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Diferencovaná  a  kooperatívna výučba v materskej škole

Diferencovaná výučba

 Charakteristickým znakom diferencovanej výučby v materskej škole je členenie detí do skupín.

 Cieľom diferencovanej výučby je vytvoriť vhodné podmienky pre všetky deti s rešpektovaním ich

predpokladov a osobitostí, pohlavia, schopností, záujmov a pod.

 Diferenciácia vo výučbe v materskej škole môže byť realizovaná pri práci s obsahom vzdelávania detí v

materskej škole.

 Uskutočňuje sa v procese plánovania výučby v materskej škole s rešpektovaním vyššie uvedených podmienok

ovplyvňujúcich výučbu v materskej škole.

 Ďalším krokom v diferenciácii výučby je vytváranie obsahových variácií v rámci témy, projektu výučby alebo

edukačnej aktivity.

 Diferenciácia podľa schopností a výkonnosti detí umožňuje vytváranie homogénnych skupín detí (podľa

nadania, talentu, špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb a pod.)

 Diferenciácia zameraná na individualizáciu výučby umožňuje vytváranie heterogénnych skupín detí .



Diferenciácia detí podľa schopností

Rozdelenie detí do skupín :

 podľa úrovne intelektových schopností na základe psychologického vyšetrenia a testov;

 trvalá diferenciácie (vnútorná, v rámci triedy);

 prechodná (iba pre niektoré činnosti);

Cieľom diferenciácie je dosiahnuť optimálny rozvoj jedinca, dieťaťa v materskej škole, pomocou

individualizovaného prístupu, ktorý diferenciácia výučby umožňuje. Aj napriek tomu, že sú v oblasti vhodnosti ,

pedagogickej účinnosti a z hľadiska etickej stránky výučby uvádzané rôzne názory , niekedy aj sporné (vývinové

oneskorenie niektorých detí vplyvom rodinného prostredia, riziká predčasného zamerania detí na niektoré

činnosti, obmedzovanie spolupráce jednotlivých detí s rozdielnymi schopnosťami , ...), myslím si, ako učiteľka z

praxe, že premysleným a plánovaným diferencovaním cieľov a úloh je možné dosiahnuť lepšie výsledky v

edukačnom procese v materskej škole.



Potreba diferenciácie výchovno-vzdelávacích požiadaviek vzhľadom na vekové osobitosti a

individuálne rozvojové možnosti detí

V súčasnosti sa v materských školách uplatňuje:

 rôzne zoskupenie detí do tried na základe vnútornej organizácie materskej školy;

 v triedach s heterogénnou (rôznou, rôznorodou) skladbou detí;

 v triedach s homogénnou (rovnakou) skladbou detí.

Diferenciácia (rozlišovanie, líšenie sa) vo výchovno-vzdelávacej činnosti znamená rozlišovať deti podľa ich

schopnosti a záujmov.

Diferenciácia podľa veku (rešpektovať individuálne rozvojové možnosti a schopnosti každého dieťaťa/všetkých

detí); podľa nadania (nadanie v intelektuálnej, umeleckej alebo praktickej oblasti).

Diferencované vyučovanie je edukačný proces, v ktorom učiteľka prispôsobuje riadenie výchovno-vzdelávacej

činnosti, obsah vzdelávania, metódy a formy práce /činnosti rôznym skupinám detí alebo jednotlivcom.

Realizácia edukačných aktivít/činností: skupinovou formou činnosti/práce spontánne tvorenie skupín (vlastný

výber detí), alebo usmernením učiteľkou; frontálne (súčasne so všetkými deťmi); individuálne (samostatná

práca/činnosť detí alebo individuálna práca/činnosť učiteľky s dieťaťom).



Metodické roviny vo výchovno-vzdelávacej činnosti

Rovina dieťaťa – dominantný spôsob vnímania, typ inteligencie, osobné pracovné tempo, prevažujúci typ

temperamentu, osobnostné prednosti (preferencie), emocionálne, vôľové, sociálne a charakterové hodnoty.

Rovina učiteľky – poznať rozvojové možnosti detí vzhľadom na zmeny, ktoré sa intenzívne uskutočňujú v

perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti.

Individuálny prístup znamená rešpektovať špecifické vlastnosti dieťaťa = špecifický prístup.

Individualizácia činností = zabezpečiť podmienky vzdelávania dieťaťa v súlade s jeho schopnosťami; rešpektovať

individuálne rozdiely detí v spôsobe, tempe učenia; zohľadňovať učebný štýl dieťaťa a jeho reálne

možnosti.

Rovina edukačného procesu v intenciách dňa a jeho stratégií – tvorba skupín je závislá od výchovno-

vzdelávacích cieľov.

Rovina podmienok – príprava prostredia a edukačno-metodická príprava; vzťahy U-D, D-U, D-D; organizačné

formy, metódy, zásady; materiálno-technické pomôcky; vplyv spoločnosti, médií atď.



Charakteristika pedagogického prístupu

 Dimenzie výchovno-vzdelávacej činnosti:

- obsahová - vzdelávacie štandardy a výchovno-vzdelávacie ciele;

- Činnostná – edukačný proces realizovaný učením a učením sa.

 Taxonómia cieľov – klasifikácia cieľov. Formulácia špecifických cieľov s viacerými úrovňami osvojenia si

učiva.

 Hierarchické usporiadanie cieľov (nižšie ciele sú podriadené vyšším cieľom).

 Operacionalizované ciele (vyššie ciele rozpracované do nižších, etapovitých cieľov).

 Etapy každej formy/činnosti v edukačnom procese:

organizácia detí – oboznámenie detí s cieľom, rozdelenie úloh, postup pri riešení úloh vrátane predstavy detí o

spôsobe riešenia; vlastná práca/činnosť detí; priebežná kontrola detí učiteľkou (vedúcim skupiny);

personalizácia – kontrola samého seba; záver - zhodnotenie práce/činnosti, produktov detí a

sebahodnotenie.



Kooperatívna výučba

Kooperatívna výučba sa líši od diferencovanej (individualizovanej) tým, že je založená na spolupráci detí pri

riešení náročnejších úloh. Deti sú vedené k tomu, aby:

 si dokázali rozdeliť sociálne role (postavenie každého dieťaťa v skupine, zodpovednosť za plnenie spoločného

cieľa);

 naplánovať si činnosť;

 rozdeliť si čiastkové úlohy;

 vedieť si navzájom poradiť, pomáhať;

 zladiť aktivitu a kontrolovať sa navzájom;

 riešiť a spájať výsledky čiastkových úloh do väčšieho celku;

 hodnotiť podiel jednotlivých členov skupiny a ich prínos pre skupinu.

Kooperovať v skupine je veľmi náročné. V podmienkach materskej školy vstupuje do procesu koordinácie aktivít

detí učiteľ. Stáva sa členom skupiny (vodcom), organizuje a riadi prácu jednotlivcov. Ďalšou úlohou učiteľa je

zosúladiť niekoľko skupín, ktoré plnia čiastkové úlohy na dosiahnutie spoločného cieľa. Postupným

systematickým prístupom sa z tejto roly vymyká a prenáša ju na deti.



Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa

Podľa Tureka (2008, In M. Lipnická – D. Valachová, 2011) by mala učiteľka, ako expertka na výchovu a

vzdelávanie, byť spôsobilá plánovať, realizovať a hodnotiť výučbu na základe analytických, reflexívnych a

hodnotiacich činností v teóriách výchovy a vzdelávania a to najmä v tých, na ktorých stavia vlastnú didaktickú

koncepciu.

Zároveň by mala rešpektovať štyri základné princípy osobnostne orientovanej pedagogiky podľa Kosovej

(2007, In M. Lipnická – D. Valachová, 2011):

1. Jedinečnosť dieťaťa (každé dieťa je iné a má zostať iné).

2. Sebarozvoj dieťaťa (dieťa nie je pasívny poslucháč, ale aktívny subjekt).

3. Celostnosť rozvoja osobnosti (predpokladá rovnomerný rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa).

4. Priorita personálnej roviny výchovy a vzdelávania (rozmanitosť vzťahov , nedirektívny a facilitujúci vzťah

učiteľky a dieťaťa).



Učiteľka si vopred premyslí v ktorom čase, organizačnej forme v rámci dňa bude realizovať plánované činnosti:

- v priamom riadení činnosti detí – navodzuje, riadi, je účastníkom plánovanej činnosti so všetkými deťmi

súčasne, frontálne (činnosti vyžadujúce priamu účasť učiteľky);

- v priamom riadení činnosti detí - navodzuje, riadi, je účastníkom plánovanej činnosti so skupinou detí, alebo

individuálne (oboznamovanie s činnosťami, opakovanie činností, vyžadujúce priamu účasť učiteľky);

- v nepriamom riadení činnosti detí – navodzuje a nepriamo riadi (facilituje) v skupine detí, alebo individuálne

(činnosti pre deti známe, zvládajú ich samostatne).

V edukačnej aktivite má byť zastúpené:

- spontánne – situačné učenie (na základe vhodnej a účinnej motivácie);

- cieľavedomé, zámerné – intencionálne učenie.

Edukačnú aktivitu môže učiteľka diferencovať z hľadiska obsahu, metód a dĺžky trvania.



Ako začala kraľovať jeseň
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Ukážky diferencovanej a kooperatívnej výučby v materskej škole

 Fotodokumentácia na snímok č. 10, 11 a 12 približuje, ako možno plánovať a realizovať diferencovanú a
kooperatívnu výučbu v materskej škole prostredníctvom edukačných projektov.

 Učiteľka diferencuje výučbu tak, že pri príprave podkladov a výrobe doplnkov k dramatizujúcim hrám
tvorí skupiny detí a zadá také aktivity/činnosti, ktoré sú v súlade so schopnosťami a záujmami detí (vyššie
uvedené podmienky diferencovanej výučby).

 Kooperatívnu výučbu môže zaradiť pri tvorbe dramatizujúcej hry, príbehu. Skupiny detí tvoria kulisy,
navrhujú dej príbehu, jeho realizáciu (rozdelenie úloh), možné pokračovanie; pri tvorbe kompozičného
celku k danej téme; tvorbe výzdoby triedy (materskej školy) v kontexte danej témy a pod.

 Z môjho pohľadu a učiteľskej praxe si myslím, že diferencovanú a kooperatívnu výučbu nie je potrebné
realizovať oddelene. Navzájom na seba nadväzujú dopĺňajú sa. Je len dôležité, aby si učiteľka uvedomila
cieľové zameranie výučby a dokázala ju plánovať, organizovať, riadiť a reflektovať.
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