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Abstrakt: Die inklusive Bildungseinrichtung pflegt eine Pädagogik  
der Achtung 
Der Beitrag konzentriert sich auf das inklusive Erziehen des Kindes mit 
Behinderung. Im Zentrum steht der Begriff der Inklusion, der solange 
unvollständig ist, solange er keinen konkreten Inhalt hat. Deshalb stelle er sich 
die Frage: Wie kann Inklusion durch handelnde Menschen Wirklichkeit werden? 
Die Antwort wird vor allem mit konkreten Begriffen und Beispielen gegeben. Sie 
zeigen, wie durch eine Pädagogik der Achtung sich eine inklusive Bildungs- und 
Gemeindekultur entwickeln kann.  
Hauptbegriffe: Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention, Professionalität, 
Pädagogik der Achtung 

 
 
 

Úvod 

 Odpoveď, ako sa z inklúzie môže stať prostredníctvom konajúcich ľudí skutočnosť,  

si vyžaduje konkrétne myslenie. Toto popisuje neuropsychológ Oliver Sachs nasledovne: Mužovi  

Dr. P., ktorý bol uznávaným hudobným vedcom, chýbala schopnosť emocionálneho poznania. K 

človeku pristupoval, ako keby išlo o abstraktné skladačky. Nehľadel na ne, nesnažil sa s nimi vytvoriť 

vzťah. „Žiadna tvár mu nebola blízka, nikto nebol pre neho „Ty“.1 Dr. P. disponoval formálnym 

poznaním a videl schematické štruktúry. Jeho vnímaniu však chýbala akákoľvek emocionalita, 

obrazotvorný a podnetný úsudok. Bol schopný formulovať kognitívne hypotézy, avšak nebol schopný 

vytvoriť kognitívne úsudky, teda úsudky, ktoré by sa vzťahovali na niečo osobné, konkrétne. Bol 

slepým pre názorné predstavy. Táto slepota však zabraňuje spoznaniu a uvedomeniu si sociálnych 

súvislostí v živote. 

 Na druhej strane, konkrétne myslenie odkrýva tieto súvislosti v skutočnosti života. Umožňuje 

prežiť pedagogickú skutočnosť. Iste, abstraktné myslenie obohacuje rozum, no praktickému úsudku 

neprispieva ničím podstatným. Tento nie je podľa Imanuela Kanta naučený, ale dá sa uskutočňovať len 

v životných situáciách. Konkrétne myslenie sa vzťahuje na zažité hodnoty a zabraňuje 

nedorozumeniam, podobne ako aj nesprávnym výkladom v nekonečných teoretických diskusiách. 

Pojmy sa nestrácajú, naopak, myslenie sa prostredníctvom nich stáva zmyslovo pochopiteľným. Toto 

myslenie označil Goethe za najvyspelejšie myslenie.  

 

 

                                                           
1 SACKS, O. Der Mann, der seine Frau mit dem Hut verwechselte. 1992, s. 29. 
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1 K základnému pochopeniu pedagogiky 

 Ak sa pokúsime pedagogiku pochopiť z jej konkrétnych dejín, spoznáme, že je konajúcou 

vedou a zahŕňa v sebe slúžiacu úlohu: Pedagogika stojí v službe dorastajúcej generácie. Pedagogike  

od jej počiatkov teda ide o službu (a nie panovanie!)2. Táto pedagogika služby zohľadňuje poznatky 

humanitných a spoločenských vied do tej miery, do akej sú relevantné pre výchovu. Integruje ich 

poznatky do svojej teórie a praxe3 a prostredníctvom toho zlepšuje svoju službu pre dobro mladých 

ľudí.  

 Pedagogike služby ide dnes predovšetkým o existenčné stvárnenie v ľudskom spoločenstve  

a vzájomnosti, pričom sa tu rozlišuje medzi štyrmi navzájom sa doplňujúcimi rovinami:4 

1. Subjektívna alebo vnútropsychická rovina: Reflektovanie vlastného postoja a vzťahu voči 

inakosti. 

2. Interakčná rovina: Pedagogické stvárnenie vzťahu a spolupráca s rodičmi, terapeutmi, 

odborníkmi a odbornými službami. 

3. Inštitucionálna rovina: Vytvorenie pozývajúceho tvorivého priestoru; otvorenie sa voči 

rodinám, mestským štvrtiam a obciam; sloboda bez bariér.  

4. Celospoločenská rovina: Zastupovanie ľudsky spravodlivej pozície voči diskriminácii; 

ofenzívna verejná práca.  

 Môj záujem sa sústreďuje na základné aspekty prvých dvoch rovín. 

 

2 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím zaväzuje pedagogiku služby k 

povinnosti 

2.1 Inklúzia – ľudské a občianske právo 

 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím z roku 2006 vníma inklúziu ako ľudské  

a občianske právo. Inklúziu stavia ako komplexnú kultúrnu výzvu do centra celosvetovej verejnej  

a odbornej diskusie. Dohovor chce byť vzorom modernej sociálnej politiky a záväzného vzorca 

správania sa pre všetkých obyvateľov. Hovorí o zodpovednosti všetkých členov vo všetkých 

oblastiach spoločnosti vytvárať vedomie o právach a dôstojnosti ľudí s postihnutím a odstraňovať 

diskriminujúce praktiky a predsudky. V 26. článku Dohovoru sa uvádza: „Zmluvné strany prijmú 

účinné a primerané opatrenia, […] aby umožnili osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť  

a udržať si maximálnu možnú samostatnosť, uplatniť v plnej miere telesné, duševné, sociálne  

a profesijné schopnosti a dosiahnuť plné začlenenie a zapojenie do všetkých oblastí života […]“ 

(Poverenec Spolkovej vlády Nemecka pre záujmy osôb s postihnutím 2014). Dohovor bol legislatívne 

uplatnený od marca 2009 v Nemecku a od marca 2010 aj na Slovensku.  

                                                           
2 Bližšie pozri: KLEIN, F. Inklusion von Anfang an. Bewegung, Spiel und Rhythmik in der inklusiven Kita. 
Praxis.2012.; KLEIN, F. Inklusive Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Kita. Heilpädagogische Grundlagen 
und Praxishilfen. 2 Aufl., 2015.; SŰNKEL, W. Erziehungsbegriff und Erziehungsverhältnis. Allgemeine Theorie 
der Erziehung. Band 1. 2011.  
3 Bližšie pozri: KLEIN, F. - NEUHÄUSER, G. Heilpädagogik als therapeutische Erziehung. 2006. 
4
 ALBERS, T. Mittendrin statt nur dabei. Inklusion in Krippe und Kindergarten. 2.Aufl. 2012, s. 10f. 
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 Dohovor vychádza z toho, že postihnutie je sociálny fenomén, ktorý vychádza z bariér  

v postojoch a v prostredí. Týmto sa znemožňuje alebo poškodzuje podiel osoby s postihnutím  

v spoločnosti.  

 Všetky deti, dospievajúci a dospelí s postihnutím majú týmto od začiatku zabezpečený právny 

nárok na spoločnú výchovu a vzdelanie, podobne ako aj nárok na podiel v spoločnosti bez 

diskriminácie a marginalizácie. Ich úplná účasť na spoločenskom dianí patrí medzi ich vymáhateľné 

práva. Právne dokumenty však neposkytujú žiadne výpovede o skutočnosti v spoločnosti5, obsahujú 

však záväzné normy, podľa ktorých je skutočnosť inkluzívnych vzdelávacích zariadení merateľná.  

Z toho, čo je, sa prostredníctvom konajúcich ľudí má stať to, čo má byť. Toto napätie medzi realitou  

a idealitou je hybnou silou právneho štátu. Na tomto mieste sa nám ponúka bližšie si objasniť pojem 

postihnutie.  

 

2.2 K pojmu postihnutie 

 Sociálno-dejinné štúdie a štúdie, týkajúce sa dejín pojmov, vysvetľujú pojem postihnutie 

a zároveň sa snažia prekonať s ním úzko súvisiace vyčleňujúce a diskriminačné myslenie. Myslí sa tu 

na osoby s obmedzeniami alebo s problémami s učením. Predovšetkým v diskusii o školskej inklúzii  

v Spolkovej republike sa navrhlo vydať sa radikálnym smerom a pojem postihnutie 

„odkategorizovať“, t. z. zriecť sa akýchkoľvek kategoriálnych etikiet a diskutovať o deťoch  

so špeciálnymi pedagogickými požiadavkami a zvláštnymi potrebami. Napriek snahám odstrániť 

pojem postihnutie kvôli jeho negatívnemu obsahu alebo ho nahradiť iným, menej diskriminujúcim 

označením, sa tento pojem dodnes používa ako základný pojem v nemeckej ústave. Zákonodarca 

rozšíril s reformou ústavy v roku 1994 Katalóg diskriminačných zákazov o nové základné ľudské 

právo: „Nikto nemôže byť znevýhodňovaný kvôli svojmu postihnutiu“ (Čl. 3 Ods. 3 Veta 2). Z tohto 

základného ľudského práva sa odvíjajú všetky ostatné zákony a nariadenia, ktoré umožňujú 

financovanie nevyhnutných doplnkových, personálnych a inštitucionálnych pomocných opatrení pre 

ľudí s postihnutím. Postihnutie je politický právny termín, ktorý sa ponúka pre inkluzívnu výchovu v 

Spolkovej republike Nemecko.  

 

2.3 Zariadenie, ktoré sa stáva inkluzívnym, je „učiacou sa organizáciou“ 

 Pod vyvíjajúcim sa inkluzívnym vzdelávacím zariadením musíme rozumieť „učiacu sa 

organizáciu“. Nesmie čakať, až sa vytvoria všetky nevyhnutné predpoklady. Práve naopak, môže 

ukázať, ako sa darí vykonávať vzdelávaciu činnosť k prospechu všetkých detí. Prostredníctvom 

takéhoto vzdelávania sa vytvoria, s pomocou občianskeho a profesionálneho angažovania sa v praxi, 

podmienky pre ďalší rozvoj. Najmä pedagogickí odborníci a vedúci, ktorí sa chápu ako nositelia 

                                                           
5 HUBER, W. Die Grundfragen unseres Lebens. Von der Geburt bis zum Tod. 2013, s. 61. 
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vzdelanosti všetkých detí, budú nastoľovať, diskutovať a prostredníctvom svojho konania odpovedať 

na hlavné otázky, ktoré vychádzajú z  

• platných, doterajších štruktúr,  

• existujúcich kompetencií a  

• postoja aktérov. 

 Nasledujúce otázky by mohli viesť k vedomému vzdelávaciemu procesu, ktorý je vyzdvihnutý 

v Dohovore: 

− V akej situácii sa nachádza naše zariadenie? 

− Akým spôsobom sa snažíme vyhovieť rozličnosti detí? 

− Existujú vonkajšie a vnútorné bariéry prístupu?  

− Akým spôsobom sú začleňovaní rodičia? 

− Akým spôsobom môžu terapeuti s ich odbornými vedomosťami napomáhať pedagogickému 

snaženiu? 

− Ako sa môžu metódy výchovy dopĺňať s metódami terapie a vzájomne sa prehlbovať  

k prospechu všetkých detí? 

− Akým spôsobom môžu pedagógovia vytvoriť spolužitie v skupine alebo triede, aby sa dbalo 

na individuálne rozdiely a každé dieťa bolo akceptované bez predpojatosti? 

− Dbá sa na jasné štruktúry, ktoré podporujú rozvoj a zmysluplné pravidlá? 

− Vypracoval sa jasný dohovor s deťmi, ktorý je otvorený pre ďalšie dohody? 

 Spoločné premýšľanie o týchto otázkach umožňuje rozvoj inkluzívno-pedagogickej 

profesionality. Deti a dospelí môžu spoločne rásť a vzájomne sa rozvíjať, čo vedie k úplne novému 

pohľadu na výchovu a vzťah medzi dospelými a deťmi. Vzájomnosť, ktorá podporuje rozvoj, sa stará 

o deti v inkluzívnych skupinách alebo triedach. Dospelí sa môžu orientovať podľa ich pôvodných 

potrieb a môžu na nich rásť. (pozri kapitolu 7).  

 

3 Inkluzívno -pedagogická profesionalita  

3.1 Sebavýchova – nikdy sa nekončiaca úloha  

 Väčšia heterogenita skupiny si zároveň vyžaduje vyššie nároky na profesionalitu. Z tohto 

dôvodu musí inkluzívna výchova, ktorá predpokladá úspech, v prvom rade zohľadňovať pedagogickú 

profesionalitu, ktorá v podstate predstavuje sebavýchovu. Samotná práca sa dnes popisuje ako 

„sebamanažment“ alebo výcvik kompetencií, pri ktorom ide o osobnú snahu k „sebariadeniu“. Toto je 

nevyhnutnou povinnosťou modernej profesionality. Prostredníctvom pravidelného skúšania 

inkluzívno-pedagogickej práce (sebahodnotenie, zhodnotenie prostredníctvom iných, tímová porada, 

supervízia) je potrebné vnímať profesionalitu ako nikdy sa nekončiacu úlohu. Týmto sa zabráni 

profesionalizmu, ktorý kladie vlastné záujmy pred potreby detí.  
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3.2 „Priateľské pochopenie“ a súhlasný postoj 

 Pedagogickej profesionalite záleží na pochopení druhého človeka. Nemyslí sa tým vnímanie 

iného človeka ako objektu, ktoré označil Otto Friedrich Bollnow za „nepriateľské pochopenie“. Skôr 

ide o „priateľské pochopenie“, ktoré je schopné „vnútorne sa identifikovať s druhým človekom, vcítiť 

sa do jeho rozpoloženia a do istej miery ho pochopiť z vnútra“6. Toto empatické pochopenie je 

predpokladom pre úspešnú tvorbu vzťahu medzi ľuďmi a pre tvorbu výchovy, ktorá je orientovaná na 

vznik vzťahov v inkluzívnom vzdelávacom zariadení. S týmto chápavým a súhlasným postojom 

vytvorí pedagóg ako vzor dieťaťu také prostredie, ktoré mu samo umožní sa rozvíjať a vychovávať. To 

nám ukazujú aj dva nasledovné príklady. 

 

3.3 Profesionalita konkrétne 

 Emma, 3 roky: V inkluzívnej škôlke v Maďarsku sa hojdajú deti na hojdačke. Túto však 

opustia, keď sa k nim chce pridať Emma, dieťa s autizmom. „Vychovávateľka deti nenapomenie, aby 

Emmu nevyčleňovali z hry, ale tvári sa veľmi potešene, že môže Emme robiť spoločnosť pri hojdaní“7. 

Onedlho sa zhromaždia niektoré deti okolo vychovávateľky. Chcú sa s Emmou hojdať. Tu vytvorila 

vychovávateľka prostredníctvom svojho príkladu vzájomnosť, ktorá umožnila deťom v skupine 

inkluzívne hranie a učenie. 

 Sigrid, 5 rokov: Sigrid, dieťa s obmedzeným myslením a správaním, bolo prijaté do skupiny 

pred troma týždňami. Deti čakajú na obed a zhromaždia sa na koberci, zatiaľ čo sa Sigrid viditeľne 

bezcieľne prechádza. Vychovávateľka iniciuje pohybovú hru „Moje ruky tlieskajú. Moje ruky tancujú 

…“. Spieva (raz potichu a raz hlasno) a pohybuje svojimi rukami v rytme (raz pomaly a raz rýchlo). 

Deti začínajú jej pohyby imitovať. Sigrid sa dianiu najskôr prizerá. Sem-tam sa nakrátko priblíži 

k deťom, a potom zase utečie preč. Onedlho spozoruje pohybovú a spievanú hru skupiny. Sadne si na 

koberec. Sigrid sa zdráhavo snaží napodobňovať pohyby. Nakoniec dokáže v tichosti zaspievať aj 

posledné slová piesne. Prostredníctvom rytmickej hry a cvičenia vychovávateľka dokázala uskutočniť 

prvý krok k „nedosiahnuteľnému autistickému dieťaťu“.  

 

4 Pedagogický postoj  

4.1 Bytosť pedagóga pôsobí ako prvá 

 Doterajšie vysvetlenia poukazujú na istý aspekt, ktorý je zásadný pre inkluzívnu výchovnú 

prácu. Na rozdiel od kognitívneho poznania, ide v prípade detí Emmy a Sigrid o postoj, ktorý 

poukazuje na hlbšie vývojovo-neurobiologické, emocionálne a sociálne súvislosti. Neurobiologický 

výskum učenia, humanitné pohľady a pedagogické skúsenosti poukazujú so všetkým dôrazom na starú 

filozofickú múdrosť: Bytosť pedagóga pôsobí ako prvá, jeho konanie stojí na druhom mieste a až ako 

posledné prichádza to, čo rozpráva.  

                                                           
6 BOLLOW, O. F. Das Verstehen. Drei Aufsätze zur Theorie der Geisteswissenschaften. 1949, s. 46. 
7 KRON, M. – PAPKE, B. & WINDISCH, M. (Hrsg.). Zusammen aufwachsen. Schritte zur frühen inklusiven 
Bildung und Erziehung. 2010, s. 50. 
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 To potvrdzujú výskumy o zrkadlových neurónoch (anglicky: mirror-neurons; nervové bunky  

v mozgovej kôre): Neuróny v mozgu dieťaťa sa aktivujú, ak sa v jeho okolí vykonáva nejaká činnosť. 

Ak dieťa spozoruje jav, zaktivujú sa v ňom nervové bunky a to takým spôsobom, akoby ono samo 

bolo aktívne. Nervové bunky sa teda stávajú zrkadlovo aktívnymi. Niektorí vedci vidia v zrkadlových 

neurónoch pôvod pre vývoj empatie a utvorenie sociálnej a rečovej schopnosti. Dokonca autizmus, 

ťažké poškodenie vzťahu, sa vysvetľuje tým, že deti nie sú schopné rozvíjať zrkadlové neuróny, a tým 

nie sú schopné vcítiť sa do druhého človeka a nemôžu rozvinúť žiadne pochopenie pre jeho pocity, 

zámery a záujmy8.  

 Neuróny sú teda aktívne vtedy, ak je u osoby oživené konanie. Oživené konanie sa vnútorne 

osvojí natoľko, ako keby ho vykonával sám pozorovateľ. Bolo dokázané, že sa odzrkadľuje nielen 

konanie, ale aj pocity, čím získala celá oblasť empatie a sympatie úplne nový význam.  

 Dieťa sa teda dokáže vcítiť do pocitov iných ľudí tak, že odzrkadľuje základné mozgové 

procesy toho druhého. Cíti a pociťuje bolesť alebo utrpenie, radosť alebo spokojnosť pedagóga, 

a opačne, dobrý pedagóg cíti a pociťuje bolesť a radosť dieťaťa. Ak vidíme oba aspekty ako dve strany 

jednej mince, môžeme povedať: Dieťa je telesne a emocionálne späté s výchovným a sociálnym 

priestorom, ktorý stvárňuje pedagóg.9  

 

4.2 Umožniť sebaurčenie 

 Pri deťoch s postihnutím prebieha vývoj podľa tých istých štruktúr, ako v prípade detí bez 

postihnutia. Sú to deti so schopnosťou učenia. Na svojej vývojovej ceste nepotrebujú žiadne cudzie 

zásahy, ale ľudí, ktorí im pomôžu „vykonávať ich vlastný vývoj vo vzťahu a interakcii s dôvernými 

ľuďmi“ 10. 

 Už v lone matky žije dieťa v komunikácii s inými ľuďmi. V tele má ukotvený základný pocit, 

ktorý sa môže prejaviť ako radosť, strach, zlosť alebo hnev. Jeho stvárnenie v živote po narodení sa 

nedosiahne prostredníctvom cieleného a priameho pôsobenia na dané funkcie, ale prostredníctvom 

jeho vnútorného systému a štruktúr, ktoré sa začínajú uplatňovať. Sebaurčenie, ktoré neurológia 

nazýva vývojovým motorom, sa rozvíja v plnosti až vtedy, ak dieťa: 

- žije v komunikácii s inými ľuďmi,  

- sa cíti telesne a emocionálne spokojne, 

- sa cíti v bezpečí  

- sa cíti byť vítané vo vzdelávacom zariadení.  

 

 

                                                           
8 FUCHS, T. Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. 3. Aufl. 
2010, s. 198. 
9 Bližšie pozri: BAUER, J. Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der 
Spiegelneurone. 11. Aufl., 2006. 
10 HAUPT, U. Behindert und gefördert. Kinder mit Körperbehinderung in unserer Gesellschaft. 2011, s. 185. 
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4.3 Vytvoriť pozývajúce vzdelávacie zariadenie 

 Emócie nestoja v protiklade k mysleniu ako iracionálne pocity. Omnoho viac určujú  

- ako sa dieťa správa,  

- ako vníma učebné predmety svojho sveta,  

- ako hodnotí tieto predmety a  

- ako ich zatrieďuje z pozície aktéra vlastného vývoja vo svojich psychických štruktúrach.  

 Vzdelávací priestor, ktorý je stvárňovaný pedagógom, dáva dieťaťu emocionálnu istotu.  

V tomto priestore môže byť činné bez strachu a zároveň sa môže s radosťou učiť prostredníctvom hier. 

Ak sa však dieťa učí so strachom, učí sa popritom aj strachu. Z toho sa môže rozvinúť množstvo 

psychologických a psychiatrických porúch a chorôb.  

 Možnosť sebaurčenia je viazaná ešte na jednu podmienku: Dieťa chce samo posilniť svoje 

očakávania vo vlastné konanie prostredníctvom svojho konania, aj keď zo začiatku musí prekonať isté 

prekážky. Očakávania pôsobia už vopred, pri približovaní sa k úlohám. Vedú k potvrdeniu zažitia 

sebaurčenia, ktoré môže byť charakterizované ako spontánna radosť zo skúmania, učenia a konania.  

 

4.4 Získať a rozvíjať sebaurčenie 

 V inkluzívnom vzdelávacom zariadení si majú všetky deti vyskúšať svoje sebaurčenie  

vo vzdelávacích štruktúrach a vzdelávacích priestoroch, ktoré boli vytvorené pedagógmi. Mali by sa 

naučiť považovať sa za aktérov vlastného vývoja, vlastného skúsenostného a učebného procesu  

v spoločenstve a vzájomnosti. Prostredníctvom toho sa každému dieťaťu umožní rozvinúť 

- svoje osobné zdroje (svoje myslenie, konanie a chcenie) a  

- svoje sociálne zdroje (v spoločných hrách alebo učebných situáciách bez preceňovania alebo 

podceňovania).  

 Sebaurčenie je univerzálnym princípom, ktorý platí po celý život pre všetky aktivity  

a poukazuje na nevyhnutnosť nepretržitej reflexie vlastného určenia.  
 

5 Na ceste inkluzívnej kultúry vzdelanosti prostredníctvom Pedagogiky úcty 

5.1 Pedagogika úcty 

 Ďalej vyvíjajúca sa kultúra inkluzívnych zariadení sa môže orientovať podľa nasledovných 

kritérií:  

− Udržiavať pozývajúce prostredie, za ktoré sa cítia byť zodpovední všetci spolupracovníci 

a rozvíjať „sebadiagnostiku“. 

− Rozvíjať kultúru dôvery, ktorá je základným znakom pozývajúceho prostredia.  

− Spoločne vypracovať obraz človeka, ktorý sa udržiava prostredníctvom postoja a konania.  

− Viesť participačne („Vodca je niekto, kto nevyhnutne potrebuje iných“; Saint-Exupéry). 

− Komunikovať otvorene a priateľsky a neskrývať sa za úlohy.  

− Umožniť transparentnosť pri konaní a rozhodovaní.  

− Vedome udržiavať spoluprácu a pripúšťať aj vlastné chyby.  

− Poukázať na problémy a konflikty tam, kde vznikli alebo by mohli vzniknúť a ponúknuť 

riešenia.  
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 Tieto stanoviská boli položené v Pedagogike úcty, za ktorú vďačíme poľskému lekárovi  

a pedagógovi Januszovi Korczakovi. Korczak bol schopný cítiť a myslieť ako dieťa a zároveň pozrieť 

sa hlboko do sŕdc jeho sirôt z detského domova. Pre lekára a pedagóga je každé ľudské dieťa úžasným 

tajomstvom, ktoré nám, dospelým, kladie mnohé hádanky. No nie všetky sme schopní vyriešiť. Počas 

frustrujúcej a náročnej výchovnej každodennosti sa zdá, že zabúdame na skutočnosť, že každé dieťa je 

úžasným tajomstvom. Ponúka sa nám teda desať základných bodov, ktoré si musíme pozorne 

všímať:11 

1. „Sebapozorovanie, sebareflexia a sebavýchova ako predpoklad pre všetky ostatné základné 

body. 

2. Cvičiť si pýtajúci sa postoj namiesto snahy byť múdrym. („Poznáme dieťa.“) 

3. Zachovávať tajomstvá namiesto snahy rozumieť všetkému. 

4. Pozorovať, všímať si, dbať a byť zdržanlivým namiesto pedagogickej iniciatívy.  

5. Decentné bytie a osobná prítomnosť namiesto „starostlivého obkľúčenia‘. 

6. Podujať sa a zaujať stanovisko namiesto udeľovania poučiek zvonku.  

7. Pripustiť detský svet učenia sa a skúseností namiesto uplatňovania kontroly.  

8. Pripustenie omylov namiesto perfekcionizmu.  

9. Prežívať vzťahy namiesto konania podľa výchovných stratégií. 

10. Odvahu k vlastným cestám s pokusmi a omylmi namiesto uskutočňovania výchovných 

receptov.“ 

 Tieto základné body Pedagogiky úcty sa vzťahujú na všetky oblasti ľudskej spoločnosti. 

Naznačujú zmenu k inkluzívnej kultúre spoločenstva.  

 

5.2 Pedagogika úcty konkrétne 

 Kresťanský výklad postihnutia pozná svoju úlohu: Stvárnenie diakonickej praxe s ľuďmi a pre 

ľudí s postihnutím a vykročenie cestou inkluzívnej kultúry spoločenstva, ktorá nevyčleňuje nikoho 

a búra všetky múry.12 Tu sa v podstate stretávame s liečebno-pedagogickou a celostnou prácou, o ktorú 

dbá zbor v Rottenburgu (s jeho farárom Alexandrom Köhlerom). Na pozvánke tohto zboru čítame: 13 

     
 

 

 
                                                           
11 TSCHÖPE-SCHEFFER, S. & TSCHÖPE, H. Spiritualität im Zusammenleben mit Kindern. 2012, s.27. 
12 Bližšie pozri: EURICH, J. - LOB-HŰDEPOHL, A. (Hrsg.). Inklusive Kirche. 2011. 
13 SCHWEIKER, W. Inklusive Praxis als Herausforderung. In EURICH,J. - LOB-HŰDEPOHL, A. (Hrsg.): 
Inklusive Kirche. 2011. s. 131-145. 
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„Máme sen! 

Jedného dňa si všetci uvedomíme, 

že patríme k sebe. 

Či sme mladí alebo starší, 

či budeme ťažko postihnutými alebo slabšími, 

či sme viac alebo menej usilovnými. 

Uvedomíme si, že všetci majú svoje silné a slabé stránky. 

Uvidíme, že sa dokážeme od seba učiť. 

 

Potom budeme spoločenstvom. 

A všetci mám budú závidieť. 

Urobme začiatok! 

Srdečne vítame!“ 

 

 

6 Deti nám ukazujú cestu 

 Samotné poskytnutie miesta pre dieťa s postihnutím v zariadení nepostačuje. Inklúzia je 

proces, v ktorom musí byť vyjadrená ochota vnímať rozdiely medzi ľuďmi ako súčasť ľudskej 

rozmanitosti a vždy pripustiť pozíciu druhého, bez toho, aby sme ju vnímali ako odchýlku. Deti to 

dokážu.  

 Z mnohých štúdií vieme: Deti mám ukazujú cestu, ako sa inklúzia môže podariť, pokiaľ ich 

procesy učenia sa nie sú obmedzované, ale podporované: Deti si najskôr nevšímajú postihnutie 

druhého dieťaťa, ale vnímajú dieťa ako priateľa a partnera, s ktorým sa chcú hrať a spoločne niečo 

robiť. Inkluzívne procesy môžeme pozorovať v dvoch rovinách: 

− Vo vnútropsychickej rovine: Dieťa s postihnutím je akceptované inými deťmi v jeho 

individuálnej osobitosti, bez toho, aby muselo potlačiť svoje vlastné predstavy a želania. 

− V interakčnej rovine: Deti sa hrajú a správajú v inkluzívnej skupine rovnakým spôsobom, ako 

deti inej skupiny. Deti sa k sebe správajú oveľa nenútenejšie, ako by to predpokladali rodičia. 

Čím sú deti mladšie, tým sú ich predsudky voči postihnutým menšie, a tým sa k sebe správajú 

nenútenejšie.14 

 

 

 

 

                                                           
14 KRENZ, A. - KLEIN, F. Bildung durch Bindung. Frühpädagogik: inklusiv und beziehungsorientiert. 2. Aufl., 
2013, s. 154. 



FERDINAND KLEIN 
 
 

152 

7 Nečakať, ale konať tu a teraz 

 Nemôžeme čakať, kým spoločnosť bude schopná inklúzie. Pred nami tu a teraz stojí úloha: 

Akým spôsobom môžeme inkluzívnou výchovou posilniť blaho všetkých detí tak, aby sa každé dieťa 

mohlo rozvinúť na človeka, schopného vzťahov, učenia, hrania a práce? To naozaj nie je jednoduchá 

cesta, ale cesta, ktorá sa vyplatí: Slúži blížnemu.  

 Táto pedagogika služby kráča cestou Sizyfa. Sizyfos bol podľa gréckej povesti odsúdený 

k tomu, aby kotúľal balvan na strmý kopec, z ktorého sa tento, krátko pred vrcholom, vždy znovu 

a znovu skotúľal. Na konci svojej cesty sa však stal šťastným človekom. Súhlasil so svojím konaním 

a vo svojej vzdorovitej márnosti zažil istý druh dôstojnosti, áno šťastia.  

 Najmä pedagóg vo svojom zariadení môže dbať prostredníctvom svojej profesionality  

o pozývajúcu a vítajúcu kultúru, výchovné partnerstvo s rodičmi a inými angažovanými ľuďmi. 

Prostredníctvom tejto diakonickej praxe prispieva k tvorbe verejného povedomia. 
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