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practical pedagogical competences. It is hard to agree with this opinion; however, 
it might have an in� uence on the investigated relations. Taking this issue into 
account requires further studies. 

Final remarks

! e presented research results constitute a comment in the discussion on reform-
ing the system of education for learners with special educational needs in Poland. 
Obviously, the concept of including disabled learners in the mainstream education 
is right. Yet, the problem is that the Polish mainstream school is not prepared for 
large scale inclusion. ! e most important component of each educational reform 
consists of the people introducing changes at the level of schools – teachers. ! is 
issue involves two intersecting variables. ! e " rst refers to the attitude towards the 
suggested changes, and the second – to actual resources for the implementation of 
these transformations. In the presented study, both problems occurred, although 
the issue of attitude appeared contextually as a derivative of competence. Neverthe-
less, there is still a lot to do in both issues. ! e most urging problem is providing 
mainstream school teachers with basic knowledge concerning disabled learners 
and their needs. Only on the basis of such competences, the con" dence in changes 
should be built, as well as a positive attitude to inclusive education of learners with 
intellectual disability. 
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