
Klasy integracyjne – co to takiego? 
 

 

         Integracja jest przeciwieństwem segregacji, alternatywą dla rozdziału pedagogiki 

ogólnej od specjalnej i dzieci zdrowych od niepełnosprawnych. Coraz częściej tworzy się 

oddziały przedszkolne i szkolne o charakterze integracyjnym, w którym mogą wspólnie bawić 

się i uczyć dzieci o różnym poziomie rozwoju i różnym stopniu sprawności psychofizycznej. 

        Chociaż klasy integracyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu istnieją już 

stosunkowo długo, nie wszyscy wiedzą, jak wygląda praca w takiej klasie i dlatego postaramy 

się przybliżyć istotę ,,integracji” w szkole.  

        Klasa integracyjna jest mniej liczna niż typowy oddział ( 15- 20 dzieci ). Oprócz dzieci 

pełnosprawnych w klasie integracyjnej znajduje się od 3- 5 dzieci niepełnosprawnych, np. z 

niedosłuchem, słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie, mających 

trudności z koncentracją, itp. 

       Inaczej zorganizowana jest praca na zajęciach, ponieważ tutaj od początku do końca 

nauki szkolnej lekcje prowadzone są przez dwóch nauczycieli. Jeden to wychowawca, w 

klasach     I-III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a w klasach IV-VI nauczyciel 

przedmiotowiec. Drugi to tzw. nauczyciel współorganizujący, jest to najczęściej 

oligofrenopedagog. 

       Klasa integracyjna realizuje normalny, pełen program nauczania, natomiast dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych mają dostosowane programy nauczania do swoich 

możliwości psychofizycznych wynikających z niepełnosprawności. Dla każdego z tych dzieci 

należy odpowiednio opracować materiał do zajęć, uwzględniający ich możliwości 

intelektualne i percepcyjne. Oczywiście, rozwiązaniem jest tu indywidualna praca z 

dzieckiem niepełnosprawnym, co jest możliwe tylko, gdy grupę prowadzi jednocześnie dwoje 

wychowawców. Należy jednak podkreślić, iż kontakty dziecka niepełnosprawnego w grupie 

integracyjnej nie powinny ograniczać się tylko do osoby dorosłej. Aby można było mówić o 

pełnej integracji, należy tak zorganizować pracę, aby dziecko niepełnosprawne było 

pełnoprawnym członkiem grupy i nie czuło się w niej izolowane. Jest to możliwe, gdy praca 

jest zorganizowana tak, by dzieci niepełnosprawne w możliwie największym zakresie mogły 

uczestniczyć w tym, co robią inne dzieci. Aktywność dzieci pełnosprawnych, ich 

spontaniczność, mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na zajęciach i po nich. Jest to 

najlepszy czynnik stymulujący rozwój każdego dziecka niepełnosprawnego. Wspólne 

przebywanie dzieci o rozmaitej kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej stwarza 

różnorodność sytuacji pobudzających zarówno jednych jak i drugich. Małe klasy ułatwiają 

bezpośredni kontakt dzieci między sobą, a dwóch pedagogów daje szansę zaspokojenia 

wszystkich potrzeb dziecka. W takim klimacie dziecko czuje się kimś ważnym, ma 

zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. 

         Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny i niewymuszony sposób nauczyć się 

właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć z nimi na co 

dzień, a także służyć im w każdej potrzebie swoją pomocą. Dopiero wspólna zabawa, uczenie 

się, rozmowy, spacery, wycieczki, wspólne posiłki, chwile radosne i smutne doprowadzić 

mogą do przeżycia wspólnoty, powstania wzajemnego zaufania i w konsekwencji- pełnej 

wzajemnej akceptacji. Takie zachowania zmuszają z kolei dziecko o słabszej kondycji do 

przezwyciężania swoich trudności. Między dziećmi nawiązują się sympatie i przyjaźnie. 

Wspólne przeżycia wpływają korzystnie na rozwój emocjonalno- społeczny i sprzyjają 

rozwojowi intelektualnemu jednych i drugich. 

         W założeniu klas integracyjnych chodzi nie tylko o nauczanie, ale przede wszystkim o 

wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka. Aby osiągnąć zamierzone 

cele, bardzo ważnym elementem tworzenia klas integracyjnych jest właściwy dobór dzieci za 



zgodą i pełną akceptacją rodziców. Nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych 

obserwują często postawy pełnosprawnych wychowanków, którzy potrafią podczas zajęć 

spontanicznie bić brawo swoim słabszym w nauce kolegom, przyjąć ich bez objawów 

niezadowolenia do swojego zespołu, podczas prac grupowych lub zabaw ruchowych. 

Świadczy to o otwartości, uczynności, cierpliwości i tolerancji w stosunku do 

niepełnosprawnych kolegów. 

         Integracja to długotrwały i trudny proces, który nie zawsze przebiega bezkonfliktowo, 

ważne jest by rozpocząć ten proces, w którym konieczna jest dobra wola kilku stron. 

Potrzebni są rodzice dzieci zdrowych, którzy ze zrozumieniem podchodzą do integracji. 

Potrzebni są rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy współpracują ze szkołą i potrafią 

zrozumieć obawy i racje rodziców dzieci pełnosprawnych. Potrzebni są nauczyciele, którzy 

chcą pracować w klasach integracyjnych, robią to z pasją i zaangażowaniem. Potrzebna jest 

dobra wola dyrekcji szkoły i władz samorządowych. Wtedy istnieje duża szansa, że integracja 

się powiedzie i korzyści wyniosą zarówno dzieci niepełnosprawne jak i pełnosprawne. 
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