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Wstęp

Ostatnie dwie dekady stanowią ważny okres w rozwoju edukacji i pedago-
giki specjalnej. Nastąpiła niespotykana wcześniej eksplozja zainteresowania 
społeczeństwa sytuacją osób z niepełnosprawnością, a także rozwoju insty-
tucji i metod kształcenia i rehabilitacji. Przemiany społecznej świadomości 
i dyskurs publiczny oraz doskonalenie praktyk społecznych i rozwój wiedzy 
naukowej bez wątpienia wzajemnie na siebie oddziałują. Kierunek zmian 
wskazuje na większą tolerancję, lepszą znajomość problemów studentów 
z niepełnosprawnością ich sytuacji życiowej, a także większą akceptację 
integracyjnego modelu stosunków społecznych. Współczesna pedagogika 
specjalna w pełni akceptuje zasadę „nic o nas bez nas” we wspomaganiu 
rozwoju osób z niepełnosprawnością w odniesieniu do wszystkich sfer ich 
życia. Wydaje się jednak, że nadal daleko nam do osiągnięcia harmonii aspi-
racji i dążeń oraz rzeczywistych możliwości ich spełnienia. Nadal istotne 
są opracowania i badania, które pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę roz-
woju integracji osób z niepełnosprawnością, sposobów jej przejawiania 
się w życiu oraz optymalnych metod jej włączenia w proces rehabilitacji 
społeczno -zawodowej. Aktywność w życiu społecznym i zawodowym daje 
szansę podnoszenia jakości życia tych osób, uwzględnia aksjomat o ich nie-
powtarzalności i jest ich niezbywalnym prawem. Jest też istotnym wyzwa-
niem dla współczesnych działań na rzecz integracji społecznej studentów 
z niepełnosprawnością.
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Wszystkie teksty prezentowanego opracowania podejmują zagadnie-
nia korelujące z pojęciami: integracja, rehabilitacja społeczna, rehabilitacja 
zawodowa i zatrudnienie studentów z niepełnosprawnością. Wyniki analiz 
i badań zebrane w tym opracowaniu stanowią zarówno przyczynek do oceny 
z różnych perspektyw aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością, dia-
gnozy efektywności dotychczas stosowanych rozwiązań praktycznych, jak 
i propozycję poprawy aktualnej sytuacji poprzez doskonalenie kształcenia, 
rehabilitacji i wsparcia społecznego. Niniejsza publikacja stanowi przestrzeń 
wymiany doświadczeń autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe 
w Polsce – teoretyków, praktyków oraz studentów z niepełnosprawnością.

W pierwszej części czytelnik znajdzie artykuły poświęcone integracji, 
edukacji akademickiej oraz zatrudnieniu studentów z niepełnosprawno-
ścią na współczesnym rynku pracy. Artykuły te można pogrupować ze 
względu na ich przedmiot. Zainteresowany czytelnik znajdzie tu zatem ana-
lizy dotyczące wsparcia studentów z niepełnosprawnością, ich możliwych 
form integracji w środowisku akademickim oraz ich pierwszych doświad-
czeń zawodowych i aktywności zawodowej na współczesnym rynku pracy.

Część druga prezentowanej publikacji poświęcona została funkcjono-
waniu studentów z niepełnosprawnością w rodzinie oraz w najbliższym 
środowisku lokalnym. Przedstawione zostały także współczesne stereotypy 
dotyczące osób z niepełnosprawnością. Błędy w spostrzeganiu osób z nie-
pełnosprawnością i nieprawidłowe postawy wobec nich mają niekorzystne 
następstwa praktyczne. Nie tylko wpływają na ograniczenie przestrzeni spo-
łecznej dla stanowienia o sobie i partycypacji w życiu społeczności, lecz także 
zniekształcają indywidualną tożsamość tych osób. Mogą one zatem zmniej-
szać liczbę okazji do decydowania o sobie i zaspokajania swoich potrzeb, ale 
także przyczyniać się do automarginalizacji osób z niepełnosprawnością oraz 
wybierania przez nie nieadekwatnych strategii w interakcjach społecznych. 
W drugiej części zostały również opisane rozwiązania proponowane przez 
profesjonalistów oraz przez studentów z niepełnosprawnością na rzecz ich 
pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ostatniej części publikacji zebrano wyniki badań poświęconych 
dobrym praktykom oraz współczesnym formom i metodom edukacji, reha-
bilitacji i aktywności społeczno -zawodowej osób z niepełnosprawnością. 
Zainteresowany czytelnik znajdzie w tej części omówienie roli wybranych 
organizacji pozarządowych we wspieraniu kształtowania środowiska akade-
mickiego przyjaznego studentom z niepełnosprawnościami oraz zwiększa-
niu ich szans na znalezienie zatrudnienia i na samodzielne funkcjonowanie.
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11Szeroki i wielowymiarowy problem integracji społeczno -zawodowej 
studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim, rodzinnym 
i na współczesnym rynku pracy trudno wyczerpać jednej publikacji. Celem 
autorów było zwrócenie uwagi na wybrane aspekty tego złożonego zagad-
nienia z różnych perspektyw oraz ukazanie wielu czynników, od których 
zależy integracja społeczno -zawodowa tej grupy osób. Wyrażamy nadzieję, 
że takie ujęcie pozwoli pełniej przedstawić omawianą rzeczywistość.

Do udoskonalenia ostatecznej wersji tego tomu znacznie przyczyniły się 
jego recenzentki, prof. dr hab. Janina Filek, dr hab. Beata Szluz, prof. UR oraz 
dr hab. Hanna Żuraw, prof. Pedagogium WSNS. Wszystkim recenzentkom 
składamy szczere podziękowania za życzliwe uwagi, spostrzeżenia, sugestie 
oraz zalecenia i pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania.
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