
INKLÚZIA ZŠ NÁM. A.H.Š.

Slávka Makovníková
ZŠ ám. Škultétyho, Veľ ký Krtíš
júna

Inklúzia ZŠ ám. Škultétyho
základných princípoch inkluzívneho vzdelávania

Keď zadáme vyhľ adávača “inklúzia” nájdeme množstvo definícii, publikácii,

usmerň ujúcich nás vládnym mimovládnym inštitúciám, ktoré

ostatných zaoberajú prinášajú života škôl širšieho

spoločenského

vymedzenému však

Č asto stretávame nesprávnou interpretáciou

ktoré práve nesprávne inklúzie prináša. Dôsledkom môže by ť , že

nesprávne vyústi negatívnych skúseností, čo konečnom dôsledku spôsobí

pôvodného prospešného zámeru.

Inklúzia prvýkrá spomenutý definovaný

Španielsku ktorá záštitou výchovu, kultúru.

zač lenení osôb špeciálnymi vzdelávacími

bežných škôl že škola má byť otvorená potrebám všetkých detí “bežné”

akokoľ vek znevýhodnené…) že má usilova ť zabezpečenie rovnakých

šancí zodpovedajúcej úrovne vzdelávania všetky

inkluzívnom školstve začalo hovori ť

niekoľko mimovládnych organizácií. Zárove ň štátne

orgány, najmä Štátny pedagogický ústav. Inkluzívne vzdelávanie výchova čoraz častejšie

stáva súčasť ou školských vzdelávacích materských, základných stredných

školách.

Inklúzia stáva súčas ť ou našej školy ZŠ, ám. Škultétyho. rámci

“Pomáhajúce edukácii detí žiakov” realizovaného prostredníctvom

začal školskom škole pracova ť inkluzívny tím.
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Cieľom zvýši ť inkluzívnos ť aký prístup kvalitnému vzdelávaniu zlepši ť

výsledky detí žiakov.

Aká má byť škola prívlastkom “inkluzívna”?

Inklúzia súčasnosti školstve veľmi často sklo ň ovaným často však

pedagógov rodičov prináša nezodpovedaných otázok. Inklúzia

často zamieň aná integráciou že zač lenenie “znevýhodnených” detí

“bežné”. Inklúzia však týka všetkých detí. jedinečnosti rôznorodosti

detí, jedinečnosti. Každé dieť a mať možnos ť byť

vzdelávané prostredí takým spôsobom, ktorý túto jedinečnos ť podporova ť .

každé ť dieť ať om špecifickými jedinečné é

škola má usilova ť č i iálu Inkluzívna

ktorá rovnos ť príležitostí všetkých každý dokáž nachádza ť

inkluzívnej škole sú ôli “inosti” vylučované. “Inos ť ” čo

považuje prirodzené, bežné žiadúce. Súčasť ou inklúzie školy sú zdravé,

“bežné” “iné”, nejakým spôsobom znevýhodnené.

Skúsenosti výskumy ukazujú, že zač lenenia detí znevýhodnených

“bežné” sú neopodstatnené. Postihnuté dosahujú častokrát porovnateľ né

vzdelávacie výsledky, zárove ň zač le ň ovanie rovesníkov má pozitívne

dôsledky sociálnych kompetencií komunikačných zručností všetkých detí

sú ktoré síce nemajú diagnostikované zdravotné znevýhodnenie

môžu potrebova ť nejakú špeciálnej Jedná ktoré

aktuálne prechádzajú náročnou životnou situáciou í ís ť niečo

výnimočné dramatické. Problém môže vzniknú ť , keď dieť a dlhšiu choré

nestíha rovesníkmi. prípade, že takúto situáciu včas nezachytíme

nepomôžeme dieť ať u efektívne zvládať , môže problém ľ ova ť nies ť

dieť ať om počas celého vzdelávania.

inkluzívnej škole vytráca pokúšame opusti ť “bežných”

žiakoch, ktorí majú spoločné požiadavky pozornos ť presúvame rôznorodosti

detí každé dosiahnu ť osobné však nevyhnutné

vytvára ť uč iteľ ov školy. Inklúzia efektívna keď

vzdelávania, upustí frontálneho vyuč

vzdelávaniu takým spôsobom, každom môže dieť a hovať úspech
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rámci vlastných hraníc vlastného potenciálu. inkluzívnom vzdelávaní zodpovednos ť

nauč né prenáša uč iteľ a dieť a, ktoré aktívne naučeného.

Úlohou inkluzívneho tímu prináša ť podporova ť inklúzie, ktorá

musí vychádza ť vnútorného zúčastnených. Uč iteľ ov, rodičov, detí č lenov širšej

inklúzia realizovateľ ná efektívna otvorenú školu

všetkým zúčastneným navzájom. Vyžaduje víta participáciu otvorenú

komunikáciu všetkých školy, žiakov rodičov.

Informácie týkajúce inklúzie všeobecne našom transformácie

inkluzívnu školu budú zverejň ované stránkach školy.


