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Abstrakt  

Sociálna a edukačná inklúzia predstavuje realizáciu idey plného včlenenia ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami do edukačného procesu. Otázkou ostávajú moţnosti realizácie 

rôznych edukačných foriem, zodpovedajúcich kompletnej rehabilitácii a kompenzácii ţiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom príspevku bude prezentovať výsledky 

analýzy a komparácie pripravenosti učiteľov na inkluzívnu edukáciu ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v 1. – 3. ročníku základných škôl v Poľskej a Slovenskej 

republike. 
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Abstract 

Social and educational inclusion presents the idea implementation of full inclusion of pupils with 

special educational needs into the educational process. There is still a question of possibility the 

implementing various forms of education, corresponding to comprehensive rehabilitation and 

compensation of pupils with special educational needs. The purpose of this work is to present the 

results of analysis and compare the readiness of teachers for inclusive education of pupils with 

special needs in grades 1 - 3 at primary schools in Poland and Slovakia. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Základom inkluzívneho vzdelávania je zabezpečiť deťom so ńpeciálnymi vzdelávacími 

potrebami rovný prístup k edukácii. Inkluzívne vzdelávanie má aj zahrņujúcu funkciu, jeho cieľom 

je, aby postihnuté deti mali nárok a takú istú ńancu učiť sa v beņnej ńkole ako zdravé deti. A tým 

by ńkola mala zaručiť dieťaťu so ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami vhodné podmienky a 

nevyhnutnú podporu pre správny rozvoj. Kaņdé dieťa by malo mať rovné vzdelávacie ńance. T. 

Pilch zdôrazņuje dva významy tohto pojmu. V prvom prípade rovnosť vzdelávacích ńancí chápe 

ako „určitú normu z oblasti sociálnej etiky, ktorá postuluje priznanie edukačnému procesu, statusu 

univerzálnej hodnoty, ktorá je nepodmienená a bez obmedzení by mala byť dostupná pre 

kaţdého.”
1 

V druhom prípade rovnosť vzdelávacích ńancí chápe ako organizačno-ekonomickú 

hodnotu. Tento druhý prístup predpokladá, ņe  „úlohou štátu a vzdelávacieho systému je vytvoriť 

jedincovi podmienky, vďaka ktorým bude môcť dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

vstúpiť bez ţiadnych obmedzení na ľubovoľnú úroveň vzdelávania, bez ohľadu na pôvod a osobné 

črty.”
2
 

Deti zo ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami si vyņadujú určitú organizačnú ńtruktúru 

jednotky a vhodnú angaņovanosť pracovníkov. V súlade s vyhláńkou poľského ministra ńkolstva (z 

dņa 17. novembra 2010 o podmienkach udeľovania o organizácie psychologicko-pedagogickej 

pomoci vo verejných materských ńkolách, ńkolách a ústavoch) sa psychologicko-pedagogickú 

pomoc poskytuje deťom so ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami a ich rodičom od septembra roku 

2012.  

Inkluzívne vzdelávanie je pojem, ktorý budí emócie medzi učiteľmi. Vznikajú otázky, či 

učitelia sú pripravení na realizovanie inklúzie a aká je kvalita vzdelávania detí so ńpeciálnymi 

vzdelávacími potrebami vo verejných ńkolách.   

Hlavným cieľom programu Vzdelanie pre vńetkých (Education for All), ktorý iniciovalo 

UNESCO je uspokojiť základné vzdelávacie potreby vńetkých ľudí. Dôleņitou skutočnosťou pre 

svetovú edukáciu bolo prijatie na konferencii v Jomtien Svetového dohovoru o vzdelaní pre 

vńetkých (Jomtien Declatarion) „Vzdelanie pre všetkých v podstate znamená vzdelanie pre 

kaţdého, najmä pre slabších a tých, ktorý to najviac potrebujú”
3
. Ďalńou dôleņitou skutočnosťou v 
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oblasti edukácie bola medzinárodná konferencia v Salamanke (Ńpanielsko, 7.-10. júna 1994), 

počas ktorej bolo prijaté Prehlásenie UNESCO zo Salamanky a Rámec pre činnosť v oblasti 

vzdelávania o osobitných potrebách  detí so ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami. V prehlásení zo 

Salamanky a pokynoch v oblasti ńpeciálnych vzdelávacích potrieb delegáti svetovej konferencie 

(ktorí reprezentovali 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií) súhlasili s tým, ņe: 

 kaņdé dieťa má základné právo na edukáciu a je potrebné mu umoņniť dosiahnuť a udrņať 

vhodnú úroveņ vzdelania, 

 kaņdé dieťa má individuálne charakteristické črty, záujmy, schopnosti a potreby v oblasti 

vzdelania, 

 edukačné systémy treba tvoriť a vzdelávacie programy treba implementovať pri 

zohľadnení obrovských rozdielov medzi tými charakteristickými črtami a potrebami, 

 deti, ktoré majú ńpeciálne vzdelávacie potreby by mali mať moņnosť učiť sa v beņných 

ńkolách a ńkoly by mali prijať takéto deti a vzdelávať ich v rámci edukácie, v ktorej dieťa 

je v strede záujmov a ktorá vie uspokojiť jeho potreby a poņiadavky, 

 beņné ńkoly, ktoré umoņņujú takéto vzdelávanie, sú najlepńím nástrojom v boji proti 

diskriminácii, najlepńím rieńením pri tvorení priaznivých spoločností, budovaní otvorenej 

spoločnosti a zavádzaní do ņivota myńlienky vzdelania pre vńetkých. Okrem toho zaručujú 

aj vhodné vzdelanie väčńiny detí a zlepńujú účinnosť a aj efektívnosť vyuņitia finančných 

prostriedkov celého systému ńkolstva.
1
 

 

V Programe opatrení na podporu vzdelania pre vńetkých nájdeme ńesť cieľov, ktoré by mali 

byť zrealizované do roku 2015:  

 zovńeobecniť predńkolské vzdelanie najmä v prípade biednych a zanedbaných deti,  

 zaručiť vńetkým deťom prístup k povinnej, komplexnej a bezplatnej edukácii na základnej 

úrovni, obracajúc zvláńtnu pozornosť na deti na spoločenskom okraji, 

  uspokojiť vzdelávacie potreby mládeņe a dospelých, 

 zaručiť rovný prístup k základnej edukácii, zníņiť počet analfabetov o 50%, 

  eliminovať rozdiely v prístupe k edukácii ņien a muņov,  

 zlepńiť kvalitu vzdelania.
2
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Hlavnou myńlienkou Druhej európskej konferencie ministrov zodpovedných za integračnú 

politiku ľudí so zdravotným postihnutím (Malaga, 7. – 8. mája 2003) bolo „zlepšenie kvality ţivota 

ľudí so zdravotným postihnutím – zmocnenie spoločnej politiky v ich prospech, pomocou ich plnej 

účasti v spoločnosti”. Ovocím tohto stretnutia bola Ministerská deklarácia o zdravotne 

postihnutých „Napredovanie k úplnej účasti ako občana". V tomto dokumente vzdelanie ľudí so 

zdravotným postihnutím sa chápe ako „základný nástroj, ktorý sa pouţíva na integráciu 

spoločenstva”. Nevyhnutné je umoņniť deťom so zdravotným postihnutím účasť v ņivote ńkoly. Je 

potrebné vynaloņiť úsilie, aby si dieťa so zdravotným postihnutím vyvinulo potrebu vzdelávať sa 

po celý ņivot.
1
 

Inkluzívne vzdelávanie si vyņaduje veľa zmien nielen v systéme edukácie, ale aj zmien v 

spôsobe myslenia spoločnosti. Jednou z prvých publikácií o inkluzívnom vzdelávaní v Poľsku bola 

kniha prof. T. Zacharuk
1
 – rektorky Prírodovedeckej a humánnej univerzity (Uniwersytet 

Przyrodniczo – Humanistyczny) v Siedlcách. Autorka zdôrazņuje, ņe inkluzívne vzdelávanie 

prijíma dieťa také, akým to dieťa je. Dáva mu plné práva byť iný. Jej úlohou nie je meniť dieťa a 

prispôsobovať ho k systému, ale naopak: meniť systém a prispôsobovať ho k dieťaťu.  

 Inkluzívne vzdelávanie má následujúce charakteristické črty: „všetkým deťom sa dáva 

nárok na vzdelávanie sa. Súhlasí sa a šanuje rozdiely medzi deťmi, zohľadňujúc ich vek, pohlavie, 

etnický pôvod, jazyk a stupeň postihnutia. Toto vzdelávanie umoţňuje systému a orgánom 

zodpovedným za vzdelanie, a aj metodike, zoznámiť sa s potrebami detí a učí ich, ako tieto potreby 

uspokojovať. Je to dynamický proces, ktorý sa stále vyvíja”.
2
 

Ak sa chceme vyhnúť marginalizácii a exklúzii, je potrebné súhlasiť s tým, ņe ņiadne 

postihnutie nemôņe byť bariérou v prístupe k edukácii. Kaņdé dieťa musí mať nárok na 

navńtevovanie ńkoly v mieste jeho bývania. Inklúzia umoņņuje deťom zúčastniť sa ņivota miestnej 

spoločnosti. Po ńkolských hodinách sa dieťa môņe hrať a stretávať s rovesníkmi so svojej triedy – 

ńkoly. Vďaka tomu zdravé deti majú moņnosť sa stretávať s odlińnosťou a deti so ńpeciálnymi 

vzdelávacími potrebami sa necítia izolované.   

Pred učiteľmi tried 1. – 3. ročníka je dôleņitá úloha. Musia rozńíriť svoje psychologické a 

pedagogické vedomosti v oblasti práce s deťmi so ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami. Učitelia 

by mali povaņovať inklúzia ako výzvu, lebo môņe sa ukázať, ņe sa inkluzívne vzdelávanie stane v 

budúcnosti základom pedagogiky. Inkluzívne vzdelávanie je experiment, ktorý verifikuje a potom 

ohodnotí ņivot.   

                                                 
1
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Cieľom nasej práce búde analýza prípravy učiteľov tried 1. – 3. ročníkov základných ńkôl k 

realizácii inkluzívneho vzdelávania v Poľsku a na Slovensku. Inkluzívne vzdelávanie je pojem, 

ktorý vyplýva z poņiadaviek súčasného systému edukácie. Preto je nevyhnutné, aby sa učitelia a 

ńkoly pripravili na prijatie a vyučovanie detí so ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami.  

Preto povaņujeme realizáciu výskumu v oblasti inkluzívneho vzdelávania v Poľsku a na 

Slovensku za dôleņitú úlohu. Vzhľadom na to sa budem snaņiť nájsť odpovede na nasledujúce 

otázky: 

- Ako sú pripravení učitelia tried 1. – 3. ročníkov základných ńkôl na realizáciu inkluzívneho 

vzdelávania v Poľsku a na Slovensku? 

- Existujú rozdiely v príprave učiteľov tried 1. – 3. ročníkov základných ńkôl na realizáciu 

inkluzívneho vzdelávania v Poľsku a na Slovensku? 

- Sú ńkoly pripravené na prijatie detí so ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami? 

 

Hlavným cieľom môjho výskumu je vykonať analýzu prípravy učiteľov tried 1. – 3. 

ročníkov základných ńkôl k inkluzívnemu vzdelávaniu v Poľsku a na Slovensku. Z hlavného cieľa 

vyplývajú pre nás parciálne cele: 

 Overiť prípravu učiteľov prvej etapy vzdelávania k inkluzívnemu vzdelávaniu v Poľsku a 

na Slovensku. 

 Zistiť, či skúmaní učitelia majú dodatočné kvalifikácie na prácu s deťmi so ńpeciálnymi 

vzdelávacími potrebami. 

 Ohodnotiť, či skúmané organizačné jednotky sú pripravené na prijatie detí so ńpeciálnymi 

vzdelávacími potrebami. 

 Porovnať dokumenty, ktoré sa vzťahujú na inkluzívne vzdelávanie v Poľsku a na 

Slovensku.  

 Získať mienku učiteľov tried 1. – 3. ročníkov základných ńkôl v Poľsku a na Slovensku o 

inkluzívnom vzdelávaní.  

 Realizovať komparačnú analýzu,  na tomto základe spracovanie programu, na podporu 

učiteľov prvej etapy vzdelávania v realizácii inkluzívneho vzdelávania.  

 

Z cieľov výskumu vyplývajú pre nás nasledujúce úlohy: 

 Teoretická analýza súčasného stavu vedomostí o inkluzívnom vzdelávaní v poľskej a 

slovenskej literatúre. 

 Analýza základných dokumentov o edukácii. 

 Prezentácia doterajńích výskumov o inkluzívnom vzdelávaní v Poľsku a na Slovensku.   



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

237 

 

 Určenie územia a výberového súboru. 

 Príprava nástrojov na výskum. 

 Realizácia výskumu. 

 Ńtatistická analýza získaných výsledkov. 

 Spracovanie programu podpory učiteľov prvej etapy vzdelávania pri realizácii inkluzívneho 

vzdelávania.  

 Porovnanie výsledkov vlastného výskumu a teoretických predpokladov. 

 

Pre naplnenie obsahu hlavného cieľa a parciálnych cieľov nám budú nápomocné 

nasledujúce metódy výskumu: 

1. Autorská anketa umoņní získať informácie o: 

- príprave učiteľov tried 1-3 na realizáciu inkluzívneho vzdelávania v Poľsku a Slovensku, 

- mienke o inkluzívnom vzdelávaní učiteľov tried 1-3 v Poľsku a na Slovensku, 

- chápaní pojmu „inkluzívne vzdelávanie‖ v skupine respondentov v Poľsku a na Slovensku, 

- spôsobe, akým je ńkola podľa učiteľov,  pripravená na prijatie detí so ńpeciálnymi vzdelávacími 

potrebami? 

2. Realizácia interview s riaditeľmi ńkôl a poradcami v oblasti metodiky v Poľsku a na 

Slovensku umoņní zhromaņdiť nasledujúce informácie: 

- akým spôsobom sa ńkoly pripravujú na inkluzívne vzdelávanie? 

- aké kurzy sa realizujú v ńkolách a centrách vzdelávania učiteľov na prípravu k realizácii 

inkluzívneho vzdelávania? 

- aké právne dokumenty sú záväzné pre ńkolu v oblasti inkluzívneho vzdelávania? 

- aké sú obavy spojené s úplnou účasťou detí so ńpeciálnymi vzdelávacími potrebami vo výučbe vo 

verejnej ńkole? 

- aké sú výhody spojené s inkluzívnym vzdelávaním? 

3.  Pozorovanie nám umoņní verifikovať poznatky získané pomocou ankety a interview, pričom 

budeme pozorovať bázu na území ńkoly a didaktické zázemie. 

  

Výskum bude zahŕņať nasledujúci výberový súbor: 

- učitelia tried 1. – 3. ročníkov základných ńkôl v Poľsku a na Slovensku 

- riaditelia základných ńkôl v Poľsku a na Slovensku 

- poradcovia v oblasti metodiky základnej edukácie v Poľsku a na Slovensku 

 

 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

238 

 

DISKUSIA 

Inkluzívne vzdelávanie je predmetom teoretických úvah a diskusií mnohých rodičov a 

učiteľov. Inklúzia detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do beņných ńkôl prináńa 

veľa emócií. Preto predpokladáme, ņe pripravovaný výskum v oblasti začleņovania nám pomôņe 

odpovedať na nasledujúce otázky: 

- Ako sú pripravení učitelia tried 1-3 základných ńkôl na realizáciu inkluzívneho vzdelávania v 

Poľsku a na Slovensku? 

- Existujú rozdiely v príprave učiteľov tried 1-3 základných ńkôl na realizáciu inkluzívneho 

vzdelávania v Poľsku a na Slovensku? 

- Sú ńkoly pripravené na prijatie detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? 

Odpoveď na tieto otázky sa následne stane podnetom pre vytvorenie programu na podporu 

učiteľov na prvom stupni vzdelávania. 

 

ZHRNUTIE 

Inkluzívne vzdelávanie je problémom súčasnej ńkoly. Zaradenie ņiakov so ńpeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami sa zakladá na presvedčení, ņe vńetci ľudia sú si rovní. Ľudia si 

vńak zvykli na to, ņe ńpeciálne vzdelávanie je samostatné vzdelávanie, no takéto zmýńľanie si 

vyņaduje zmenu spoločenského vedomia, ako aj zmenu náńho správania a postojov. Je potrebné si 

uvedomiť, ņe aj najlepńie pripravený systém sa stane neúčinným, ak deti so ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, nebudú predmetom osobitného záujmu a to primárne zo strany učiteľov. 

Inklúzia je preto ńirńou perspektívou uvaņovania o osobách so zdravotným postihnutím a preto sa 

začleņovanie detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do beņných ńkôl stalo 

spoločným cieľom výučby a sociálnej politiky.  
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