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Inclusive Schools  

Inkluzivní třídy 
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Where is New Brunswick, Canada? 

Kde je kanadská provincie 
Nový Brunšvik? 





My talk       …  

Dynamic Learning - 
Inclusive Classrooms 

 What? 

 Why? 

 How?  

 

 

Dynamické učení – inkluzivní třídy 

Co? 

Proč? 

 Jak?  

 

Má prezentace       … 



Oddělené školy 
Separate Schools 

 
 
 
 

Běžné školy 
Mainstream 

 
 
 
 

• Méně finančních 
prostředků   

  Less Funding 

 

• Nevyhovující 
budovy a materiály 

   Inadequate building and     
   learning materials 

 

• Horší výsledky 
    Lower Results 
 

 
 
 
 



Oddělené třídy 
Separate Classrooms 

 
 
 
 



Translation 
Separate Classrooms 

 
 
 
 

Toto je inkluze       a je možná 
This is inclusión and it is possible 

 
 
 
 



 Multi-dimensional 

 Dynamic  

 Active and interactive 

 Fun 

 Success for all 

 

Co je to inkluze?  What is Inclusion? 

• Multidimenzionální 

• Dynamická  

• Aktivní a interaktivní 

• Zábavná 

• Úspěch pro všechny 

 
 
 



 All learners of 
different backgrounds 
and abilities in the 
same classroom, 
participating and 
contributing to the 
success of each 
students experience 
of learning. 

 

Co je to inkluze?  
 

What is Inclusion? 

• V jedné třídě jsou žáci 
pocházející z různých prostředí 
a s různými schopnostmi, 
podílejí se na úspěšných 
studijních zkušenostech 
každého studenta a přispívají k 
nim. 

 

 
 

• Každý žák se učí jinak, 
každý žák má své silné 
a slabé stránky, každý 
žák vyžaduje osobní 
podporu v jiné formě 

 Each learner learns 
differently, each 
learner has strengths 
and weaknesses, each 
learner requires 
personal support in 
different ways 

 



Každý člověk se učí jinak 

 

 Učím se lépe, když to dělám 

 I learn better by doing things 

Every person 
learns differently 

 Učím se lépe, když to vidím 

 I learn better by seeing things 

 

 

 Učím se lépe, když to slyším 

 I learn better by hearing things 



Why Inclusion? Proč inkluze? 



Jak? 
H o w?  



How…The Challenge Jak…Výzva 



Závěrečné slovo 
Final Word 

Inclusive Schools  

Strategie změny  
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Be the Change 

You can do it, we 
can do it! 

 

Thank you. 

 

Buďte změnou 


