INTEGRACJA W PRZEDSZKOLU- KOCHAJMY WSZYSTKIE DZIECI TAKIMI JAKIE SĄ !

Integracja to ważny proces, który dotyczy zarówno dzieci niepełnosprawnych jak też dzieci
pełnosprawnych. Celem integracji jest dać szansę różnym dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne
kontakty, stworzyć jedną grupę. Warto pamiętać, że jest to proces obustronny. Wszyscy się od siebie
uczą! Z reguły małe dzieci podchodzą do siebie bez uprzedzeń i dystansu jaki często mamy my
dorośli. Dzieci w sposób naturalny reagują na inność swoich kolegów, w przeciwieństwie do osób
dorosłych. Dlatego niezwykle ważne jest zapoczątkowanie wspólnego życia z niepełnosprawnymi już
w dzieciństwie. Najodpowiedniejszym czasem na kształcenie prawidłowych postaw wobec drugiego
człowieka, a więc także niepełnosprawnego jest okres pobytu w przedszkolu. Ideą integracji w
przedszkolu jest włączenie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników, gdzie
wszystkie dzieci mają te same prawa i obowiązki. Obie grupy uczą się prawidłowych zachowań
społecznych, akceptacji i tolerancji. Dzieci niepełnosprawne poprzez przebywanie w grupie
rówieśników naśladują prawidłowe zachowania, uczą się interakcji społecznych i wykształcają coraz
większą ilość zachowań adaptacyjnych. Wzory zachowań wyniesione z przedszkola mogą stać się w
dorosłym życiu standardem i przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec
niepełnosprawnych.
CO DAJE INTEGRACJA DZIECIOM W PRZEDSZKOLU?
➢ Uczy w naturalny sposób wyrozumiałości, tolerancji, otwartości, akceptacji;
➢ Pomaga pozbywać się egoizmu, uczyć się rozumieć innych;
➢ Chroni przed izolacją;
➢ Powoduje wzrost motywacji do działania i nauki;
➢ Rozwija świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa;
➢ Rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości;
➢ Rozwija każde dziecko w sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej, fizycznej;
➢ Wpływa na większa cierpliwość, takt i kulturę osobistą.
Pisząc o integracji nie można pominąć faktu, iż nieodłącznym warunkiem jej zaistnienia jest udział
rodziców. Dzięki rodzicom dzieci niepełnosprawnych integracja się rodzi, dzięki rodzicom dzieci
sprawnych - rozwija. Podsumowując integracja społeczna we wczesnym wieku daje wiele
pozytywnych efektów, korzystają z niej zarówno dzieci z deficytami, w normie rozwojowej jak i
dorośli- rodzice i nauczyciele. Idea integracji staje się coraz bardziej popularna, bo prawdą jest, że
„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.
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