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Prístup učiteľa k deťom z marginalizovaných rómskych 

komunít



-Učiteľ v materskej škole uplatňuje postupy a spôsoby,ktoré pomáhajú 

aktívnemu,kvalitnému životu a úspešnému vzdelávaniu každého dieťeťa.

-Deti učí aj im prakticky ukazuje,že všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti,slobode aj 

zodpovednosti,vedie ich k vzájomnej tolerancii,solidarite a k slušnému správaniu,

ktoré rešpektuje odlišnosť a neporušuje práva iných ľudí

-Vie, že deti z marginalizovaných rómskych komunít potrebujú niečo viac,ako iné deti

a vie aj to,čo sa pre tieto deti zabezpečuje je prirodzané,lebo to potrebujú tak,ako iné deti

zasa niečo iné



Názov knihy Roberta Fulghuma

Názov knihy Roberta Fulghuma

,,Všetko čo potrebujem vedieť,som sa naučil v materskej škole“

-Rómske dieťa je podľa  vlastných shopností vychovávateľné, vyvíjateľné

-Pomáhať dieťaťu formovať jeho vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie

je pre tieto deti to najdôležitejšie

-Vychovávajú a vyvíjajú ho nové vzťahy, učiteľ a aj každý zamestnanec v MŠ

-Materská škola umožňuje a pomôže dieťaťu vo vývoji osobnosti a vo vývoji osobných 

kompetencii

a zručností v takom prostredí, kde ho obklopuje bezpodmienečná láska a úcta

-Aktivizuje a motivuje sa rozvoj psychomotoriky,,poznania,emocionality,stability 

a rozvíja sa tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách



Typickým znakom pomáhajúceho vzťahu učiteľa a dieťaťa je individuálny

prístup,keď učiťeľ obracia pozornosť k dieťaťu a k jeho výnimočným,

špecifickým kvalitám osobnosti, potrebám a vývinovým podmienkam.

Môže mať úroveň:

1.situačnú-pomoc v konkrétnom čase, situácii,činnosti,keď to dieťa potrebuje:

Osvojovanie základných hygienických

návykov a sebaobslužné návyky



2.adaptačnú-sústavné prispôsobovanie výchovy a vzdelávania

( plánovaním, realizáciou,hodnotením)do najvyššej možnej miery všetkým

deťom v triede,v skupine, aby sa každé dieťa optimálne rozvíjalo podľa svojich

možností a schopností v spoločnom (kooperatívnom) učení s ostatnými

Rozlišovanie farieb 

a geometrických tvarov



3.komplexnú(adresnú)-vopred premyslené ciele, prostriedky a podmienky

učenia sa konkrétneho dieťaťa, ktoré zohľadňujú jeho aktuálne rozvojové

dispozície, možnosti učiť sa individuálny výchovno-vzdelávací program ,,šitý na

mieru konkrétneho dieťaťa“

Práca s pracovnými listami:

,,Čisté zúbky nebolia“



Učiteľ v rámci individuálneho prístupu k deťom z MRK(Huľová 

2009)

-uskutočňuje proces (re)diagnostikovania osobnostných aj 

sociokultúrnych podmienok dieťaťa

-prispôsobuje proces výchovy a vzdelávania dieťaťa vzhľadom k 

diagnostikovaným zisteniam

-uľahčuje, obohacuje učenie dieťaťa

-situačne reaguje na zmeny správania a nálad dieťaťa vo výučbe

-komunikuje s dieťaťom na úrovni jeho myslenia a jazykovej 

zdatnosti vo vyučovacom jazyku materskej školy



Učiteľ vo výchove a vzdelaní poskytuje dieťaťu oporu:

-prispôsobuje sa jeho jazykovým a komunikačným schopnostiam

-vytvára situácie, v ktorých zažíva úspech a emocionálne uspokojenie

-uprednostňuje individuálne činnosti a komunikáciu s dieťaťom

-dôveru a záujem dieťaťa získava prirodzenou a nie vynútenou autoritou

-pomáha dieťaťu, keď vidí, že to potrebuje alebo to žiada

-zapája do edukácie niektoré prvky kultúry,blízke dieťaťu z rodiny

Učiteľ modifikuje negatívne prejavy správania sa a konania dieťaťa:

-drobné krádeže,ničenie a poškodzovanie vecí

-sebapresadzovanie bez ohľadu na iných

-živeľnosť,impulzivitu a konfliktnosť

-emocionálnu labilitu,hnev,výbušnosť,slovnú a fyzickú agresivitu

-nesystematický a neproduktívny postup v hrách a edukačných 

činnostiach



TAK AKO DETI,TAK AJ ICH RODINY POTREBUJÚ ROZLIČNÉ PRÍSTUPY.

(INDIVIDUÁLNE POROZUMENIE)  

UČITEĽ NEMOŢE VÝZNAMNE  OVPLIVNIŤ RODINNÉ PODMIENKY 

DIEŤAŤA.

MOŢE ALE ZLEPŠIŤ JEHO SITUÁCIU A PREŢíVANIE TÝM,ŢE DIEŤAŤU 

V MATERSKEJ ŠKOLE POSKYTNE PROSTREDIE S EMOCIONÁLNOU    

OPOROU A PODNETMI,DO KTORÉHO SA BUDE TEŠIŤ,RADO SA  

VRACAŤ
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