
Inklúzia v multidisciplinárnej praxi pre VŠETKÝCH: Zmena zmýšľania  

 

 

Anotácia workshopu od lektora: 

Každé dieťa je jedinečné a má právo na kvalitný život. Každé dieťa má túžby, sny a rodí sa s plným 
potenciálom rásť a prekvitať. Niektoré deti uspejú, iné deti zlyhajú. Často je ľahké obviňovať deti zo 
zlyhania, ale je to spravodlivé? Mali by sme skôr viniť školský systém, komunitu či spoločnosť? 

Keď hovoríme o inklúzii a o inkluzívnom vzdelávaní, existuje inšpiratívny výrok: „Na výchovu dieťaťa 
potrebujeme dedinu“.  

Osobnou víziou Loeka je, že potrebujeme široký pozitívny pohľad, ktorý ide nad rámec integrácie detí do 
našich bežných škôl, aby sme ich už neoznačovali ako deti so špeciálnymi potrebami. 

Na workshope budeme spoločne z tejto myšlienky vychádzať a hľadať odpovede na otázky: 

•        Aké sú príležitosti na obohatenie a rozšírenie našej vízie o inkluzívnosti? 

•        Aký druh vedenia potrebujeme, aby sme to dosiahli? 

•        Čo si vyžaduje od zamestnancov škôl, ale aj od širšej komunity, aby pracovavali ako blízky, 
inkluzívny tím? 

Obsah workshopu umožňuje uvedomiť si našu vlastnú víziu inkluzivity z pozície, ktorú zastávame. Zistíme, 
že transformácia škôl na inkluzívne školy si vyžaduje procesy zmeny, ktoré sú samotným modelom 
inkluzívneho myslenia.  

Loek je na základe vlastných skúseností za takmer 40 rokov presvedčený a absolútne istý, že keď sú lídri a 
ich kolektívy schopní spolupracovať, budovať vzťahy – byť vzorom inkluzivity – potom aj ostatní zapojení 



zmenia svoje myslenie a začnú konať a pracovať vzťahovým spôsobom. To znamená reálne žiť inklúziou! 
Budovať partnerstvá so všetkými aktérmi v našich školách aj mimo nich: učiteľmi, študentmi, rodičmi a 
ďalšími odborníkmi v komunite, kde žijeme. 

 

O Loekovi: 

Hlavným lektorom workshopu je Loek Schoenmakers, PhD., holandský lektor, konzultant, mentor, 
facilitátor a vysokoškolský učiteľ s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania 
(https://appreciativechangeworks.nl/en/). Venuje sa úspešným projektom ako napr. rozvoju životných 
zručností, podpore pozitívneho správania a sociálnej klímy na školách, posilňovaniu multidisciplinárnej 
spolupráce a i.  

Workshop je súčasťou akreditovaného inovačného vzdelávania Inštitútu dialogických praxí (akreditované 
MŠVVaŠ). Radi by sme Vám dali do pozornosti, že ak ste pedagogickí a odborní zamestnanci, môžete v 
rámci vlastného profesijného rozvoja (§ 40 ods. 3, zákona 138/2019 Z. z.), po dohode s Vašim 
nadriadeným, získať účasťou na našom inovačnom vzdelávaní príplatok za profesijný rozvoj 
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (§14e zákona 553/2003 Z.z.).  

IDP s Loekom dlhodobo spolupracuje a sme radi, že Loek k nám na Slovensko zavíta už po niekoľkýkrát. 
Videorozhovor s ním o jednom z workshopov, ktorý sme zorganizovali pre občianske združenie Eduma, je 
so slovenskými titulkami dostupný tu: Loek Schoenmakers - workshop - YouTube 

 

O IDP 

Organizátorom a garantom workshopu je Inštitút dialogických praxí (IDP). IDP je poskytovateľom 
inovačného vzdelávania „Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti 
školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaného MŠVVaŠ. Workshop je súčasťou tohto 
vzdelávania, ktoré rozbiehame v prvom behu v rozsahu 55 hod (tri dvojdňové workshopy, dištančné 
vzdelávanie a dve mentoringové stretnutia).   

 
Praktické a organizačné informácie: 

Program workshopu bude prebiehať v centre Bratislavy, v piatok 8. apríla a v sobotu 9. apríla v čase 9:00 

– 16:30 . 

Účasť na workshope je možná za nasledovných finančných podmienok: 
V prípade záujmu len o tento workshop: platba 105 € do 5.4. (na základe faktúry). 
V prípade záujmu o celé inovačné vzdelávanie v rozsahu 55 hodín: 

- platba jednorázovo v sume 300 € do 5.4. (na základe faktúry) - 55 hodín vzdelávania vrátane 
mentoringu 

- platba v 2 splátkach v sume 320 € (2x 160 € - 1. platba do 5.4.a druhá na jeseň pred ďalším 
workshopom) - 55 hodín inovačného vzdelávania vrátane mentoringu 

- platba v 3 splátkach v sume 330 € (3 x 110 € - 1. platba do 5.4. a potom vždy pred každým 
dvojdňovým workshopom) - 55 hodín inovačného vzdelávania vrátane mentoringu 

 
Pre účasť na workshope vás prosíme o vyplnenie stručného registračného formulára: Registračný formulár 
na workshop Inklúzia v multidisciplinárnej praxi, 8.-9. apríla 2022 (google.com) 

https://appreciativechangeworks.nl/en/
https://www.youtube.com/watch?v=Nvw5XxB4wuA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgzWkL_DERocEQV4ohHLHyIMC2bcUOJRGuUKVXPUyLo4ywGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgzWkL_DERocEQV4ohHLHyIMC2bcUOJRGuUKVXPUyLo4ywGw/viewform

