
Celoživotné vzdelávanie Celoživotné vzdelávanie 

občanov so zdravotným občanov so zdravotným 

postihnutímpostihnutím



Štruktúra prezentácieŠtruktúra prezentácie

•• Charakteristika celoživotného vzdelávaniaCharakteristika celoživotného vzdelávania

•• Vzdelanostná aVzdelanostná a kvalifikačná úroveň kvalifikačná úroveň 

občanov so zdravotným postihnutímobčanov so zdravotným postihnutím

•• Zamestnávanie a ďalšie vzdelávanie Zamestnávanie a ďalšie vzdelávanie ľudí ľudí 

so so zdravotným zdravotným postihnutím postihnutím ––

identifikácia identifikácia prekážok (výskumné prekážok (výskumné 

zistenia)zistenia)



Celoživotné vzdelávanieCeloživotné vzdelávanie

 CŽV: CŽV: vzdelávanie od ranného vzdelávanie od ranného 

detstva po koniec životadetstva po koniec života

 Forma: Forma: integrovaná, špeciálnaintegrovaná, špeciálna



Vzdelanie a kvalifikáciaVzdelanie a kvalifikácia

-- kľúčové výskumné zisteniakľúčové výskumné zistenia

 Vzdelanie: vyššie zastúpenie ľudí s nižšími stupňami Vzdelanie: vyššie zastúpenie ľudí s nižšími stupňami 
vzdelania (56% nevidiacich a slabozrakých vzdelania (56% nevidiacich a slabozrakých 
respondentov)respondentov)

 Vyššie zastúpenie ľudí, ktorých zručnosti ovládania Vyššie zastúpenie ľudí, ktorých zručnosti ovládania 
najbežnejších počítačových programov a znalosti CJ najbežnejších počítačových programov a znalosti CJ 
sú na nižšej, resp. žiadnej úrovni. sú na nižšej, resp. žiadnej úrovni. 

 Schopnosť verbálneho učenia a učenia sa cudzích Schopnosť verbálneho učenia a učenia sa cudzích 
jazykovjazykov

 Bariéra: dostupnosť jazykových kurzovBariéra: dostupnosť jazykových kurzov



Zamestnanie a Zamestnanie a 

ďalšie vzdelávanieďalšie vzdelávanie

 Význam zamestnania: sebarealizáciaVýznam zamestnania: sebarealizácia

 Postoj zamestnávateľov k ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov so zdravotným Postoj zamestnávateľov k ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov so zdravotným 
postihnutím: postihnutím: 

 88% ochotných starať sa o rozvoj kvalifikačnej úrovne rovnako ako u 88% ochotných starať sa o rozvoj kvalifikačnej úrovne rovnako ako u 
zamestnancov bez zdravotného hendikepu. zamestnancov bez zdravotného hendikepu. 

 Bariéry ďalšieho profesijného vzdelávania: forma integrovaná =Bariéry ďalšieho profesijného vzdelávania: forma integrovaná => > nedostatočné nedostatočné 
prispôsobenie vzdelávacieho prostredia špecifickým požiadavkám zamestnanca so prispôsobenie vzdelávacieho prostredia špecifickým požiadavkám zamestnanca so 
zdravotným postihnutím =zdravotným postihnutím =>> príčina nízkej účasti na ďalšom profesijnom vzdelávaní príčina nízkej účasti na ďalšom profesijnom vzdelávaní 
u ľudí so zdravotným postihnutím (1/3 nevidiacich a slabozrakých respondentov sa u ľudí so zdravotným postihnutím (1/3 nevidiacich a slabozrakých respondentov sa 
zúčastnila) zúčastnila) 

 Bariéry zamestnávania: viac ako polovica zamestnávateľov ale jedna tretina Bariéry zamestnávania: viac ako polovica zamestnávateľov ale jedna tretina 
pracovníkov úradov PSVR považuje nedostatočné kvalifikačné predpoklady ľudí s pracovníkov úradov PSVR považuje nedostatočné kvalifikačné predpoklady ľudí s 
rôznymi druhmi zdravotného postihnutia za prekážku ich zamestnávaniarôznymi druhmi zdravotného postihnutia za prekážku ich zamestnávania



Vzdelávanie a príprava pre  trh Vzdelávanie a príprava pre  trh 

prácepráce

 Bariéry: Bariéry: aj pri záujme o účasť na VPTPaj pri záujme o účasť na VPTP

 Rok 2006: Rok 2006: 

-- Záujem o VPTP na každom treťom úrade PSVR (15), kde evidujú Záujem o VPTP na každom treťom úrade PSVR (15), kde evidujú 
nevidiacich a slabozrakých UoZnevidiacich a slabozrakých UoZ

-- 38 zaradených do VPTP38 zaradených do VPTP

 Kurzy: Kurzy: 

-- integrované (2/3)integrované (2/3)

-- špeciálne (1/3)špeciálne (1/3)

 Spolupráca: Spolupráca: s organizáciami občanov so zdravotným s organizáciami občanov so zdravotným 
postihnutím (nevidiaci a slabozrakí klienti postihnutím (nevidiaci a slabozrakí klienti –– RSZP v Levoči a RSZP v Levoči a 
ÚNSS)ÚNSS)



ZáverZáver

 Ústretovosť vo vzdelávaní voči ľuďom Ústretovosť vo vzdelávaní voči ľuďom 

so zdravotným postihnutím so zdravotným postihnutím 


