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Integracja we wczesnym dzieciństwie dla wszystkich dzieci w Illinois
Integracja dotyczy wszystkich dzieci.

Integracja to zasada polegająca na wspieraniu 
edukacji dzieci niepełnosprawnych wspólnie z ich 
pełnosprawnymi kolegami, a nie osobno. Ustawa o 
Amerykanach z niepełnosprawnościami (Americans 
with Disabilities Act, ADA) oraz paragraf 504 
Ustawy o Rehabilitacji (paragraf 504) nakładają na 
szkoły i instytucje obowiązek zapewnienia dzieciom 
niepełnosprawnym równych szans edukacyjnych. 
Podstawą wymagań w zakresie integracji jest 
ustawa o edukacji osób niepełnosprawnych 
(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA). 
W odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym (3-21 lat) ustawa IDEA wymaga, aby 
dzieci niepełnosprawne były kształcone w „najmniej 
ograniczającym środowisku” (§1412.a.5 i §1413.a.1). 
W odniesieniu do niepełnosprawnych niemowląt i 

najmłodszych dzieci (w wieku 0-3 lat) ustawa IDEA 
promuje korzystanie z „naturalnych środowisk” 
przy wczesnych interwencjach (§1432.4.G).

Integracja w programach dla najmłodszych 
dzieci dotyczy integrowania dzieci z 
niepełnosprawnościami, podtrzymywania dużych 
oczekiwań i świadomego promowania ich 
udziału we wszystkich zajęciach szkolnych i w 
życiu towarzyskim. Służyć ma temu stosowanie 
dostosowanych do potrzeb udogodnień 
oraz zapewnianie niezbędnych świadczeń 
i wsparcia w celu wspierania rozwoju tych 
dzieci, ich przyjaźni z rówieśnikami i poczucia 
przynależności. Dotyczy to wszystkich małych 
dzieci z niepełnosprawnościami, zarówno 
najłagodniejszymi, jak i najpoważniejszymi.

Wydział ds. Wczesnego Dzieciństwa



„Na integrację we wczesnym 
dzieciństwie składają 
się wartości, zasady i 
praktyki wspierające prawa 
wszystkich niemowląt i 
małych dzieci oraz ich rodzin, 
niezależnie od możliwości 
uczestniczenia w szerokim 
zakresie działań i w różnych 
kontekstach jako pełnoprawni 
członkowie rodzin, 
wspólnot i społeczeństwa. 
Oczekiwane wyniki działań 
integracyjnych wobec dzieci 
z niepełnosprawnościami 
i bez nich oraz ich rodzin 
to między innymi poczucie 
przynależności i uczestnictwa, 
pozytywne relacje społeczne 
i przyjaźnie, a także rozwój 
i uczenie się, aby osiągnąć 
pełnię swoich możliwości. 
Zasadniczymi cechami 
integracji, dzięki którym 
można rozpoznać najwyższej 
jakości programy i świadczenia 
służące integracji we 
wczesnym dzieciństwie, są 
ułatwienia dostępu, poczucie 
uczestnictwa oraz wsparcie.”

Definicja zawarta we Wspólnym 
stanowisku na temat integracji, 

wydanym przez Wydział ds. Wczesnego 
Dzieciństwa (Division of Early 

Childhood, DEC) oraz Krajowe 
Stowarzyszenie Edukacji Małych Dzieci 
(National Association for the Education 

of Young Children, NAEYC)

Definicja  
integracji we wczesnym 

dzieciństwie

„Kiedy mój syn poszedł do 
przedszkola, rozpoczęcie działań 

integracyjnych w wieku 3 lat 
było fundamentem sukcesu.”

Rodzic

Co to jest Program wczesnego dzieciństwa  
(Early Childhood Program)?

Według rządu federalnego
Program wczesnego dzieciństwa

to program, który obejmuje dzieci niepełnosprawne, zaś większość 
dzieci objętych tym programem nie jest niepełnosprawna.

Do takich programów mogą zaliczać się między innymi:
• Programy wyrównywania szans (Head Start),
• Żłobki,
• Zajęcia przedszkolne oferowane przez system szkół publicznych 

uprawnionym dzieciom w wieku przedszkolnym,
• Prywatne żłobki lub przedszkola, and
• Ośrodki grupowego rozwoju dziecka lub opieki nad dziećmi.

Programy dla najmłodszych dzieci powinny:
• Promować nauczanie, które jest aktywne i skoncentrowane na dziecku
• Zapewniać kształcenie na wszystkich poziomach rozwojowych dzieci
• Wykorzystywać działania odpowiednie dla dzieci uczestniczących 

w programie
• Oferować w centrach edukacyjnych szereg praktycznych zajęć 

edukacyjnych i materiałów
• Zapewniać nauczanie, które odpowiada zainteresowaniom dzieci
• Obejmować – w ciągu całego dnia – rozmowy i interakcje 

pomiędzy dziećmi a dorosłymi



Badania wskazują, że realna integracja jest korzystna 
dla wszechstronnego rozwoju zarówno dzieci 
z niepełnosprawnościami, jak i bez nich.

Dzieci niepełnosprawne, także te z najpoważniejszymi 
niepełnosprawnościami i znacznymi potrzebami, 
mogą w środowisku integracyjnym osiągać istotne postępy 
w rozwoju i w nauce.

Dzieci niepełnosprawne, które we wczesnym dzieciństwie 
uczestniczą w programach integracyjnych, wykazują większe 
umiejętności towarzyskie i emocjonalne niż ich rówieśnicy 
przebywający w osobnym środowisku.

Realna integracja w ramach wysokiej jakości programów 
dla najmłodszych dzieci może pomóc dzieciom 
niepełnosprawnym w osiągnięciu ich pełnego potencjału, 
co przynosi wiele korzyści społecznych.

Deklaracja polityki w sprawie programów integracji dzieci niepełnosprawnych 
we wczesnym dzieciństwie wydana przez Departament USA ds. Zdrowia i 

Opieki Społecznej (US Dept. of Health and Human Services) oraz Departament 
Edukacji USA (US Dept. of Education), pełny tekst, 14 września 2015 r.

Zalety wysokiej jakości przedszkola 
integracyjnego dla wszystkich dzieci

Określenie cech 
integracji

Ułatwienia dostępu:

Zapewnienie każdemu 
dziecku szeregu aktywności i 
środowisk poprzez usuwanie 
barier fizycznych i oferowanie 

różnorodnych sposobów 
wspierania nauki i rozwoju.

Udział:

Stosowanie różnorodnych 
metod szkoleniowych 

wspierających u wszystkich dzieci 
zaangażowanie w zabawę i naukę 

oraz poczucie przynależności.

Wsparcie:

Szersze aspekty systemu, 
takie jak rozwój zawodowy, 
zachęty dla integracji, a także 

możliwości komunikacji 
i współpracy między rodzinami i 
specjalistów w celu zapewnienia 

wysokiej jakości integracji.

Fragment Wspólnego stanowiska 
na temat integracji, wydanego przez 
Wydział ds. Wczesnego Dzieciństwa 
(Division of Early Childhood, DEC) 

oraz Krajowe Stowarzyszenie 
Edukacji Małych Dzieci (National 
Association for the Education of 

Young Children, NAEYC)



Gdzie mogą się odbywać działania integracyjne dla mojego dziecka?
Wszędzie tam, gdzie małe dzieci przebywają razem! Typowe możliwości to między innymi:

Jak moje dziecko może otrzymać specjalne świadczenia edukacyjne 
w środowisku integracyjnym o wysokiej jakości?

Mobilny zespół Nauczanie zespołowe Grupa mieszana
Pedagog specjalny i pracownik 
obsługi zapewniają wsparcie w 
klasach, przechodząc z sali do sali.

Dwóch nauczycieli (specjalista 
od nauczania specjalnego i 
ogólnego) pracują wspólnie 
nauczając wszystkie dzieci.

Jeden nauczyciel z 
uprawnieniami zarówno 
w zakresie nauczania 
specjalnego, jak i ogólnego, 
uczy wszystkie dzieci razem.

Powyższe rodzaje wsparcia mogą mieć miejsce wszędzie 
tam, gdzie odbywa się edukacja i opieka nad małymi 
dziećmi.  Typowe możliwości to między innymi lokalne 
placówki opieki nad dziećmi, programy wyrównywania 
szans (Head Starts), przedszkola dla wszystkich grup 
wiekowych i grupy przedszkolne w szkołach publicznych.

Celem każdego rodzaju wsparcia jest zapewnienie 
edukacji specjalnej dzieciom niepełnosprawnych w 
ramach wysokiej jakości programu, który obejmuje 
zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i bez nich.
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