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Art Education in an Inclusive Environment
Kunsterziehung in einem inklusiven Umfeld
Výtvarná edukácia v inkluzívnom prostredí
Daniela Valachová
Abstract
This article explores the issues of art education and creative art
activities in a group of respondents within an inclusive setting. The aim
of implemented art activities was to show artwork as a mean to for
a persons with disabilities to socialize and express themself.
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Úvod
Inklúzia je obojstranne prospešným procesom pre všetkých účastníkov.
Aj v tejto dobe, keď inklúzia je spomínaná nielen v spojitosti s edukáciou, je
pomerne časté nájsť zámenu s pojmom integrácia, integračný proces. V tejto
súvislosti Lechta et al. (2013) tvrdia, že jedným z najzjavnejších, smerodajných
rozdielov je fakt, že kým pri integrácii išlo o ponuku edukácie v bežných
školách pre žiakov s postihnutím, splňujúcich isté podmienky danej školy, pri
inklúzii sa deklaruje, že bežné školy majú byť a priori pripravené edukovať
všetky deti bez výnimky (bližšie Lechta et al., 2013, s. 12). Čo sa týka inklúzie,
chápeme ju ako určitú pripravenosť, nastavenie školy pre výchovu a vzdelávanie
všetkých detí/žiakov/študentov. Model začleňovania a vytvárania škôl pre
všetkých je (a aj zostane) náročnejším nielen na prácu s triedou, ale aj na
prípravu a podporu pedagógov vytvárajúcich a podporujúcich inkluzívnu klímu
v každej triede školy pre všetkých. Treba zdôrazniť, že v „danej societe je
každý donorom a akceptorom skúseností, ktoré prináša život“ (Kováčová,
2010, s. 134). Inklúziu Kováčová (2015) jednoznačne chápe ako obojstranne
prínosnú pre spolužitie. Pre spoločnosť je dôležité, aby napredovala v prijímaní
rôznorodosti ľudí. A práve podľa autorky je potrebné využiť heterogenitu
kolektívu na vzájomné obohacovanie sociálnych vzťahov a na vytváranie
bezpečného prostredia, v ktorom je každé dieťa/žiak/študent prijímaný taký,
aký je. Preto v procese inklúzie hovoríme o jednej heterogénnej skupine,
v ktorej sú všetci zúčastnení rovní (Kováčová, 2015). Ako tvrdí Balážová (2016),
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pri ceste ku škole pre všetkých ide o celú komunitu školy, nielen o edukantov,
či edukátorov, ale o všetkých zúčastnených a participujúcich na fungovaní školy
pre všetkých.
Inklúzia vo výtvarnej edukácii
Každý človek potrebuje učiť sa nielen nové poznatky a vedomosti, ale
aj vnímať v živote krásu a vedieť ju oceniť. Nachádzať krásu v umení či
v prírode. Pochopiť, že krása sa dá nie len vidieť, ale i počuť, cítiť a tvoriť. Aj
samotná podpora človeka so zdravotným znevýhodnením môže prebiehať aj
v rámci výučby v inkluzívnej škole. Tento spôsob považujú Magová et al. (2020)
za jednu z ciest rozvíjania dieťaťa/žiaka/študenta cez expresiu s výtvarným
vyjadrením. Podpora každého cez umenie je súčasťou nielen výchovného
procesu, ale aj terapeuticko-formatívneho.
V procese výtvarnej výchovy dokáže dieťa komunikovať nielen
slovne, ale práve pomocou farieb, tvarov jednoducho umením a svojou vlastnou
tvorivosťou. Ide o akúsi interakciu, ktorá dáva možnosť žiakovi nadchnúť sa
pre niečo. Práve umenie a výtvarné aktivity umožňujú žiakom vylúčiť stres
a zahĺbiť sa do umenia. Ponúkajú im možnosť žasnúť na tým, čo bolo vytvorené,
no i nad tým, čo vytvorili oni sami. Učia sa obdivovať krásu a zažívať pocit
radosti a naplnenia z toho, čo vytvorili. Vhodné sú výtvarné projekty, aktivity,
ako je divadelná hra či tvorivé dielne (porov. Valachová, 2019).
Čo sa týka výtvarnej edukácie, je nevyhnutné, aby učiteľ hneď na
prvých hodinách zistil rôznorodosť, obmedzenia a možnosti svojej triedy.
Žiaci s akoukoľvek dificilitou v oblasti hrubej motoriky, majú väčšinou
oslabenú aj oblasť jemnej motoriky. Pri mnohých výtvarných technikách
môže dôjsť k zlepšeniu týchto kompetencií u žiaka, avšak treba brať ohľad na
to, čo žiak zvláda a čo nie (Vančová et al., 2010). Na rozvoj jemnej motoriky
u žiaka so zdravotným znevýhodnením je dôležité nacvičovať určitý úchop
a koordináciu predmetov. V tom je výtvarná výchova výborným sprostredkovateľom tréningu. Žiaci sa učia maľovať, kresliť, odtláčať, lepiť či strihať.
Vďaka týmto úkonom si precvičujú práve svoju jemnú motoriku. Pedagóg by
mal však voliť vhodné techniky a pomôcky pre prácu s konkrétnou triedou,
z hľadiska jej rôznorodosti. Vo výtvarnej výchove je mnoho možností pre
tvorbu. Preto patrí k predmetom, ktorý je obľúbený ako u intaktných, tak
i u znevýhodnených žiakov. Pre mnohých telesne znevýhodnených žiakov je
efektívnejšia a jednoduchšia práca na počítači. Žiaci sa učia tvoriť grafiku,
pričom pracujú s počítačovou technikou. Samozrejme, deti treba podporiť
nielen v tom, čo už vedia, a viesť ich tak tou najjednoduchšou cestou. Je dobré,
keď sa rozvíjajú a skúšajú aj techniky, ktoré sú pre nich náročnejšie, prípadne
také, ktoré ešte nikdy neskúšali. Ich zvládnutie im prináša oveľa väčší pocit
uspokojenia, ako zvládnutie jednoduchšej úlohy.
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Parciálne výskumné zistenia
Cieľom popisovaného výskumu bolo realizovať výtvarnú edukáciu
s heterogénnou skupinou respondentov. Pomocou šiestich stretnutí zameraných
na rôzne výtvarné techniky realizovať výtvarnú edukáciu s inkluzívnou skupinou.
Cieľom je zistiť v praxi, či je takáto edukácia zmysluplná, či je pre respondentov
prínosná a pre učiteľa zvládnuteľná. Výskum bol tiež zameraný na vhodný
výber výtvarných techník pre takýto typ edukácie.
V popisovanom výskume sme použili metódu participačného pozorovania a analýzu procesu výtvarného projektu. Gavora (1997) odporúča „pri
participačnom pozorovaní, aby sa pozorovateľ zžil s prostredím, ktoré pozoruje.
Toto pozorovanie sa nazýva „zúčastnené“ preto, lebo pozorovateľ sa zúčastňuje
na aktivitách pozorovaných osôb. Dlhodobo je na nich prítomný, prípadne sa
sám podieľa na činnosti spolu s pozorovanými osobami“ (Gavora, 1997, s. 24).
Výskum sme realizovali formou výtvarného projektu, ktorý sme sami so
skupinou viedli. Aktívne sme sa teda podieľali na priebehu hodiny, aj keď
z pozície učiteľa. Pri práci sme využívali metódu participačného pozorovania,
pričom sme sami vstupovali do hodiny a viedli ju. Následne sme analyzovali
priebeh, hodiny a aktivitu jednotlivých respondentov, ako aj celej skupiny. Pri
analýze sme sa zamerali skôr na priebeh hodiny a prejavy správania sa
jednotlivých respondentov v skupine, nie na analýzu výsledných prác. Zvolili
sme si metódy kvalitatívneho výskumu, aby sme mohli hlbšie preniknúť do
danej problematiky.
Skupinu respondentov tvorili klienti komunitného centra na západnom
Slovensku. Taktiež sme dbali na to, aby bola skupina dostatočne heterogénna,
čo sa týka rôznorodosti porúch a znevýhodnení. Podarilo sa nám tak umelo
vytvoriť inkluzívnu triedu, ktorá pozostávala zo šiestich stálych respondentov.
Tabuľka 1: Základné informácie o výskumnej vzorke
meno
Danka
Peter
Tomáš
Oliver
Róbert
Dena

vek
26
18
27
21
33
28

zdravotné znevýhodnenie
hydrocefalus, epilepsia, dolné pásmo mentálneho postihnutia
ľahké mentálne postihnutie
mentálne postihnutie, epilepsia
mentálne postihnutie, epilepsia
narušenie CNS po úraze, afázia
DMO

Legenda: DMO – detská mozgová porucha, CNS – centrálna nervová sústava
Priebeh výskumu
Výskum sme realizovali v priestoroch komunitného centra, ktoré
združuje ľudí s rôznymi druhmi znevýhodnenia. Toto centrum sme si zvolili
práve z dôvodu širokej škály rôznorodosti respondentov. Výskum bol realizovaný
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priamo v centre, kde nám naň boli vyčlenené priestory i čas. Zrealizovali sme
výtvarný projekt, ktorý pozostával zo šiestich šesťdesiatminútových stretnutí.
Každá hodina bola venovaná určitej technike a umeleckému smeru, ktorý bol
respondentom predstavený. V príspevku bližšie charakterizujeme tri výtvarné
etudy. Počas výskumu sme sledovali správanie sa jednotlivcov, ale i celej
skupiny. Boli sme pozorovateľmi, no i aktérmi zároveň. Počas projektu sme
sa zameriavali nielen na samotnú edukáciu respondentov, ale predovšetkým
na pozorovanie a prípadné zmeny prejavov v ich správaní. Zaujímalo nás,
nakoľko sú schopní pochopiť zadanie a samostatne tvoriť. Ďalšou oblasťou
pozorovania bola schopnosť koncentrovať sa na vlastnú tvorivú činnosť. Tiež
sme sledovali postoj či naladenie jednotlivcov, a jeho dosah na celú skupinu.
Zaujímalo nás, aká je interakcia medzi jednotlivcami v tak rôznorodom
zoskupení. Nakoniec sme tiež zisťovali, kto zvládol počas jednotlivých
stretnutí svoju tvorbu dokončiť, kto nie a čo bolo príčinou. Po prebehnutí
jednotlivých stretnutí, a ich hlbšej analýze, sme tak mohli sledovať a porovnať
stav jednotlivcov na začiatku a na konci. Mohli sme pozorovať a vyhodnotiť,
či sa v jednotlivých oblastiach zlepšovali, stagnovali alebo zhoršovali. Tiež
sme mohli sledovať, ako sa menila klíma a vzťahy v skupine. Dôležitým
postrehom tiež bolo, či prichádzajú respondenti na jednotlivé stretnutia
s radosťou, alebo z povinnosti. Sledovali sme tiež vplyv jednotlivých stretnutí
na ich psychický stav, či naladenie, na ich zmenu v komunikácii alebo
akýkoľvek iný posun. Keďže v projekte nebolo zahrnutých veľa respondentov,
silno sme pociťovali absenciu čo i len dvoch členov.
Prvé stretnutie
V tabuľkovom spracovaní (Tabuľka 2) sú zaznamenané položky,
ktoré boli zaznamenané počas celého stretnutia v konkrétnych oblastiach
posudzovania: pochopenia, samostatnosti, postoja, koncentrácie pozornosti,
interakcie a samotného ukončenia výtvarného produktu.
Tabuľka 2: Prejavy respondentov na prvom stretnutí – téma pointilizmus
R
Peter
Tomáš
Róbert
Oliver
Dena
Danka

Pochopenie
N
P
P
P
neprítomná
N

Samostatnosť
NU
NU
NU
NU
neprítomná
NU

Postoj
dobrý
dobrý
AP
dobrý
neprítomná
dobrý

Koncentrácia
dobrá
limitovaná
dobrá
výborná
neprítomná
dobrá

Interakcia
limitovaná
dobrá
limitovaná
limitovaná
neprítomná
individuálna

Legenda: R – respondenti, P – porozumel, N – neporozumel, NU – nutné
usmerniť/pomôcť, AP – apatický, S – samostatný, NE – nesamostatný, D –
dokončený, N – nedokončený

86

Produkcia
D
D
D
N
neprítomná
D

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2022, roč. 22, č. 2

Pre ilustráciu uvádzame deskripciu výtvarnej činnosti dvoch respondentov.
Peter (P): V úvodných rozhovoroch sa P. veľmi nezapájal, pôsobil
skôr ako introvert. Keď sme si rozdali pomôcky a každý mal sám pracovať, P.
pomerne dlhý čas iba sedel a sústredene hľadel na výkres. Postupne pri jeho
správaní sme nadobúdali pocit, že má strach z výtvarnej činnosti. Keď sme sa
mu prihovorili, zistili sme, že nepochopil, čo sa od neho požaduje. Aj počas
rozhovoru nie vždy správne reagoval na otázky. Snažili sme sa mu opäť
vysvetliť, využili sme názornosť. Napriek tomu, že u P. nie je postihnutá
oblasť jemnej motoriky, činnosť bola pre neho náročnou. Pri práci s P. sme si
uvedomili, ako veľmi potrebuje dôveru, podporu a vytváranie pocitu bezpečia.
Snažili sme sa ho motivovať, povzbudzovať k paralelnej činnosti s dospelým.
P. spoločná činnosť a podpora pomohla osmeliť sa a postupne pracoval sám.
Snažili sme sa ho priebežne povzbudzovať. Mal evidentný problém pracovať
samostatne. Pri činnosti sa usmieval sa a budil dojem spokojnosti. Vyžadoval
usmernenie a pomôcť. Interakcia so skupinou bola v jeho prípade veľmi slabá.
P. dokončil svoje dielo a tešil sa z toho, čo vytvoril. Táto výtvarná technika
pre neho nebola náročná, čo sa týka prevedenia, preto ju v jeho prípade
možno odporučiť aj naďalej.

Obrázok 1: Výtvarná tvorba P.
Tomáš (T): T. bol hneď od začiatku stretnutia komunikatívny a mal
veľa otázok. Bolo potrebné ho usmerniť a pravidelne povzbudzovať. Mal
tendenciu skĺznuť k rozprávaniu o úplne inej téme, než bola položená otázka.
Tomáš nemal problém s pochopením zadania. Obrázky v prezentácii sa mu
veľmi páčili. V komunikácii s nami, ale i v interakcii s celou skupinou bol
jednoznačne najlepší. Pozeral sa, ako tvoria ostatní, reagoval na nich. S veľkým
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elánom sa pustil do vlastnej tvorby. Neustále sa pýtal, či sa nám páči, ako
pracuje. Snažili sme sa ho uistiť a poskytnúť mu podporu aj formou verbálnej
pochvaly. To mu bolo dosť nápomocné v tom, aby vytrval v činnosti. Niekedy
potreboval poradiť a usmerniť. Pri práci nebol celkom samostatný. Tvoril
rýchlo, no stávalo sa, že nebol vždy koncentrovaný. T. sa podarilo dokončiť
svoje dielo. Všetkým ho ukazoval a mal radosť, keď od nás počul slová
uznania a pochvaly. Dokonca od radosti zvýskol, keď vedel, že jeho obrázok
je pekný a podaril sa.

Obrázok 2: Výtvarná tvorba T.
Druhé stretnutie
Pre ilustráciu uvádzame deskripciu výtvarnej činnosti vybranej
respondentky. Dena (D) prišla na stretnutie trochu apaticky naladená. Keďže
prišla skôr ako všetci ostatní, mali sme čas na osobný rozhovor. D. mala za
sebou „ťažký“ deň. Všímali sme si ju tak, ako ostatných, a keď sa hodina
končila, vyjadrila sa, že je vďačná, za takto strávený čas, pretože mohla prísť
na iné myšlienky. D. odchádzala zo stretnutia vysmiata a spokojná. Čo sa týka
pochopenia zadania, s tým neboli žiadne problémy. Už v úvodnej diskusii sa
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D. zapájala a bola prvá, čo reagovala. D. si nevyžadovala špeciálnu pozornosť
či usmerňovanie pri práci. Avšak kvôli zdravotnému znevýhodneniu nemôže
tvoriť bez pomoci po technickej stránke. D. dokázala byť výborne koncentrovaná.
Keď potrebovala s niečím pomôcť, tak nás o to požiadala. S ostatnými
nekomunikovala. Svoju prácu stihla dokončiť, veľmi sa z nej tešila. Požiadala
nás o fotografiu so svojím dielom. Postoj D. a celkové naladenie sa počas
stretnutia menil, čo považujeme za veľmi prínosné ako pre ňu, tak i pre
zvyšok skupiny.

Obrázok 3: Výtvarná tvorba D.
Počas pozorovania a jednotlivých stretnutí sme dospeli k záveru, že
inkluzívna edukácia je prínosná a obohacujúca pre všetkých členov. Napriek
prvotným snahám pracovať sám/sama a nekomunikovať so skupinou boli
evidentné pokroky v súvislosti s komunikáciou v rámci celej skupiny.
Z pozorovania usudzujeme, že nie je dôležité presne si zadefinovať
spôsob realizácie výtvarnej edukácie v takomto prostredí. Pokiaľ sme nastavení
na prácu v inkluzívnom prostredí, dokážeme ju aplikovať na akýkoľvek predmet
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či triedu. Dôležité je spoznať skupinu a jej jednotlivých členov. Veľmi dôležité
je poznať znevýhodnenia jednotlivcov, aby sme aktivitu na hodine vedeli
prispôsobiť všetkým. Bola potvrdená optimalizácia atmosféry v triede primárne
pri komunikácii ohľadom výtvarnej tvorby. Na stretnutia respondenti prichádzali
postupne, každý z nich vyjadroval svojím spôsobom svoju radosť a pocity
spokojnosti.
Záver
Počas výtvarnej edukácie našej vybranej heterogénnej vzorky respondentov sme pozorovali, ako na nich vplýva samotná klíma v skupine. Naladenie
triedy je veľmi dôležité. Pozorovali sme to na jednotlivých stretnutiach,
pričom sa skupine oveľa lepšie pracovalo, keď sme do hodiny prinášali
humor, prípadne, keď hrala v pozadí hudba, ktorá sa im páčila.
Pre inkluzívne vzdelávanie je nevyhnutné poznať zdravotný stav
a možné dificility vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia respondentov.
Je nevyhnutné poznať nielen možnosti rozvíjania, ale aj možné limity
(Magová et al., 2020), ktoré sa môžu vyskytnúť počas výtvarnej edukácie.
V zmysle metodickej podpory je nevyhnutné komunikovať aj s odbornými
zamestnancami (v našom prípade to boli sociálni pracovníci a liečebná
pedagogička, ktorí v centre pracujú), ktorí sú kompetentní nasmerovať učiteľov
k čo najviac efektívnej tvorbe.
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