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WPROWADZENIE
Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepe³nosprawnych s¹
przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii,
socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Intensywnoæ samych dyskursów i bogactwo powsta³ych w ich rezultacie propozycji s¹ tak¿e konsekwencj¹ zmian kulturowych, spo³ecznych i gospodarczych. W ich wyniku od lat obserwujemy wzmocnienie
troski o osoby bêd¹ce w gorszej sytuacji rozwojowej czy/i spo³ecznej.
Trudno jednak obecny stan uznaæ za zadowalaj¹cy. W wielu obszarach dzia³alnoci na rzecz wskazanej grupy osób dostrzegamy
niepokoj¹ce zmiany, zaniedbania czy zaniechania. Czasem s¹ one
konsekwencj¹ zbyt wolnych reakcji legislacyjnych na intensywne przeobra¿enia spo³eczne. Innym razem wynikaj¹ z braku lub niezgodnoci koncepcji koniecznych przemian. Zdarza siê równie¿, ¿e dyskursy
prowadzone na rzecz poprawy losu osób bêd¹cych w gorszej sytuacji s¹ zag³uszane  gin¹ w g¹szczu innych, g³oniej wypowiadanych
kwestii spo³ecznych.
Miêdzy innymi dlatego ka¿da diagnoza sytuacji i potrzeb spo³ecznych osób niepe³nosprawnych jest wa¿n¹ inicjatyw¹. Nie bez znaczenia s¹ tak¿e próby poszukiwania lepszych, bardziej korzystnych rozwi¹zañ w kontekcie porównawczym. W tym obszarze warto korzystaæ
nie tylko z rozwi¹zañ przyjêtych w krajach o odleg³ych standardach
ekonomicznych i kulturowych, w których tradycyjnie poszukujemy
punktów odniesienia, ale tak¿e podj¹æ próbê dok³adniejszego wgl¹du
w opracowane koncepcje i ukonstytuowane na ich podstawie rozwi¹zania praktyczne w krajach s¹siaduj¹cych z Polsk¹.
Jednym z wa¿nych celów zapocz¹tkowanej tym tomem serii Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepe³nosprawnych
jest zapoznanie polskiego czytelnika z badaniami nad sytuacj¹ osób
niepe³nosprawnych w Republice Czeskiej i S³owacji. Bliskie s¹siedz-
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two, zbli¿ona sytuacja ekonomiczna oraz pokrewieñstwo kulturowe
tych pañstw zmniejszaj¹ ryzyko b³êdów ekwiwalencji, pope³nianych
w w¹skokontekstowych diagnozach komparatystycznych. Nie ulega
tak¿e w¹tpliwoci, ¿e pod wieloma wzglêdami porównywanie to mo¿e
byæ dla nas niezwykle pouczaj¹ce.
W powo³anej serii, prócz opracowañ koncepcyjnych, pragniemy
przedstawiaæ tak¿e prace ca³kowicie empiryczne, pokazuj¹ce rezultaty aktualnych badañ nad sytuacj¹ edukacyjn¹ i spo³eczn¹ osób
niepe³nosprawnych. Tego typu opracowania s¹ szczególnie wa¿ne
w kontekcie sprzecznych dyskursów politycznych i opartych na nich
niespójnych oczekiwañ spo³ecznych wobec planowania dalszych przeobra¿eñ w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia spo³ecznego omawianej grupy ludzi. Efektem tego zamierzenia s¹ artyku³y o bardzo
zró¿nicowanym poziomie ogólnoci, pokazuj¹ce rozpatrywane zagadnienia w szerokiej perspektywie teoretycznej lub koncentruj¹ce siê
na wycinkowej prezentacji istotnych problemów, poprzedzonej eksploracj¹ tego obszaru przez autora.
Innym, znacz¹cym celem wspomnianej serii jest przedstawianie
zró¿nicowanych dyskursów toczonych w obszarze rozmaitych dyscyplin naukowych, czêsto odmiennie postrzegaj¹cych sytuacjê i potrzeby osób niepe³nosprawnych. Mamy nadziejê, ¿e wielow¹tkowoæ
i wielop³aszczyznowoæ dyskursu pozwoli na wypracowanie zintegrowanych koncepcji adekwatnych do rzeczywistoci i u¿ytecznych
w praktyce. Dlatego grono autorów publikowanych w serii opracowañ tworz¹ przedstawiciele nie tylko pedagogiki specjalnej, ale tak¿e
psychologii, medycyny, fizjoterapii, socjologii, filozofii, prawa, antropologii.
Korzystaj¹c z okazji, w imieniu redaktorów serii pragnê podziêkowaæ wszystkim Autorom. Szczególne podziêkowania kierujê w stronê
cz³onków Rady Naukowej. To dziêki ich ¿yczliwoci i merytorycznym
sugestiom poszczególne tomy przyjmuj¹ ostateczn¹ postaæ.
W imieniu Rady Redakcyjnej
Zenon Gajdzica
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Education, rehabilitation, socialization of the handicapped is a subject of frequent discussions in the scope of medicine, psychology,
sociology, law, anthropology, pedagogics and special pedagogics. Intensivity of these discussions as well as richness of the arised propositions is also a consequence of current cultural, social and economic
changes. We can observe for years their result which is strengthener
of care for people being in worse development or/and social situation.
However, it is difficult to admit current state to be satisfactory. In
many fields of activity for the mentioned group of people we can
perceive alarming changes, neglects or desistance. Sometimes they
are a consequence of too slow legislative reactions for intensive social
transformations. Another time they result from lack of or discordant
conceptions of necessary changes. There are also situations, when
discussions hold for people being in worse conditions are being
drowned  they get lost among other, louder expressed social matters.
That is why each diagnosis of a social situation and needs of the
handicapped is an important initiative. Also trials to search for better,
more efficient solutions by comparisons are of importance. In this
subject it is worth taking advantage not only of solutions present in
countries with very different economic and cultural standards, in which
by tradition we search for datum, but also to undertake a trial of
a more detailed inquiry into prepared conceptions and into based on
them practical solutions in neighbour countries to Poland.
One of important goals of the series began with this volume and
titled Problems of Education, Rehabilitation and Socialization of the
Handicapped is to acquaint polish reader with researches on the
situation of the handicapped in Czech Republic and in Slovakia. Close
neighbourhood, similar economic situation as well as cultural relationship of these countries minimize a risk of equivalency errors, made
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in narrow context comparative diagnosis. There is no doubt that in
many fields this comparison may be very instructive for us.
In mentioned series, despite of conceptional essays, we would like
to present entirely empirical works, that show results of current researches on the educational and social situation of the handicapped.
These kinds of descriptions are especially important towards contradictory political discussions as well as based on them incoherent social expectations for further changes in education, rehabilitation and
social support of the subject group of people. As a result of this intension, there are articles of a very different generality level, presenting
issues analyzed in a wide theoretical perspective or concentrating on
a specific presentation of important problems preluded by authors
exploration of the subject.
Another important goal we wish to reach with the mentioned series is to present different discussions taking place within several
science disciplines, which often perceive differently the situation and
needs of the handicapped. We hope that multitude of plots and planes
of the discussions will allow to find integrated concepts more adequate to reality and useful in practice. Therefore the authors published in this series are recruited not only within special pedagogics
scope, but also psychology, medicine, physiotherapy, sociology, philosophy, law, anthropology.
At this opportunity, in behalf of the series editors I would like to
thank all the authors. Special thanks for Educational Council members. It is through their kindness and essential suggestions particular
volumes assumed final form.
In behalf of Editorial Council
Zenon Gajdzica

