiedzy ucznia, 
korygowania powstałych ubytków wiedzy i umiejętności (Dz.U. 2010 nr 228 
poz. 1489).

Miejsce i przestrzeń w literaturze

Granicą wyznaczającą określone miejsce jest charakter danej przestrzeni.  
Im bardziej jest ona dostosowana do danej grupy osób, tym bardziej może 
stanowić element swoistego kanonu kulturowego, danej zbiorowości społecz-
nej, czytelny i rozpoznawalny element wyodrębniający daną grupę spośród 
społeczeństwa (Burdzik).

Przestrzeń według Słownika języka polskiego PWN to po pierwsze: „nie-
ograniczony obszar trójwymiarowy, w którym zachodzą wszystkie zjawiska 
fizyczne”, po drugie: „część takiego obszaru objęta jakimiś granicami; też: 
miejsce zajmowane przez jakiś przedmiot”, można ją również uznać za: „od-
ległość między czymś a czymś”, bądź też „ogół zjawisk społecznych, politycz-
nych itp.” (www.sjp.pwn.pl).

Pojęcie przestrzeni uważa się za kategorię dość niejasną. Z jednej strony 
jest ona „całokształtem stosunków zachodzących między współistniejącymi 
przedmiotami materialnymi, ich rozmiarami, odległościami, kształtami”, 
z drugiej – „trójwymiarową nieograniczoną rozciągłością”, z trzeciej – „zbio-
rem dowolnych obiektów, między którymi zostały ustalone relacje natury 
geometrycznej, algebraicznej lub abstrakcyjnej” (Encyklopedia PWN, 1998).

Wyraz „przestrzeń” posiada wiele znaczeń. Może być pojmowana jako: 
abstrakcyjna idea matematyczna, cecha materii, środowisko przyrodnicze, 
kulturowy i społeczny wytwór społeczeństwa Może być również rozpatrywana 
w odniesieniu do struktury znaczenia (Jałowiecki, Szczepański, 2010, s. 314). 
Wyróżnia się cztery hipotezy na temat przestrzeni. Pierwsza dotyczy prze-
strzeni określanej jako przejrzysta i jasna. Wyeliminowane zostają ideologie 
i interpretacje. W takim położeniu czysta forma przestrzeni nie jest powiązana 
z jakąkolwiek treścią (zmysłową, materialną, praktyczną). Jest kwintesencją, 
porównywalną do platońskiej liczby. Druga hipoteza zakłada, że przestrzeń to 
twór ludzki, uzasadniony empirycznym opisem. Jest m.in. wytworem historii, 
różnych ludzkich działań (rolnictwa, rzemiosła, przemysłu). Przestrzeń to 
miejsce pracy całego społeczeństwa oraz wytworzonych przez niego przed-
miotów, które je zajmują. Jest obiektywizacją tego, co społeczne, a co za tym 
idzie – tego, co duchowe. Kolejna hipoteza ukazuje przestrzeń nie jako kwestię 
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myślową i społeczną (jak w hipotezie filozoficznej), ani też dzieło społeczne 
lub miejsce wytwarzanych dzieł, lecz jako „pośrednika” – narzędzie, otocze-
nie, zapośredniczenie. Przestrzeń jest narzędziem polityki, którym można 
manipulować. W tej hipotezie przestrzeń można nazwać wytworem lub sumą 
wytworów, rzeczą lub zbiorem rzeczy, towarem lub zespołem towarów. Nie 
jest ona jednak najważniejszym narzędziem całej produkcji i wymiany, bazuje 
głównie na reprodukcji stosunków społecznych. Ostatnia hipoteza, poprzez 
powiązanie z trzecią, rozwija ją i doskonali (Jałowiecki, Szczepański, 2010, 
s. 314–315).

Wśród uczonych opisujących przestrzeń (od przestrzeni edukacyjnej po 
geograficzną) można wymienić: Floriana Znanieckiego (1938), Edwarda T. 
Halla (1997), Yi-Fu Tuana (1987), Aleksandra Wallisa (1990), Christophera 
Alexandra (1977), J.J. Gibsona (1979), Augustyna Bańkę (1997).

 Według słownika języka polskiego „miejsce” to: „przestrzeń, którą można 
czymś zająć lub zapełnić”, to też: „część jakiejś przestrzeni, na której ktoś 
przebywa, coś się znajduje lub odbywa; też: pomieszczenie służące określonym 
celom”, można również powiedzieć, że jest to: „pozycja, ranga lub rola kogoś 
lub czegoś” (www.sjp.pwn.pl).

Pedagogika miejsca akcentuje wychowującą rolę miejsca, które w swoisty 
sposób warunkuje procesy z nim związane. Miejsce traktowane jest jako 
potencjalnie nośna kategoria, mogąca stymulować i wspierać wzory myślenia 
pedagogicznego (Mendel, 2006, s. 25).

Maria Lewicka próbuje dotrzeć do „uniwersaliów miejsca”, które można 
potraktować jako początek „teorii miejsca”. Badaczka analizuje związek czło-
wieka z miejscem, przyczyny i konsekwencje tego związku oraz formy, jakie 
miejsce może przybierać we współczesnym świecie. Zaznacza przy tym, że 
określenie to jest zaczerpnięte z języka potocznego. Ma ono swoje znaczenie 
i określoną etymologię (Lewicka, 2012, s. 27).

Chcąc zdefiniować pojęcie miejsca, napotykamy wiele trudności. Termi-
nom przyswajanym przez naukę nadajemy subiektywną interpretację, choć 
pochodzą one z języka potocznego. Termin „miejsce”, zaadaptowany przez 
nauki społeczne (geografię humanistyczną, psychologię środowiskową), jest 
określany, jako „zapełniona przestrzeń”, „część przestrzeni, która czemuś 
służy lub w której się przebywa”. Przestrzeń nie stanowi przedmiotu analizy, 
stanowi go to, co ją obejmuje, a jest nią treść, w której się przebywa, nadając 
jej indywidualne i kulturowe znaczenia (Lewicka, 2012, s. 30).

„Miejsce” określane jest zazwyczaj jako położenie o określonym znaczeniu 
w przestrzeni geograficznej. Niemiecki psycholog Carl Graumann rozgranicza 
dwa pojmowania terminu Lebensraum, oznaczającego „przestrzeń życiową” 
(w geografii i psychologii). Z kolei w języku angielskim istnieją dwa okre-
ślenia: living space, czyli „przestrzeń życiowa” w kontekście biologicznym, 
geograficznym i politycznym, oraz lifespace – „przestrzeń życia” na gruncie 
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fenomenologii, antropologii i psychologii. Living space wiąże się z miejscem, 
w którym człowiek żyje, lifespace jest przestrzenią zagospodarowaną przez 
ludzi, miejscem doświadczeń, znaczeń (Lewicka, 2012, s. 31).

Chcąc pokazać w języku migowym znaki „miejsce” oraz „przestrzeń”, na-
leży wykonywać dłońmi naprzemienne ruchy w przeciwnych kierunkach, lewa 
dłoń do przodu, w lewą stronę, zaś prawa odwrotnie (do tyłu, nieco w prawo). 
Jedna dłoń otwiera obszar w jedną, a druga w drugą stronę. 

W przypadku nowo powstałych, stałych siedzib ludzkich słowo „miejsce” 
zaczęło być identyfikowane ze słowem „miasto”. W językach słowiańskich 
„miasto” i „miejsce” posiadają równoznaczne brzmienie i znaczenie. Miestas 
w języku litewskim oznacza „miasto”, natomiast vieta – „miejsce”. Również 
w językach germańskich „miejsce” i „miasto” to sted i stadt. W znaczeniu 
językowym z biegiem czasu, wraz z rozwojem urbanizacji „miasto” staje się 
„miejscem” (Lewicka, 2012, s. 29–30).

Przestrzeń klasy typowej i integracyjnej

Zaznajamianie się z przestrzenią to nic innego, jak umiejscowienie się 
na danym terenie i przyjęcie go za własny w indywidualnym czy grupowym 
znaczeniu (Jałowiecki, Szczepański, 2010, s. 351).

Klasa szkolna uznawana jest za najważniejsze miejsce w przestrzeni szkoły. 
Od lat nie nastąpiło w niej wiele zmian, co może świadczyć o braku zain-
teresowania nią ze strony naukowców. W przestrzeni klasy zachodzą istotne 
procesy rozwojowe, których nie można zrealizować w przestrzeni prywatnej. 
Uczestnicząc w życiu klasy, uczniowie tracą indywidualną tożsamość. Ogólnie 
ujmując – stają się klasą. Zajmują miejsca wskazane im przez prowadzącego 
wedle jego uznania (Nalaskowski, 2002, s. 48). 

Organizowanie przestrzeni klasy w dawnym stylu, tzn. z surowymi 
drewnianymi ławkami, freskami, obrazami, ikonami na ścianach, witrażami 
w oknach, klasyczną katedrą dla nauczyciela, budzi zainteresowanie i zdziwie-
nie uczniów. W poszukiwaniu nowych modeli, układów klasy szkolnej należy 
mieć na uwadze to, że muszą to być udogodnienia uwzględniające potrzeby 
nauczyciela, uczniów zdrowych oraz uczniów z niepełnosprawnościami, 
ponadto porę dnia, liczebność grupy, typ i treść lekcji (Nalaskowski, 2002, 
s. 51).

Zestawienia przestrzenne związane z edukacją integracyjną (m.in. Gaj-
dzica, 2008; Popławska, Sierpińska, 2001) obejmują nie tylko rozmieszczenie 
przedmiotów (tablicy, stolików, miejsca wypoczynku), ale także rozmieszczenie 
uczniów pełnosprawnych oraz uczniów z niepełnosprawnościami, z uwzględ-
nieniem różnych typów zaburzeń i ograniczeń warunkujących reaktywność, 
odbiór informacji, specjalne wsparcie.
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Ogólnie ujmując, przestrzeń w klasie zawiera zbiór charakterystycznych 
elementów fizycznych, które oddziałują na siebie. To także miejsce występowa-
nia pewnych zjawisk i procesów – komunikacji między uczestnikami procesu 
kształcenia i wychowania, kształtowania ich wzajemnych relacji, przekazywa-
nia wiadomości, kształtowania umiejętności, kreowania postaw. Rozlokowanie 
poszczególnych elementów fizycznych w zaplanowanej przestrzeni może więc 
warunkować procesy kształcenia, wychowania i socjalizacji.

Zaaranżowanie przestrzeni klasy integracyjnej zależy od wielu czynników. 
Pierwszy dotyczy właściwego ustawienia ławek szkolnych. Mogą one tworzyć 
konstrukcję: podkowy, łuku, jodełki, kwadratu, półokręgu czy typowego 
układu w rzędach (Popławska, Sierpińska, 2001, s. 18–23). Każdy układ posiada 
wady i zalety. Konstruowanie nowych propozycji modeli przestrzennych klas 
integracyjnych, z uwagi na miejsca zajmowane przez uczniów z niepełnospraw-
nością, niesie za sobą wiele problemów do rozwiązania. Jak pisze Zenon Gaj-
dzica, główne pytania, jakie się pojawiają, to: „jakie miejsca powinni zajmować 
względem siebie [uczniowie – A.W.R.] (razem czy osobno)? Czy należy ulokować 
je w centrum klasy (blisko tablicy), czy na uboczu?” (Gajdzica, 2008, s. 266).

By odpowiedzieć na te pytania, trzeba zastanowić się nad charakterem 
klasy, przyjętą koncepcją kształcenia uczniów oraz specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi uczniów z niepełnosprawnościami. Z. Gajdzica opracował 
cztery schematy/modele układu przestrzennego klasy integracyjnej (Gajdzica, 
2008, s. 266). Autor skupia się wyłącznie na rozmieszczeniu uczniów w sali 
lekcyjnej, pomijając inne aspekty przestrzeni w edukacji integracyjnej, takie 
jak: miejsce relaksacyjne, kącik czystości, miejsce przeznaczone na pracę in-
dywidualną, kącik przyrody (Gajdzica, 2008, s. 268). Opracowane modele są 
zawężone do standardowego układu stolików, umiejscowienia tablicy (lub tab-
lic – model pierwszy) oraz oznaczenia miejsc uczniów o prawidłowym rozwoju 
oraz z niepełnosprawnością. Osoba prowadząca nie posiada stałego miejsca, 
w trakcie lekcji zmienia je w zależności od potrzeb. Niemniej jednak autor 
zakłada, że biurko nauczyciela znajduje się blisko tablicy. Zaprezentowane typy 
są pewnym uogólnieniem zawierają występujące identyczne i podobne układy 
przestrzenne (Gajdzica, 2008, s. 268–269).

By treści edukacyjne były właściwie przyswajane przez wszystkie dzieci, 
należy zwrócić uwagę na kwestie związane ze stroną techniczną pomieszczenia 
klasy. Ze względu na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami powinno 
się szczególnie zwracać uwagę na miejsce oraz jego dostosowanie do potrzeb: 
uczniów słabowidzących (dodatkowe oświetlenie lub wręcz odwrotnie – 
większy kontrast i przyciemnienie), uczniów niesłyszących i słabo słyszących 
(odpowiedni dystans i brak tzw. „szumów informacyjnych” w komunikacji), 
uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej. Jeśli spełnione zostaną te 
warunki, przekazywana informacja staje się dla ucznia przekazem możliwym 
do odkodowania.
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Przestrzeń często zawiera w sobie interakcje społeczne oparte na konwer-
sacjach. Komunikacja jest cechą powszechną w naszej rzeczywistości. Rozu-
miana jako łączność informacyjna pomiędzy obiektami i ich elementami oraz 
pomiędzy systemami i podsystemami, tworzy rzeczywistość i społeczeństwo. 
Przekazywanie i odbieranie informacji to warunek niezbędny do istnienia 
i funkcjonowania wszystkich żywych gatunków (Kojs, 1998, s. 13).

W przestrzeni szkolnej uczniowie powinni być postrzegani jako jednostki 
indywidualne z określonymi zasobami i potrzebami. Istnieje wiele dylematów 
dotyczących właściwego umiejscowienia uczniów z występującą dysfunkcją. 
Decyzje te związane są z wieloma czynnikami, takimi jak: specjalne potrzeby 
edukacyjne, przestrzeń miejsca, dystans społeczny, grupa rówieśnicza, komu-
nikacja.

Najczęściej określany przez socjologów dystans interakcyjny to: „ocze-
kiwana odległość przestrzenna partnerów w toku interakcji, zależna od ich 
ról społecznych, kontekstu sytuacyjnego, a także kultury, do której należą” 
(Sztompka 2005, s. 85). Definicja ta identyfikuje dystans interakcyjny z dystan-
sem społecznym. Bliskość czy oddalenie w interakcjach społecznych w określo-
nej przestrzeni wyraża jakość społecznej struktury (Chodkowska, 2012, s. 16).

Koncepcja Halla (1997) dotycząca dystansu zawiera cztery kategorie 
dystansów interakcyjnych: intymne, indywidualne, socjalne oraz publiczne. 
Odległości dystansów mierzone są przez odległość fizyczną (stopami). Należy 
pamiętać o różnych charakterach kontaktów. Przytoczone odległości fizyczne 
wiążą się z odległościami psychicznymi, które można ujawniać od sytuacji 
intymnych do „obcych” i obojętnych (Chodkowska, 2012, s. 16).

Dystans przejawiający się w klasie integracyjnej jest dystansem socjal-
nym. Jest on ważny, ponieważ w sytuacjach, w których występują trudności 
w nawiązywaniu kontaktu między rówieśnikami, powinien być odpowiednio 
dostosowany przez nauczyciela prowadzącego.

Człowiek „wprowadza się na pewien okres do umeblowanego pokoju. 
Z reguły stara się tam coś zmienić, przestawia meble, ustawia swoje fotografie 
i bibeloty, wiesza własne obrazki itp., organizując i naznaczając przestrzeń, 
zaadaptowuje ją – przyswaja właśnie” (Jałowiecki, Szczepański, 2010, s. 351). 
Przestrzeń może być przyswajana przez długi czas, przeważnie wtedy, kiedy 
nastawiamy się na dłuższy pobyt w określonym miejscu. Każdy z nas odczuwa 
ją indywidualnie. Lubimy mieć dostosowaną przestrzeń do swoich oczekiwań 
i potrzeb. Czy jest jednak możliwe dostosowanie i zorganizowanie przestrzeni 
klasy integracyjnej mając na uwadze potrzeby całej klasy?
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Podsumowanie

Przestrzeń jest niezbędna do własnej identyfikacji, to ona kształtuje nasze 
poczucie bezpieczeństwa. Wiążący się z nią układ danego pomieszczenia, 
nawiązywane interakcje powinny służyć społeczeństwu i uczniom w klasie. 
Prezentowane w literaturze modele umiejscowienia uczniów z niepełnospraw-
nością nawiązują do jednowymiarowej koncepcji, którą należałoby rozpatry-
wać z uwzględnieniem zagadnień socjalizacji dziecka z niepełnosprawnością, 
funkcji pedagoga specjalnego czy efektywności nabywania kompetencji spo-
łecznych. Odpowiadając na postawione wcześniej pytanie – zorganizowanie 
i dostosowanie przestrzeni klasy integracyjnej do potrzeb całej klasy stanowi 
duże wyzwanie, gdyż trzeba uwzględnić złożoność i wielowymiarowość tej 
przestrzeni. Warto jednak badać ten obszar edukacyjny w celu rozszerzenia 
koncepcji edukacji integracyjnej – przede wszystkim o problematykę prze-
strzeni. Badania mogłyby stanowić uzupełnienie brakujących informacji, oraz 
wnieść nowe propozycje rozwiązań ukierunkowanych na polepszenie sytuacji 
uczniów pełno i niepełnosprawnych w edukacji integracyjnej.
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