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 Tohto kurzu venovaného deťom so špeciálnymi potrebami som sa zúčastnila ako jediná zo 

Slovenska spolu s ôsmimi ľuďmi z Portugalska. Lektorkou nám bola Češka Denisa. Okrem 

nadobudnutia nových vedomostí zo špeciálnopedagogickej oblasti som získala aj nové priateľstvá 

a zdokonalila si hovorovú angličtinu, ako aj odbornú. 

Odborné vedomosti boli „popretkávané“ rôznymi spoločnými aktivitami. Na začiatku to boli 

hlavne aktivity určené na spoznávanie jeden druhého a vždy išlo o prácu v skupine. Pomocou aktivity 

Ladybug sme hľadali spoločné črty, ako aj tie jedinečné na každom z nás. Neskôr sme pomocou 

malých lepiacich papierikov vyjadrili svoje obavy z kurzu ako aj očakávania, ktoré boli približne 

rovnaké. Chceli sme sa niečomu priučiť a precvičiť „speakovanie“. Z profesijného hľadiska sa nás tam 

zišla skupina učiteľov, psychológov a špeciálnych pedagógov. Navzájom sme si odovzdali praktické 

zručnosti, hovorili sme o tom, ako kto pracujeme na hodinách s deťmi, aké aktivity a materiály 

používame. 

Venovali sme sa hlavne pojmom ako je inklúzia, integrácia, exklúzia a segregácia. Písali sme 

v skupine o ich výhodách a nevýhodách a tiež sme diskutovali o tom, ako vzdelávanie detí so 

špeciálnymi potrebami funguje v jednotlivých krajinách, resp. nefunguje. Zhodli sme sa, že základom 

dobrej spolupráce v škole je hlavne komunikácia a opäť sme premýšľali v skupine o osobe, ktorú by 

sme nazvali „good communicator“. Všetko sme písali a kreslili na veľké papiere formátu A2.  

Načreli sme aj do témy kreativity, vlastnosti, ktorú musí mať do určitej miery každý dobrý 

pedagóg. Snažili sme sa čo najviac využiť svoje vlastné kreatívne myslenie pri aktivite, počas ktorej 

sme mali napísať, akými možnými spôsobmi sa dá využiť klasická kancelárska spinka. Zloženie 

skupín sa zakaždým obmieňalo, aby sme sa zoznámili všetci navzájom a tiež sme boli niektorí na 

dobrej úrovni angličtiny, iní už menej a tým bolo treba pomôcť.  

Veľmi pekným spestrením programu bola tour po Prahe a jedno poobedie sme strávili s inou 

skupinou účastníkov kurzu o multikultúrnom vzdelávaní. Takže nás tam bolo vyše dvadsať ľudí 

z krajín ako Švédsko a Dánsko. Asi dve hodiny vkuse sme robili aktivity v kruhu, veľa sme sa zabavili 

a naučili sa používať interaktívne formy využiteľné na utužovanie vzťahov v triede. 

 


