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 téma: Wychowanie religijne dzieci upośledzonych umysłowo na przykładzie 

Szkoły Specjalnej w Rudniku nad Sanem 

 

 abstrakt: Výchovno-vzdelávací proces detí podlieha v rámci svojho vývoja 

rôznymzmenám: od totalitného prístupu k výchove až po smery súčasnej pedagogiky. V 

posledných desaťročiach v dôsledku systémových zmien vznikla možnosť výchovy s 

náboženským aspektom. Ide o pomerne mladý a neustále sa rozvíjajúci odbor. Nové smery a 

koncepcie prinášajú nové výzvy. Cieľom práce je predstavenie náboženskej výchovy detí s 

mentálnym postihnutím na príklade špeciálnej školy v Rudniku nad Sanem. Práca má 

teoreticko-empirický charakter. S ohľadom na to bola použitá historicko-právna a opisná 

metóda, ako aj diagnostický prieskum. V práci sú využité nasledovné techniky: anketový 

dotazník, analýza dokumentov a kvalitatívne rozhovory, ako ajvýskumné nástroje: anketové 

hárky, zvukové nahrávacie zariadenie a vlastné poznámky zozbierané v archíve autora (AA). 

Práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej je predstavená problematika mentálneho 

postihnutia, jej kľúčové aspekty a druhy. V druhej kapitole je zadefinovaná metodológia 

vlastného výskumu, cieľ, predmet, problémy, metódy, výskumné techniky a charakteristiky 

výskumného terénu a respondentov. Tretia kapitola obsahuje analýzu výskumu s ohľadom na 

náboženskú výchovu detí s mentálnym postihnutím v špeciálnej škole v Rudniku nad Sanem. 

Vo štvrtej kapitole sa nachádzajú implikácie vyplývajúce z výskumu, ktoré poukazujú na nové 

formy práce ako postuláty pre náboženskú výchovu detí s mentálnym postihnutím. 

Predkladaná práca prináša novátorské uchopenie pertraktovanej problematiky. Podobný 

výskum náboženskej výchovy detí s mentálnym postihnutím v špeciálnej škole doteraz nebol 

realizovaný. Hodno tiež zdôrazniť, že ide o jedinú verejnú školu v Poľsku, ktorá má vo svojom 

výchovno-vzdelávacom programe ukotvenú náboženskú výchovu, podobne ako všetci 

učitelia vo svojich individuálnych plánoch. Práca je základom pre ďalšie hĺbkové výskumy v 

danej vednej disciplíne a tvojí jej dôležitú súčasť. 

 

Košice, 28.6.2018 


