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W POLSCE

Streszczenie

e-
o na wyko-

-learningowych form naucza-
wania uniwersalnego w tym zakresie.

, , e-nauczanie, projekto-
wanie uniwersalne.

Wprowadzenie

prawo to gwarantuje obywatelom Konstytucja (zob. art. 70).

nie osób

nab
– – realizowa-
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ny w szkolnictwie podstawowym oraz ponadpodstawowym. Natomiast nigdy nie zaist-

nie 
o-

-komunikacyjnych oraz -
o-
d-

w formie ed

13 grud k .

o-
2.

j-

h. z-
o-
-

-
o-

ce na celu wyrównanie szans edukacyjnych 

barier i tworzenie jak najlepszych warunków nauczania dla wszystkich, a zarazem 

szczególne potrzeby edukacyjne.

1. Implementacja

W opracowaniu przygotowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
w szko szych „

2
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a-

i-
do zrobienia. GUS podaje bowiem,

28 3.
Do niedawna zarówno jak i

ych. 
o-
o-

egzaminów i kolokwiów to tylko niektóre problemy, jakie samodzielnie musieli 

Przy-
em mo m-

o-
giczno-Rolniczej w Siedlcach.

e-

y-
ja

z-
y-

kowe studentów. Zjawisko, o którym mowa, obejmuje

o-
sprawne,

d-

3
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, jak i w trakcie nauki. Konieczne staje 
o-

trzeb studentów o o-
t , i to 

procesu nauczania (np. brak materia-

nosprawnych niektórych aplikacji komputerowych wykorzystywanych w trakcie 
o-

sprawnych niektórych form e-

j-

twienie nauki studentom 
c-

kiej Biblioteki Cyfrowej n-

Dla poprawy
o-

n-
w-

ne. Art. 13 tej ustawy stanowi bowiem m.in.: „Art. 13.1. Podstawowymi zadaniami 
(…) w-

w badaniach nauko-
wych”4

w Polsce nie jest – jak jeszcze niedawno – jedynie przejawem dobrej woli poszcze-

a-

chy antydyskryminacyjne. Dzia-

student”, które od wielu lat organizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

4 -wyzsze/reforma-
szkolnictwa-wyzszego/tekst-ujednolicony-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/ [20.03.2013].
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a-
nizowaniem wsparcia 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

u-

w ramach realizacji 
k i wsparcie o charakterze ogólnym, 

diowania 

projekty

a-
y-

, mieli odpowiednie wa-
runk

r-
salnego.

Zgodnie z def Mace, „Projektowanie uniwersal-
ne to projektowanie p

i lub 
specjalnego projektowania” (za: Wdówik 2010, s. 8).

ie zbiór 

z-

nia uni-

r-
„ o-

czenia w taki spo e przez 
szerokie spektrum ludzi” (za: Wdówik 2010, s. 16).

a-
ników 

powinny 
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2. E- -learning dla wszystkich

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w powszechnej opinii publicznej 
-learning jest

w-
sze i nie dla wszystki -learning oferuje odpowiednie warun-

e-
nych deficytów oraz poziomu ich 

e-

spraw-
e-

- o-

o-
o-

ani oprogramowania.
ks -

a-
edukacyjnych. Trzeba

a oraz 

Z kolei w przypadku osób 
niektóre rodzaje technologii informacyjno-

p-

o-
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i, jakimi 
. Chodzi o tzw. czytniki k-

odczytywanie informacji ekra-
nowych.

tworzeniu e-l d-

projektowania uniwersalnego (NCSU 2015) n-
tacja owych zasad da efekt w postaci intern r-

i-
cowania populacji studentów oraz -nauczania 

:

szczególne potrzeby edukacyjne;
o-

wych oraz elektronicznych materi );
korzystanie z platformy e-

en-
tów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
stosowanie audiodeskrypcji lub opisu tekstowego w filmach i prezenta-
cjach graficznych;
niestosowanie technologii Flash do tworzenia paneli nawigacyjnych;

wych do obiektów graficznych, 
przypadku linków internetowych;

y etykietami a polami formu-
larzy;

p-
-edukacji;

zgromadzenie przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu projektowania 
uniwersalnego;
implementacja zasad projektowania uniwersalnego jako sposobu tworzenia 
warunków do e- j-
nych;

e-

uniwersalnego w edukacji;

e-nauczania, np. sale egzaminacyjne, inne czestników 
procesu edukacyjnego.
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wykazu
tworzenia e- o-

jedynie zestaw najbardziej ogólnych wskazówek w tym 
o-

-

Podsumowanie

Przedstawiona analiza uwarunko

j-

trzeba, o-

e-

e-

t-

o-
a-

y-
da o-

WCAG 2.0, które jako 

d-

czas tacy studenci
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k-
tycznym.

l-
nego w szeroko rozumianej edukacji jest unikanie izolowania osób niepe

wania wobec nich 
taryfy ulgowej.
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6.

INCLUSIVE EDUCATION AT THE UNIVERSITY LEVEL IN POLAND

Summary

This article points out the need for inclusive education at the university level. It 
discusses the most essential factors determining the incorporation of this concept in 
schools of higher learning in Poland. A special attention is paid to applying inclusive 
education while developing e-learning material as well as the usefulness of universal 
design in this regard.
Keywords: inclusive education, people with disabilities, e-learning, universal design.
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