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Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl v oblasti 

inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít  
(jún 2014 – jún 2015, 90 hodín, 21 kreditov) 
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Inovovať profesijné kompetencie pedagogických 
zamestnancov materských škôl podieľajúcich sa                

na výchove  a vzdelávaní detí  pochádzajúcich                                 
z marginalizovaných rómskych  komunít  

potrebných  na podporovanie ich sociálnej inklúzie                                    
na predprimárnom stupni školskej sústavy. 
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• Obsah vzdelávania sa týkal presne našich problémov, s ktorými sa stretávame v našej práci“ 
(učiteľka s 35 ročnou praxou). 

• Všetky moduly sú spracované na veľmi dobrej úrovni. Rozpracované oblasti sme spracovali                         
v dištančných úlohách, čo bolo tiež obohacujúce, lebo sme sa museli zamýšľať nad úrovňou 
svojich detí v triedach, ktoré navštevujú aj deti z MRK“ (vedúci zamestnanec s 36 ročnou 
praxou). 

• „Prínosom pre mňa boli skupinové aktivity a diskusie, kde sa ujasnili niektoré otázky. 
Navzájom sme si vymieňali svoje vedomosti a skúsenosti. Tešilo ma, keď som sa mohla 
poradiť“ (učiteľka  s 36 ročnou praxou). 

• Obsah vzdelávania a témy modulov boli veľmi prínosné pre moju prácu aj pre prácu v našom 
kolektíve. Organizačné zabezpečenie, prístup všetkých zamestnancov MRK 2, čo nás mali na 
starosti boli bezchybné. Lektorky fundované, ústretové, nápomocné... (asistent učiteľa s 32 
ročnou praxou). 
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Vzdelávanie bolo 
úspešné v obsahu i 

organizácii. 

 

• Pokračovať vo vzdelávaní učiteľov a asistentov učiteľov podľa inovačného 
programu. Platnosť jeho akreditácie je do 31. 12. 2019. 

• Integrovať vzdelávací program do pripravovaných národných projektov 
zameraných na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku z MRK. 
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Miesta vzdelávania 

niektorým 

frekventantom 

nevyhovovali. 

 

• Prispôsobovať miesta vzdelávania bydliskám frekventantov, 

   podľa možností ich realizovať v lokalitách ich zamestnania.   

Obsah vzdelávania 

rozšíriť o didaktiku 

inkuzívneho 

vzdelávania. 

 

• Diferencovaná výučba. 

• Pedagogické diagnostikovanie v inkluzívnom vzdelávaní.  

• Učenie sa detí prostredníctvom interaktívnej tabule. 
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• konkrétne (špecifické), primerané úrovni rozvoja dieťaťa, skupiny detí  
odstupňované ciele 

• nehmotné – obsah, metódy, formy, 

• hmotné – priestory, pomôcky, technika, 
rozdielne prostriedky 

• vonkajšie – sociálne, kultúrne, materiálne, personálne, 

• vnútorné – vrodené, biologické, psychické, aktivita. 
odlišné podmienky 



 
 

„Projekt edukačnej aktivity s diferencovanou a kooperatívnou výučbou, lebo som sa naučila, ako musím písať edukačnú 
aktivitu“ (učiteľka s 2 rokmi praxe). 

Diferencovaná výučba 
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znamená zoskupovanie a učenie 

(sa) detí podľa určitých kritérií, 

aby výchovno-vzdelávací proces 

bol efektívny a optimálny pre 

každé dieťa. Kritériom môže byť 

vek, poznatky, schopnosti, 

vlastnosti, celkové nadanie a iné 

kritériá). Deti môžu realizovať 

rôzne náročné úlohy, edukačné 

činnosti a hry podľa ich 

záujmov, osobnostných 

dispozícií, edukačných potrieb a 

podnetného prostredia (Turek, 
2008).  



Diferenciácia podľa úrovní rozvoja osobnosti dieťaťa v kognitívnej, psychomotorickej                                               
a sociálno-emocionálnej oblasti  POSTUPNOSŤ 
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stupňovanie 

úrovní cez 

ciele 

Poznatky  

(čo dieťa vie - múdrosť) 

Schopnosti  

(čo dieťa dokáže - šikovnosť) 

Vlastnosti  

(čo dieťa zvládne - dobro) 

Cieľ Metódy Cieľ 

 
Metódy 

 
Cieľ 

 
Metódy 

 

 
Porozumenie 

Určovať prvú 

a poslednú 

hlásku                

v slovách. 

hra slovná reťaz, 

pokus - omyl, 

napodobňovanie, 

Napodobniť 

pohyby a 

pravidlá                   

v H-P hre. 

hranie sa 

napodobňova- 

ním, 

Pochváliť 

činnosti 

spolužiakov. 

 

hodnotenie 

slovom páči sa 

mi a ukázanie 

na výtvor,  

 

Aplikácia 

Vysvetliť 

významy slov 

podľa zámeny 

hlások (mak-rak, 

ryby-chyba...). 

hra s obrázkami 

dvojíc slov, 

vysvetľovanie 

významov slov,                       

Použiť pohyby 

a pravidlá v 

obmenách               

H-P hry. 

hranie sa 

obmenami hry 

pod vedením 

učiteľky, 

Prejaviť 

hodnotiaci 

postoj k 

činnostiam 

spolužiakov 

smajlíkmi.  

hodnotenie 3 

symbolmi 

smajlíkov – 

ne/páči sa mi, 

neviem,  

 

Tvorenie 

Tvoriť slová 

na určenú 

hlásku. 

objasňovanie a 

kreslenie 

významov slov, 

Navrhnúť 

obmeny             

v H-P hre. 

hranie sa pod 

vedením 

dieťaťa, ktoré 

navrhlo 

obmenu hry. 

 

Zdôvodniť 

hodnotiaci 

postoj k 

činnostiam 

spolužiakov. 

hodnotenie 

opisom 

dôvodov 

ne/páči sa mi, 

neviem, 
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Diferenciácia podľa vekových vývinových období detí predškolského veku  
PRIMERANOSŤ VEKU. Téma: Ovocie zo záhrady 

Š
p

e
c
if

ic
k

é
 c

ie
le

 r
o

zv
o

ja
 o

so
b

n
o

st
i 

d
e
tí

 

 

stupňovanie 

úrovní cez 

ciele 

Poznatky 

Človek a príroda 

Schopnosti 

Zdravie a pohyb 

Vlastnosti 

Človek a spoločnosť 

Cieľ Metódy Cieľ 

 
Metódy 

 
Cieľ 

 
Metódy 

 

 

3 – 4 ročné 

deti 

Pomenovať 

ovocie zo 

záhrady. 

pomenúvanie, 

umývanie ovocia, 

ochutnávanie, 

pozorovanie pohybu, 

Napodobniť  

prevaľovanie sa 

zboka na bok  

(ovocie sa kotúľa). 

prevaľovanie 

sa v určenom 

smere, 

Pomáha pri 

lepení listov na 

maketu 

ovocného 

stromu.  

lepenie, 

 

4 – 5 ročné 

deti 

Rozlíšiť ovocie 

zo záhrady podľa 

vzhľadu, chuti a 

tvaru. 

opisovanie, 

porovnávanie, 

triedenie, 

ozdobné krájanie a 

ukladanie,                      

Dodržiavať 

pravidlá 

pohybovej hry 

s námetom 

ovocia.  

hranie sa 

pohybovej hry 

s pravidlami a 

riekankou, 

Spolupracuje               

s deťmi pri 

vystrihovaní a 

lepení ovocia.  

vystrihovanie, 

lepenie, 

 

5 – 6 ročné 

deti 

Zdôvodniť 

využitie a 

uskladnenie 

ovocia zo 

záhrady.  

zaváranie, 

krájanie a sušenie, 

pečenie koláča, 

odšťavovanie, 

Pohybom 

vyjadriť obsah 

piesne o ovocí.  

pohybová 

improvizácia a 

stvárnenie 

obsahu piesne, 

 

Kooperuje                   

pri 

dekoratívnom 

zdobení OS.  

maľovanie,  

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., konferencia v Prešove 27. 10. 2015 



 

Diferenciácia podľa nadania detí predškolského veku   
 

Š
p

e
c
if

ic
k

é
 c

ie
le

 r
o

zv
o

ja
 o

so
b

n
o

st
i 

d
e
tí

 

Téma: Ovocie zo záhrady 

 

intelektuálne 
Počítať a porovnávať, na koľko častí je 

rozdelené ovocie. Graficky zistenia 

zaznamenávať rozdelením kruhov. 

počítanie, porovnávanie 

 

pohybové 
T: Vytvoriť jednoduchú choreografiu 

tanca na pieseň o ovocí. 

tancovanie,  

 

 

praktické 
Vytvoriť košík na ovocie z technického 

materiálu podľa výberu dieťaťa. 

 

viazanie,  lepenie, strihanie,  

umelecké H: Zahrať pieseň na obľúbenom 

nástroji. 

V: Namaľovať kompozíciu ovocia. 

hranie na hudobnom nástroji, 

maľovanie, 
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 Téma: Ovocie zo záhrady 

 
 
 

kútik – centrum učenia sa 

Zdravie a pohyb 
Hry s tematickým legom - stromy a ovocie.  

Pohybová hra hrušky a jablká.  

Cvičenie motivované témou ovocia. 
 

  kútik – centrum učenia sa  

Svet práce 
Vyrábanie ovocného koláča. 

Kútik – centrum učenia sa 

Jazyk a komunikácia 
Prezeranie a obrázkové čítanie kníh o ovocí. 

kútik – centrum učenia sa  

Umenie a kultúra 
Maľovanie makiet ovocia (2D) akvarelovými farbami, 

zapúšťaním farieb do mokrého podkladu. 

Kútik – centrum učenia sa  

Matematika a práca s informáciami 
Skladanie rozstrihaných obrázkov ovocia do celkov a 

práca na pracovnom liste.  
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kútik – centrum učenia sa 

Príroda 
Pozorovanie ovocia 

mikroskopom, 

ochutnávanie ovocia. 



Individualizované pedagogické diagnostikovanie dieťaťa opisom 
charakteristických vedomostí, schopností a vlastností.                          

Opis výsledkov pedagogického diagnostikovania dieťaťa v oblastiach rozvoja osobnosti 

(meno a priezvisko): 

Dátum 

diagnostikovania 
Kognitívna (poznatky)  

Dieťa vedelo: 

Socio-emocionálna (vlastnosti) 

Dieťa zvládlo: 

Perceptuálno-motorická 

(schopnosti) Dieťa dokázalo: 

19. 10. -napočítať do 20, - odlúčenie od matky celý deń, - nakresliť postavu so 
všetkými časťami tela, 

Charakteristika dieťaťa: 
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Pedagogické diagnostikovanie opisom dôležitých 
výsledkov učenia sa dieťaťa 

Meno a 
priezvisko 
dieťaťa 

Jazyk a 
komunikácia 

Matematika a 
práca s 

informáciami 

Človek a 
príroda 

Človek a 
spoločnosť 

Človek a svet 
práce 

Zdravie a 
pohyb 

Umenie a 
kultúra 
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Celoročné diagnostikovanie výnimočnosti detí                               
v inkluzívnom vzdelávaní 

Meno a 
priezvisko 
dieťaťa 

IX.  X.  XI. XII.  I. II. III. IV. V. VI. 
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Záver a odporúčanie 

Podnety v odbornom referáte k plánovaniu a 
diagnostikovaniu v inkluzívnom vzdelávaní nie sú ich 
riešením. 

 

Je potrebný komplexný prístup k spracovaniu 
didaktiky pre inkluzívne vzdelávanie, aby sa ideály 
inklúzie transformovali na reálne možnosti práce 
pedagogických zamestnancov v materských školách. 
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Kontakt: 

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky,  

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica 

e-mail: milena.lipnicka@umb.sk 
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