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Materiál publikuje výsledky prieskumu 
postojov učiteľov 1 stupňa, výchovných 
poradcov a riaditeľov ZŠ k integrácii zdra-
votne postihnutých detí do bežných tried 
ZŠ. Prieskum potvrdil celkove pozitívne 
postoje k integrácii, osobitne zo strany 
učiteľov I stupňa, opatrnejšie zo strany 
výchovných poradcov a riaditeľov. Inte-
gráciu podmieňujú systémovým prístu-
pom, komplexnou diagnostikou, priprave-
nosťou učiteľov, prekonaním predsudkov 
v širšej verejnosti a financiami 

Zmysel integrácie 
Rok 1998, vyhlášeny za rok tolerancie, 

aktualizuje problém zdravotne postihnu-
tých detí ešte nástojčivejšie ako kedy-
koľvek predtým. V školstve pod integrá-
ciou rozumieme spoločnú výchovu a vzde-
lávanie zdravotne postihnutých detí (ďalej 
ZPD) so zdravými deťmi v školách bež-
ného typu. Prístupy k výchove a vzdelá-
vaniu zdravotne postihnutých detí možno 
zhrnúť nasledovne: Tradičný segregačný 
prístup vychádza z toho, že iba špeciál-
na škola svojimi postupmi zmierni násled-

ky postihnutia v niektorých oblastiach 
natoľko, že v dospelosti sa bude môcť 
zdravotne postihnutý začleniť do spoloč-
nosti zdravých. Druhý prístup - integrač-
ný - vy chádza z toho, že pri oddelenom 
vzdelávaní sa nevytvoria potrebné posto-
je a sociálne spôsobilosti pre spolužitie, 
a to tak u postihnutých, ako aj u zdravých. 
Počíta s formou integrovanej výchovy od 
materskej školy cez základnú, strednú, 
vysokú školu a končiac celoživotným 
vzdelávaním. Prechodnou formou je roz-
ptýlenie postihnutých deti medzi intakt-
nými podľa nejakého kľúča (čiastočná 
integrácia). Dnes už platné zákony a ná-
sledné vykonávacie predpisy vytvárajú 
prvé východiskové podmienky na usku-
točnenie čiastkovej integrácie tým, že dá-
vajú právomoc materským, bežným zá-
kladným a stredným školám vytvárať sa-
mostatné špeciálne triedy pre ZPD. Pro-
blém integrácie ZPD je riešiteľný len sys-
témovo - popri koordinácii a spolupráci 
inštitúcií nemalú úlohu zohrávajú rodičia 
ZPD, samotné postihnuté deti, učitelia ZŠ, 
spolužiaci a ich rodičia. Postojom uči-



teľov k integrácii ZPD pripisujú veľký 
význam viacerí autori (lladj-Mussová 
1996, Klikarová 1994). Tie boli aj pred-
metom prieskumu, ktorý uskutočnila PPP 
Košice - okolie v školskom roku 1996/97. 
Dotazník, opierajúci sa o východiská 
J. Klikarovej, pozostával z 23 názorov, 
s ktorými súhlas (či nesúhlas) vyjadrilo 
97 respondentov (33 učiteľov 1 stupňa, 
28 výchovných poradcov a 36 riaditeľov 
ZS). Podiel mužov a žien vo vzorke zod-
povedá súčasnej učiteľskej populácii. 

Prečo integrovať 
S názorom, že integrácia pomáha han-

dicapovaným lepšie sa orientovať v bež-
nom živote, sa stotožnilo 82,47 % respon-
dentov. Najviac sú o tom presvedčení uči-
telia 1. stupňa ZŠ, najmenej výchovní po-
radcovia (71,42 %). Ešte rôznorodejšie 
boli postoje k názoru, že postihnuté dieťa 
sa bude rýchlejšie vyvíjať medzi deťmi 
zdravými. Oproti celkovému výsledku 
60,82 % optimisticky vyznieva stanovisko 
učiteľov 1. stupňa (78,78 %). Výchovní 
poradcovia pripísali tomuto názoru iba 
35,71 % súhlasných postojov. Nízke hod-
noty prinášajú reakcie na to, že obojstran-
né poznanie zdravých a postihnutých vy-
chádza z myšlienky „izolácia v detstve = 
izolácia v dospelosti" (celkove 37,11 %, 
vyvážene vo všetkých skúmaných skupi-
nách). Ešte nižšie boli zastúpené súhlasné 
postoje s názorom, že integrácia pomáha 
predovšetkým zdravým deťom (celkove 
19,58 % oproti 5,55 % u riaditeľov). Vyš-
šie doceňujú prínosy integrácie výchovní 
poradcovia (9,28 %). Že ide predovšet-

kým o etické hodnoty, dosvedčuje celko-
ve 81,44 % respondentov, ktorí sa stotož-
nili s názorom, že zdravé deti si zvykajú 
komunikovať s postihnutými, učia sa po-
máhať im, prejavovať úctu a obdiv k to-
mu, ako sa naučili prekonávať svoj han-
dicap Najviac to zodpovedá postojom 
učiteľov 1. stupňa (93, 33 %), najmenej 
postojom výchovných poradcov (64,28 
%). Hodnotu zdravia skúmal ďalší názor. 
Celkove 72,16 % opýtaných si myslí, že 
zdravé deti si začnú vážiť zdravie. Pre-
svedčenie o tom vyjadrilo vyše 90 % uči-
teľov 1. stupňa, ale len málo nad 50 % 
výchovných poradcov. 

Koho integrovať 
Závažnosť rozhodnutia o integrácii ZPD 

potvrdzuje celkove 88,65 % zo skúmanej 
vzorky. Až 93,93 % učiteľov 1. stupňa 
súhlasí s tým, že starostlivo treba zvážiť 
druh postihnutia a možnosti školy pri práci 
s dieťaťom. Rozdielne sú postoje k inte-
grácii telesne postihnutých deti. Za efek-
tívnu pokladá ich integráciu celkove 
49,48 % respondentov, pritom 41,66% ri-
aditeľov a 60,60 % učiteľov 1. stupňa. 
Ešte výraznejšie sú rozdiely v postojoch 
k integrácii mentálne postihnutých detí. Pri 
celkovej hodnote 48,45 % je o nevhodnosti 
ich integrácie presvedčených 60,60 % uči-
teľov I. stupňa, ale len 28,57 % výchov-
ných poradcov. 

Za akých podmienok 
integrovať 
Za základnú podmienku možno pokla-

dať prípravu zdravých detí a dospelých na 



spoločné vzdelávanie zdravých a postihnu-
tých deti Uvedomuje si to celkove 69,07 % 
vzorky, až o 25 % menej výchovných po-
radcov v porovnaní s učiteľmi I. stupňa. Tí 
poukazujú na potrebu pedagogickej osve-
ty. Že by nemala byť zameraná iba sme-
rom k rodičom, ale aj k učiteľom, na to 
poukazujú reakcie opýtaných, z ktorých 
64,94 % sa stotožňuje s názorom, že od-
borná pripravenosť a poznatky učiteľov 
0 postihnutých deťoch nie sú dostatočné. 
So starostlivým výberom osobnosti učiteľa 
1 detského kolektívu, do ktorého handica-
pované dieťa zaraďujeme, súhlasí vyše 
70 % respondentov. Osobitný dôraz na to 
kladú výchovní poradcovia. Nemalý vý-
znam učitelia prikladajú aj objektívnym 
podmienkam výchovy a vzdelávania ZPD 
v bežných triedach. Jednoznačný je postoj 
učiteľov ku zníženiu počtu žiakov v triede 
v pripade integrácie (celkove 91,75 % re-
spondentov). Pritom by sa mali dojednej 
tried) zaraďovať maximálne dve deti s po-
stihnutím (celkove 65,97 %, ale 87,87 % 
učiteľov 1. stupňa, zatiaľ čo u výchovných 
poradcov je to iba 42,85 %). Z hľadiska 
psychológie skupín sa 29,89 % responden-
tov stotožňuje s názorom, že je nutné po-
stihnuté deti zaraďovať do bežného kolek-
tívu. Väčší význam učitelia pripisujú tomu, 
aby bol kolektív stály (42,39 %). Za pro-
blém pokladajú dlhodobú a častú absenciu 
zdravotne postihnutých detí. S ťažkosťami 
v adaptácii dieťaťa v kolektíve, v pripade 
dlhodobej absencie s doplnením zameška-
ného učiva a so sťaženou prácou učiteľa 
kvôli ťažkostiam s koncentráciou, pomal-
ším chápaním a pomalším tempom v po-

rovnaní s tempom triedy, počíta 78,95 % re-
spondentov, skoro 90 % učiteľov 1. stupňa. 

Kedy integrovať 
Viac ako polovica opýtaných súhlasí 

s názorom, že zaraďovať postihnuté deti 
do bežného kolektivu treba už v materskej 
škole. Až tri štvrtiny dodávajú, že pri in-
tegrácii v detskom veku je väčšia šanca 
pre dobrú adaptáciu handicapovaného je-
dinca v spoločnosti. Pesimistickejší sú 
znovu výchovní poradcovia (57,14 % 
oproti 84,84 % učiteľov 1. stupňa). 

Kto má integrovať 
Sloboda rozhodnutia prijať či neprijať 

postihnuté dieťa do triedy musí byť daná 
učiteľovi, to potvrdzuje celkove 53,60 % 
respondentov, vyše 60 % učiteľov 1. stup-
ňa i riaditeľov, ale iba 32,14 % výchov-
ných poradcov, ktorí si uvedomujú vo 
väčšej miere dôležitosť špeciálno-peda-
gogickej a psychologickej diagnostiky. 
S názorom, že s postihnutým dieťaťom by 
mal pracovať len fundovaný špeciálny pe-
dagóg, súhlasí 41,23 % respondentov. Me-
nej sú o tom presvedčení učitelia 1. stup-
ňa (18,18 %), ale až 61,11 % riaditeľov. 
Viacej učiteľov prijíma názor, že v inte-
grovanej triede je nutná spolupráca so 
špeciálnym pedagógom (84,53 %). Naj-
viac na tom trvajú výchovní poradcovia 
(89,28 %). Pretože ide o prácu veľmi ná-
ročnú, pedagóg by mal mať nárok na 
príslušné finančné ohodnotenie za prácu 
v integrovanej triede (celkove 83,50 %, 
91,66 % riaditeľov, ale iba 64,28 % vý-
chovných poradcov). 



Diskusia 
Rôznorodosť postojov učiteľov k inte-

grácii zdravotne postihnutých deti - pri-
čom sme sa nestretli s jednoznačným od-
mietnutím - dáva nádej Pretrváva aj 
v tomto ťažkom období, keď školstvo zá-
pasí s ťažkou finančnou situáciou, veľký-
mi ťažkosťami pri zabezpečovaní bežnej 
výuky. Dokazujú to viac ako 2/3 učiteľov 
a viac ako 80 % učiteľov I. stupňa, ktorí 
sú presvedčení o tom, že integrácia pomá-
ha handicapovaným deťom. Práve oni za-
ujímajú najoptimistickejšie postoje. Dá-
vajú šancu postihnutým deťom „rozbe-
hnúť sa", prekonať adaptačné problémy, 
presnejšie po dlhšom časovom úseku dia-
gnostikovať deti i v spolupráci so špecia-
listami. Zároveň si nezakrývajú oči pred 
problémami, ktoré integrácia pre pedago-
gický proces znamená (až 90 % vzorky). 
Na riziká, spojené s integráciou ZPD, po-
ukazujú hlavne výchovní poradcovia -
učitelia s hlbším pedagogickým a psycho-
logickým poznaním. Uvedomujú si nedo-
statky systému zaraďovania ZPD do škôl, 
hlavne v oblasti komplexnej diagnostiky, 
nepřipravenost' učiteľov v metódach prá-
ce so ZPD a nepřipravenost' učiteľov i šir-
šej rodičovskej verejnosti prijať ZPD do 
bežnej triedy. Chýba pedagogicko-psy-
chologická osveta i zverejňovanie pozitív 
z integrácie, ktorých je nemálo. Nie ná-
hodou je väčšina opýtaných toho názoru, 
že integrácia nemá veľký význam pre vý-
vin zdravých detí, skôr prevažuje pozitív-
ne a etické hľadisko - tolerancia, pocho-
penie, akceptácia „iných" deti. Pesimis-
ticky vyznievajú postoje riaditeľov - tých, 

ktorí o čiastočnej integrácii v bežných trie-
dach rozhodujú. Málo nad 40 % z nich po-
kladá integráciu za efektívnu. Vedia, aká 
nízka je zastúpenosť špeciálnych pedagó-
gov v ich školách, že sú problémy s vy-
tváraním tried s nižším počtom žiakov, že 
nieto peňazí na ohodnotenie učiteľov, ktorí 
by túto náročnú prácu robili. Obavy 
z ohrozenia existencie osobitných škôl nie 
sú opodstatnené, pretože absolútna väčši-
na učiteľov sa stotožňuje s názorom, že 
z integrácie by mali byť vyňaté deti men-
tálne postihnuté (po komplexnej diagnos-
tike). 

Závery 
Aj keď sú postoje učiteľov rôzne, ne-

stretávame sa s jednoznačným odmietnu-
tím integrácie ZPD do bežných tried. -
Učitelia pokladajú integráciu ZPD do bež-
ných tried za jednu z možností ich vzde-
lávania popri osobitných školách a iných 
špeciálnych školách. - Za kľúčový pokla-
dáme systémový pristúp k riešeniu proble-
matiky z hľadiska inštitucionálneho, hlav-
ne však z hľadiska diagnostiky a prípra-
vy špeciálnych pedagógov. - Významnú 
úlohu zohráva pedagogicko-psychologic-
ká osveta smerom k rodičom, ale aj k pe-
dagógom v záujme prekonania predsud-
kov a vyššej pripravenosti prijať „iné" die-
ťa do bežnej triedy. 
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