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POSTIŽENÝCH DĚTÍ 

Věra Mikešová 

V červenci 1993 jsem absolvovala vý-
cvik "Začleňováni dětí se zvláštními 

potřebami do běžných třid a škol", který 
vedla prof. Mary Schuh z University of 
New Hampsire v USA. 

S novými poznatký a smčry v integra-
ci v USA bych chtčla seznámit i čtenáře 
tohoto časopisu. 

Integrace spočívá v tom. 
ž e . . . . 

• všechny dčti se učí společně v týchž 
Školách a týchž třídách s takovým pří-
stupem. aby byly úspěšné 

• každc ditč má své potřeby uspokojová-
ny takovým způsobem, jako kdyby ne-
mčlo vůbec postiženi 

• se vSechny dčti podílejí na vSech akti-
vitách Školního života 

• jc důležitou součásti vzdělávacího pro-
gramu každého dítěte 

• vSechny děti (zdravé i s postižením) 
mají možnost se vzájemné stýkat a vy-
tvářet přátelské vztahy 

• děti s postižením navštěvuji "běžnou" 
Školu 

• jde o vzdělávací metodu, která zdůraz-
ňuje spolupráci tim, že využívá speci-
ální i normálni zdroje vzdělávání (per-
sonál. pomůcky, materiální zajiStěni) 

• vedle sebe se učí děti s různými vzdě-
lávacími cíli 

• učitelé "normální" vý-uky používají ino-
vační strategie pro učební činnosti 

• její úspěch nebo neúspěch nezávisí pou-
ze na žácich, ale spíše na představivos-
ti, svědomitosti a tvořivosti rodin, peda-
gogů a personálu, který školu spravuje. 

Kategorie integrace 

1 Rodina (zapojování rodiny 
do procesu integrace) 

V USA mohou rodiče postižených dětí 
navštěvovat kurzy rodinné výchovy nebo 
speciální výcvik pro rodiče, mohou par-
ticipovat na děni v rodičovských organi-
zacích. zapojuji se do "sítě" rodičovské vzá-
jemné pomoci Své zkušenosti mohou pre-
zentovat ve školním zpravodaji a speciál-
ních časopisech. "Rodinnou" videokaze-
tou mohou obohatit školní videotéku. 

Rodina se stává aktivním účastníkem při 
plánováni školního vzděláni svého dítěte. 

Rodina vyjadřuje tři postoje, které by 
měly být akceptovány školním personá-
lem, aby doSlo k plnému začlenění po-
stižených dětí. Jsou to: 
• zaměřit se na to, aby dítě bylo úspěšné 
• bezpodmínečné přijeti dítěte 
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• preferovat schopnosti a pozitívni strán-
ky osobnosti dítěte 
Rodiče dobře znaji potřeb)' svého dité-

te, tudíž mohou nabídnout pedagogům 
adekvátní způsoby řeScni výchovných i 
vzdělávacích problémů. 

Jakmile se rodiče seznámí s každoden-
ními Školními aktivitami, mohou pomo-
ci při určováni přiměřených cílů vzdělá-
váni a při úpravách učebního plánu. 

2 Zména rolí (postojů) 
Změna rolí - postojů spočívá předcvSim 

v odstraněni "nálepek" (označeni) děti, 
třid. Skol a pedagogů. Např. u nás přetr-
vávající označeni žáků zvláštní školy -
"zvláštňáci" Odstranění nálepek podpo-
ruje Školní jednotu, posiluje smysl pro 
odpovědnost u všech pedagogů za všech-
ny žáky a potvrzuje důležitost každého 
žáka. Totožnost žáků by měla být dána 
jejich jmény, zájmy a aktivitami, totož-
nost pedagogů jejich jmény a oblastmi 
odbornosti. 

3 Třídní pomoc - podpora 
(classroom support) 

Integrovaná výuka je vedena dvěma 
učiteli. V naScm pojetí bychom je mohli 
nazývat třídní učitel a výukový asistent. 
K těmto dvěma pedagogům přibývá jeS-
tě tzv. "cestující" pedagog, který je vyso-
ce kvalifikovaný v oblasti speciální pe-
dagogiky. NavStěvujc Školy tumusovitě 
a provádí v nich doškolováni pedagogů. 
DalSím členem týmu v integrované výu-
ce je facilitátor podpory. (Support Faci-
litator - jc člověk, který napomáhá zís-

káváni podpory a pomoci v okolí.). 
Dovednosti, které potřebuje facilitátor 

podpory , jsou podobné dovednostem vý-
chovného poradce. Znamená to poskyto-
váni technické pomoci, koordinaci pro-
gramů, kontakt s ostatními odborníky, ro-
diči, žáky. studenty Pedagogické fakulty. 

Rozdíl mezi facilitátorem podpory a 
výchovným poradcem spočívá v povaze 
poskytované technické pomoci. Technic-
ká pomoc výchovného poradce jc zalo-
žena na předpokladu, že výchovný po-
radce zná výchovně vzdělávací proces 
(plánováni, realizaci, hodnocení), který 
odpovídá Školnímu uspořádáni. 

Technická pomoc facilitátora podpory 
tkví v tom, že zná strukturu, způsob rea-
lizace, efektivnost různých nabídek pod-
pory, informuje učitele a pomáhá jim při 
výběru nabídek, které nejvíce odpovídají 
dané situaci. 

Výchovný poradce poskytuje podporu 
učitelům a žákům za účelem zkvalitněni 
výuky, zatímco facilitátor podpory roz-
víjí síť podpor za účelem zdárné výcho-
vy a přátelství. 

Facilitátor podpory pomáhá při zaklá-
dáni integrovaných třid. zřizuje "výbor 
žáků" (4 - 6), kteří vytvářejí ve třidé po-
zitivní ovzduSí pro učení, pomáhají tříd-
nímu učiteli, koordinuje spolupráci spe-
ciálního pedagoga, psychologa, pediatra, 
rodičů apod. 

4 Plánováni - příprava práce 
Plán integrace vychází z potřeb 

Školy, určuje specifické cíle a úkoly 



potřebné k dosaženi plného začlcně-
ni postižených žáků 

Na výukových plánech se podílejí ro-
diče, žák. pedagogové, špeciálni pedagog, 
facilitátor podpory, terapeuti a dalši zú-
častněné osoby. 

Všichni se pravidelné scházejí a sle-
duji vývoj žáka, modifikuji program pod-
le potřeb žáka. (Upravují rozvrh hodin, 
pomůcky, vybaveni atd.) 

5 Inovace metod 
Jednou z nových metod v integrovaném 

modelu Školství je předcvSim zapojeni ro-
dičů při plánováni integrace pro jejich 
dité, při hledání zdrojů a financi pro Ško-
lu. 

K realizaci nových metod mohou při-
spět i nadřízené složky ( O Ú , Š Ú , 
MŠMT), administrativní pracovnici, ale 
předcvSim ředitelé Skol. Ve většině Skol 
má vliv na filosofii školy a postoje učite-
lů právě ředitel On rozhoduje o tom, 
koho přijmout a může prosadit i směr a 
rychlost integrace Ředitel musí formál-
ně změnit tradiční role učitelů v jejich 
povoláni tak, že učitelé jako týmoví spo-
lupracovníci pomáhají všem žákům. 

Dalši metodou je i tzv. kooperativní 
učeni, jehož cílem je: 
• zvýšeni sebehodnoceni (pocitu vlastni ceny) 
• rozvoj sociálních dovednosti, které žá-

kům zprostředkují plné zapojeni ve 
škole, práci i životě 

• rozvoj kognitivních dovedností na vyšší 
úrovni, které zabezpečí žákům samo-
statnost a nezávislost 

• ovládnutí potřebného učiva, pokud žáci 
maji zajištěny vhodné podmínky, pod-
poru a čas. 
6 Vytvářeni předpokladů 
k nabyti nových informací 

Nové informace musí získat pedago-
gové i žáci Žáky iniciujeme k vybudo-
váni nových přátelství, rozvíjíme přiro-
zené vztahy kamarádství a tím poskytu-
jeme prostor k rozšířeni komunikačního 
systému a fyzické pomoci. 

7. Strategie modifikace učeb-
ního plánu 
(pololetního, měsíčního) 

Tento plán by měl obsahovat: 
• stanoveni cilů a prostředků k jejich do-

sažení 
• aktivity všech žáků, celého kolektivu 

třídy a integrovaného žáka 
• rámcové vymezeni dennich činnosti, 

priorit. 
V plánu přechodu ze speciální do inte-

grované Školy by měla být identifiková-
na úroveň žáků, objasněn harmonogram 
přechodu, jmenovitě určen tým odborní-
ků, kteří budou participovat na výuce, 
plán jejich schůzek a mimoškolni aktivi-
ty žáka 

Závěrem lze shrnout následujíc! výho-
dy integrovaného vzdělávání: 

I. K jedné z ncjdůležitějšich výhod in-
tegrace nesporně patři to, že dítě zůstává 
žit v rodinném prostředí (společně se sou-
rozenci a zdravými vrstevníky) v místě 
bydliště. 



2. Postižené dité si neodvyká společ-
nosti zdravých dčti a naopak spolužáci 
se "učí" pomáhat mu. Vznikají nové 
sociální vztahy a vazby, přátelství 

3. Détcm s postižením není odpírána 
účast na náročnějších a zajimavéjSich 
úkolech a přímo získávají životni doved-
nosti v kontaktu s okolím (budou připra-
veny pro život). 

4. Ve škole i společnosti se vytváří pří-
znivé klima pro přijetí handicapovaných 
jedinců. Pro školu se pak integrace stává 
věci morálni a společenské prestiže. 

Nevýhodou jc, že školy (budovy) a 
učebny nejsou uzpůsobeny po technické 
stránce k integraci (bezbariérové vstupy, 
WC, špeciálni učebni pomůcky a zaříze-
ni, délka vyučovací hodiny nemusí být 
vyhovujici), pedagogové, žáci, rodiče i 
širši veřejnost nejsou zcela připraveni na 
integraci. 

Postiženi žáci, kteří by byli vyučováni 
v "béžné" škole by neměli svými projevy 
narušovat průběh výuky ani pozornost 
spolužáků. 

U každého postiženého dítěte jako in-
dividuality je nutné zvážit vhodnost za-
řazeni do integrovaného vzděláváni Mu-
síme respektovat jeho fýzické i psychic-
ké zvláštnosti a charakteristiky. Dítě 
s handicapem nesmi být vmanipulováno 
do role "outsidera" v běžné škole, nesmí 
být citově ani tělesné zanedbáváno, ne-
smi trpět špatnou či nedostatečnou péči 
a nesmí dojit k jeho poškození. 

Integrace není záležitostí bezproblémo-

vou, ale odpovídá snahám po vybudová-
ni humánní a demokratické společnosti, 
takové, jakými jsou např USA, Velká 
Británie, skandinávské země a dalši. 

Na základě literatury, kterou jsem pro-
* studovala a zkuSenosti z pedagogického 

působeni se domnívám, že by se měla i 
nadále zachovat síť speciálních škol, aby 
rodičům i dětem s handicapem byla po-
nechána možnost volby (kde chtějí, aby 
se jejich dité vzdělávalo a jakou školu 
navštěvovalo). 

Integrace je nepochybné moderní pe-
dagogický trend, ale integrovat postiže-
né dité za každou cenu by znamenalo, že 
nerespektujeme psychoterapeutické a so-
cioterapeutické zřetele v přístupu k po-
stiženému ditéti a jeho rodině. 
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Z l i t e r a t u r y 

K hodnocení nové 
učebnice dějepisu 
pro zvláštní školy 

Dějepis - učebnice pro 
zvláštni školy (1918-1989) Brno. 
G+O Publishers s r o 1992 151 s 

V zaří loňského roku zahájilo nakla-
datelství GK) Publishers distnbuci učeb-
nic dějepisu pro 9. ročník zvláštni Školy 
nové koncepce. Distribuce se vinou na-
kladatele protáhla až do pozdních pod-
zimních měsíců. 

My, autoři učebnice, jsme následné 
rozeslali na zvláStni Školy dotazník, je-
hož záměrem bylo vyhodnoceni názorů 
učitelů - praktiků na úroveň uvedené 
učebnice. Jsme si dobře vědomi nedosta-
tečného časového prostoru nutného pro 
vysloveni jakéhokoliv soudu (ten bude 
možný v minimálním časovém odstupu 
jednoho roku), ale protože se v součas-
nosti zpracovává dějepis pro 8. ročník, 
potřebovali jsme se "poradit" s učitelskou 
veřejnosti a vyvarovat se tak některých 
chyb a nedostatků prvni učebnice. 

Dotazník měl pouze onentačni hodno-
tu (viz příloha) a byl zaměřen především 
na zhodnocení celkového záměru a kon-
cepce učebnice. Záměrně nebylo zjišťo-
váno hodnoceni redakce knihy, která byla 
neseriózni a komerčně zaměřená (viz prá-

ce jazykového redaktora, gramatické 
i faktické chyby v textu..). 

Z celkového počtu 440 odeslaných do-
tazníků se jich 276 (tj. 62,7 %) vrátilo 
vyplněných. 

Při statistickém zpracováni dotazníko-
vých položek se nám v mysli vybavilo sta-
ré přísloví: Nenarodil se dosud ten, co 
by se zavděčil lidem všem. Učitelé totiž 
bezezbytku využili vSech možných vari-
ant dotazníkových položek, sedmý bod 
(ilustrace učebnice) navíc doplnili o dal-
ší vanantu (d - u dalši učebnice zvolit 
jiné ilustrátory) 

Pro dokresleni situace citujeme něko-
lik protipólových názorů vybraných ze 
slovního hodnoceni textu (bod č. 8 a 9): 

"... pro učebnici 8. roč navrhuji úplné 
stejnou koncepci!" 

"Vydržte ve stejném trendu. S učebni-
ci se výborně pracuje, je z čeho vybírat. 
Něco podobného jsme ještě neměli." 

"Pro dalši učebnici navrhuji zcela od-
lišné pojetí, před vydáním konzultovat 
s pedagogy Dovoláváme se odpovědnosti 
recenzentů a kompetentních orgánů!" 

"Pro všechny pracovníky Školy jc tato 
učebnice zklamáním." 

Protože není možné citovat vSechna 
slovní hodnoceni, omezíme se dále pou-
ze na statistický přehled odpovédi v jed-
notlivých položkách. Pouze takto bude 
reálné v záplavě názorů, ocenění i námi-
tek vyhledat většinovou tendenci. 

První položka dotazníku se týkala hod-
noceni celkové koncepce zpracování 
učebnice. Tuto koncepci považuje 234 


