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W szkole podstawowej pracujê 14 lat. Od 11 lat
w naszej placówce funkcjonuj¹ klasy integracyjne.
W tym czasie pracowa³am trzykrotnie (9 lat) w klasach
integracyjnych, jako wychowawca i jako nauczyciel
wspomagaj¹cy.

Ide¹ klas integracyjnych jest wspólna praca osób
zdrowych z chorymi. Klasa, w której uczê, jest prowa-
dzona przez dwie nauczycielki: wychowawcê i pedago-
ga wspomagaj¹cego. Obie mamy wykszta³cenie wy¿-
sze magisterskie z zakresu pedagogiki, pedagogiki wcze-
snoszkolnej oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopeda-
gogiki. Nasza klasa liczy 16 dzieci � w tym 4 z ró¿no-
rodnymi deficytami rozwojowymi. Do klasy integracyjnej
przyjêto dzieci na podstawie opinii i orzeczeñ  z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Czê�æ zajêæ lekcyjnych prowadzona jest wspólnie,
czê�æ przeznaczona jest na rewalidacjê indywidualn¹
dzieci niepe³nosprawnych. Dziêki pracy dwóch nauczy-
cielek jednocze�nie, mo¿liwa jest podczas ka¿dych za-
jêæ indywidualizacja nauczania i uczenia siê ka¿dego
dziecka � zdrowego i niepe³nosprawnego. Zapewnia to
optymalny rozwój wszystkich uczniów. Klasa pracuje
w oparciu o obowi¹zuj¹cy program szko³y masowej, dla
dzieci niepe³nosprawnych tworzone s¹ programy rewa-
lidacji indywidualnej, uwzglêdniaj¹ce zalecenia z opinii
poradni, diagnozy lekarzy specjalistów, wywiadów z ro-
dzicami. S¹ one modyfikowane w zale¿no�ci od dyna-
miki rozwoju dziecka i jego postêpów. W pracy z dzieæ-
mi dominuj¹ metody czynno�ciowe, oparte na dzia³aniu.
S¹ one dobierane i dostosowane do mo¿liwo�ci dziec-
ka, wykorzystuj¹ jego mocne strony. Proponowane sce-
nariusze zajêæ zawieraj¹ atrakcyjne dla dzieci metody
aktywizuj¹ce, wszechstronnie rozwijaj¹ce.

Wspólna praca oraz zabawa dzieci zdrowych
i niepe³nosprawnych uczy wzajemnej odpowiedzial-
no�ci, dostarcza nowych wra¿eñ i do�wiadczeñ z za-
kresu komunikacji i wspó³dzia³ania w grupie. Za-
jêcia edukacyjne rozwijaj¹ dzieci niepe³nosprawne
i jednocze�nie kszta³tuj¹ dzieci zdrowe. Pozwalaj¹ pe³-
nosprawnym dostrzec i lepiej zrozumieæ ograniczenia
samodzielno�ci kolegów, odkrywaæ nie tylko trudno�ci,
ale i mo¿liwo�ci osób chorych. Dziêki wspólnej nauce
i zabawie, dzieci zdrowe ucz¹ siê orientowaæ, kiedy po-
trzebna jest ich pomoc, a kiedy ich niepe³nosprawni przy-
jaciele dadz¹ sobie radê sami.

Pracujê w klasie integracyjnej

Zajêcia w klasie integracyjnej pozwalaj¹ rozbudziæ
u dzieci zami³owanie do zgodnego wspó³dzia³ania. Przy-
czyniaj¹ siê do wykszta³cenia u dzieci dyscypliny, kon-
centracji, przystosowania siê do pracy w zespole oraz
wp³ywaj¹ korzystnie  na rozwój psychiczny i fizyczny
dziecka.

Kszta³towanie pozytywnego obrazu w³asnej osoby,
jakie stwarza klasa integracyjna, ma istotne znaczenie
dla rozwoju osobowo�ci ka¿dego dziecka. Tego typu kla-
sy mog¹ staæ siê istotnymi elementami terapii, poniewa¿
umo¿liwiaj¹ odkrywanie swoich zainteresowañ, rozwi-
jaj¹ dziecko we wszystkich sferach: poznawczej, spo-
³ecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej. Dzieci ucz¹
siê nawi¹zywaæ kontakt z otaczaj¹cym �wiatem. Inte-
gracja wzmaga postawê kreatywno�ci, inspiruje we-
wnêtrznie i otwiera na twórcze poszukiwania. Wp³ywa
na samoocenê uczniów, pomaga w akceptacji spo³ecz-
nej, odwraca uwagê od chorób i problemów. Uczestnic-
two zajêciach, to nie tylko nauka, ale równie¿ sposób na
stres, dobre samopoczucie, rado�æ, odprê¿enie umys³u.

Przyjazny klimat szko³y i pozytywne nastawienie
ca³ej kadry pedagogicznej pozwalaj¹ uczniom budowaæ
wiarê we w³asne mo¿liwo�ci i zwi¹zane z tym poczucie
w³asnej warto�ci. Dbamy o to, aby ka¿dy z uczniów mia³
poczucie pe³nego bezpieczeñstwa w naszej szkole i przy-
jaznych nauczycieli wokó³ siebie, którzy udzielaj¹ wspar-
cia nie tylko w nauce, ale tak¿e w wielu innych obsza-
rach funkcjonowania dziecka w placówce i poza ni¹. ö
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