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METODICKÁ PRÍLOHA 

POSTUP TVORENIA KĽÚČOVÉHO UČIVA A APLIKAČNÝCH 

ÚLOH 

 

Pojmové kľúčové učivo - definícia: 

Vyjadruje dôležité myšlienky alebo pojmy, ktoré sa dajú aplikovať vo viacerých situáciách a na základe 

ktorých sa dá predpokladať ich ďalší priebeh. 

Pozn.: majú širšie použitie nielen pre jedno učivo, ale aj pre celú tematickú časť, prípadne ešte väčšiu časť 

učiva. Teda jedno pojmové kľúčové učivo sa vzťahuje k viacerým vedomostným kľúčovým učivám. 

Ako postupovať?  

Príklad pojmového kľúčového učiva pre tematickú časť živočíchy - dá sa tu použiť všeobecná 

myšlienka závislosti formy a funkcie, ktorá platí pre celú prírodnú ríšu, preto pojmové kľúčové učivo 

pre tému živočíchy môžeme vytvoriť nasledovne: 

Forma a funkcia 

Vonkajšie znaky živočíchov a rastlín sú veľmi rôznorodé. Predstavujú určujúci faktor spôsobu ich života 

a napĺňania životných potrieb. Podobne rôznorodé sú znaky a vlastnosti neživých prírodnín. Predurčujú 

zmeny, ktoré na nich môžu nastať vplyvom prostredia a tiež spôsob ich využitia. Medzi živočíchmi a ich 

životným prostredím existujú vzájomné súvislosti a závislosti. 

Aplikačné úlohy k pojmovému kľúčovému učivu forma a funkcia: 

Individuálne alebo v malých skupinách 

1. Vyberte si jeden rastlinný alebo živočíšny druh. Dobre si ho prezrite a na základe svojich vedomostí 

splňte aspoň jednu z nasledujúcich úloh: 

a) Opíšte, alebo nakreslite, akým spôsobom jednotlivé vonkajšie znaky vášho rastlinného alebo 

živočíšneho druhu prispievajú k napĺňaniu jeho základných životných potrieb - príjem potravy 

a vody, dýchanie, ochrana a obrana, rozmnožovanie (lingvistická, priestorová inteligencia). 

b) Nakreslite váš rastlinný alebo živočíšny druh a označte jeho jednotlivé časti tela pomocou 

geometrických tvarov a telies - štvorce, kruhy, trojuholníky, valce a pomocou tvarov nachá-
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dzajúcich sa v prírode. Vysvetlite, ako tvar jednotlivých častí tela pomáha vášmu rastlinnému alebo 

živočíšnemu druhu prežiť (priestorová, logicko-matematická a lingvistická inteligencia). 

Vedomostné kľúčové učivo v ITV - definícia 

Vedomostné kľúčové učivo poskytuje špecifické, zmysluplné detaily, nie izolované fakty, ktoré sú 

vytrhnuté z celku. Vedomostné kľúčové učivo je vlastne pretransformovaným obsahom kurikula. 

Pozn.: Je to podstatné jadro vedomostí a zručností, jasne a výstižne opisuje, čo je dôležité, čo má žiak 

vedieť a byť schopný využívať. Je jadrom priameho výkladu učiteľa . 

Príklad vedomostného kľúčového učiva k téme živočíchy, ktoré nadväzuje na pojmové kľúčové 

učivo: 

 Živočíchy prijímajú rôzne druhy potravy. Závisí to od ich veľkosti, typu zažívacieho ústrojenstva 

a miesta výskytu. Všetkých živočíchov spája závislosť od druhu potravy. Hovoríme tomu 

potravinový reťazec. 

 Kolobeh potravy sa začína vytvorením živín v zelených rastlinách, ktorými sa živia bylinožravce. 

Tie ďalej predstavujú potravu pre mäsožravce. Baktérie a huby rozkladajú mŕtvoly a výlučky 

zvierat a tak dodávajú rastlinám živiny. Reťazec sa uzatvára do kruhu. 

Aplikačné úlohy k vedomostnému kľúčovému učivu o živočíchoch - príklad: 

Povinné 

1. Vyhľadaj v texte alebo v encyklopédii aspoň 6 živočíchov. Zatrieď ich do tabuľky 

podľa toho, ako prijímajú potravu. V každom stĺpčeku uveď aspoň dvoch živočíchov. 

2. Urob rozbor vyvrhnutého zvyšku potravy sovy a zisti podľa pomocnej tabuľky, 

čo zjedol náš mäsožravý dravec. Nájdené zvyšky potravy pomenuj a nalep na výkres 

(príloha tabuľka). 

Výberové úlohy: 

3. Zdramatizuj text, v ktorom znázorníš získavanie potravy bylinožravcov, mäsožravcov 

a všežravcov. Zhotov kulisy, ktoré budú znázorňovať ich životné prostredie, a masky, 

vyjadrujúce vybraných živočíchov (max. 6 v skupine). 

4. Zostroj potravinový reťazec pomocou obrázkou živočíchov a iného pomocného 

materiálu tak, aby ho bolo možné využiť ako učebnú pomôcku (aby sa dal zavesiť), 

max. štyria v skupine. 

5. Nakresli alebo vymodeluj aspoň 1 bylinožravca, mäsožravca a všežravca. 

6. Vytvor na známu melódiu pieseň, v ktorej vysvetlíš potravinový reťazec, aspoň 3 

slohy. 

Zručnostné kľúčové učivo - definícia: 

Zručnostné kľúčové učivo predstavuje schopnosti a zručnosti, ktoré žiaci potrebujú získať, aby mohli 

zvládnuť pojmové a vedomostné kľúčové učivo. 

Poznamka: Nasledujúce zručnostné klúčové učivo bolo zvolené podľa zámeru - zároveň integrovať SJ 

a precvičovať určovanie slovies. 
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Príklad zručnostného kľúčového učiva zo slovenského jazyka 

Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú, čo osoby, zvieratá a veci robia, alebo čo sa s nimi deje. Pýtame sa 

na ne otázkou: Čo robí? Čo sa s ním deje? Slovesá môžu mať rozličné tvary. 

Príklad povinnej aplikačnej úlohy na precvičenie zručnostného kľúčového učiva (s využitím témy): 

1. Prečítaj si text o potravinovom reťazci a podčiarkni v ňom slovesá, 5 z nich vypíš a napíš ich 

v tvare 1. os. sg. v prítomnom, minulom a budúcom čase do pripravenej tabuľky. 

 

© Susan Kovalik & Associates, Bagalová, Černá, 2000
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Asociácia S. Kovalikovej 

VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE NA SLOVENSKU 

ZŠ Majerníkova 60, 841 05 Bratislava, č. t. 653 13 983, fax: 654 28 285 

e-mail: ask@zskom.sk 

 

ZÁVERY KONFERENCIE ITV 

Konferencia s názvom Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu, bola už štvrtým celoštátnym 

stretnutím pedagógov, priaznivcov a podporovateľov Integrovaného tematického vyučovania. Konala sa 

pod gesciou MŠ SR v Martine v dňoch 20. - 21. októbra 2000. Konferenciu organizovali Asociácia 

S. Kovalikovej a OÚ OŠMaTK v Martine. 

Ciele konferencie: 

- podporiť rozvoj ľudských zdrojov na ceste humanistických a demokratických zmien v školskom 

systéme na prahu nového tisícročia, 

- prezentovať príspevky alternatívnych edukačných programov k inováciám v školstve, 

- poskytnúť možnosť výmeny skúseností učiteľov v tvorivých dielňach pre 1., 2. a 3. stupeň 

školského vzdelávania. 

Ciele boli napĺňané prostredníctvom prezentácie 35 odborných príspevkov, pracovnými zasadnutiami 

3 odborných skupín a na ďalších neformálnych stretnutiach počas konferencie. 

Počas konferencie odznelo 6 príspevkov v plenárnej časti a 41 príspevkov bolo prezentovaných 

v tvorivých dielňach pre 256 účastníkov konferencie. 

Referáty a príhovory hostí sa zaoberali koncepčnými otázkami rozvoja inovačného programu ITV 

na Slovensku v kontexte rozvoja pedagogických inovácií v slovenskom školstve. Prednáška hosťa 

z Karlovej Univerzity v Prahe, prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., bola venovaná významu a stratégiám 

konštruktivistického vyučovania. Autormi príspevkov plenárnej časti boli odborníci v oblasti zavádzania 

inovácií do školskej praxe na Slovensku i v zahraničí. 

Tvorivé dielne viedli skúsení pedagógovia z rôznych typov škôl. Ich spoločnou črtou bolo zacielenie 

na zmysluplné učenie sa žiakov a vytváranie spolupracujúceho spoločenstva v triedach a v školách. 

Vzhľadom na pripravované koncepčné zmeny v školstve tieto tvorivé dielne predstavujú významný 

príspevok k tranformácii nášho školstva. Príspevky učiteľov sú dokladom pedagogickej tvorivosti 

a mimoriadne pekného vzťahu k deťom, učiteľskej práci, vykonávanej dobrovoľnícky v mimoriadne 

náročných ekonomických podmienkach. 

V 26 tvorivých dielňach lektori prezentovali tematické projekty alebo celoročné témy, kde je učivo 

viacerých predmetov ročníka integrované do zmysluplných celkov. V 2 tvorivých dielňach boli 

mailto:ask@zskom.sk
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prezentované dosiahnuté výsledky efektívnosti zavádzania modelu ITV v triedach, 4 dielne boli zamerané 

na stratégie vytvárania spolupracujúceho spoločenstva na triednej, školskej i miestnej úrovni. 

Konferencia potvrdila záujem a odhodlanie pedagógov základných škôl uskutočňovať demokratické 

zmeny vo svojich triedach, v školách. Účastníci konferencie poukázali na významný prínos Asociácie 

S. Kovalikovej a učiteľov pracujúcich s programom ITV k demokratizácii a humanizácii školstva v SR 

v posledných deviatich rokoch. 

Na základe odznených príspevkov, rokovaní počas priebehu konferencie sa konštatovalo: 

V oblasti podstatných východísk edukatívneho procesu je potrebné: 

 Vytvárať podmienky pre uplatnenie základných ľudských práv v oblasti vzdelávania 

- právo výberu typu vzdelania a školy rodičmi žiaka, 

- právo na výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam a záujmom detí, 

- prostredníctvom legislatívy na uskutočňovanie inovačných programov v školách a vytvorením 

katalógu overených inovačných programov, 

 pre kurikulárne inovácie - prepojiť inováciu obsahu s „organizačnou" inováciou, zakotvenou 

v príslušných predpisoch a vyhláškach, 

 zriadiť grantové komisie na podporu inovácií v školstve. 

V oblasti realizácie vzdelávacieho programu je potrebné: 

 sprístupňovať žiakom celostný pohľad na svet cestou zmysluplného učenia, vytvoriť harmóniu 

medzi získavaním kvalitných poznatkov a rozvinutím sociálnych zručností potrebných pre život 

v demokratickej spoločnosti, 

 vyučovanie orientovať na rozvoj kognitívnych i metakognitívnych schopností, na základe osob-

ných skúseností a zážitkov žiakov, 

 uprednostňovať konštruktivistický prístup k vyučovaniu, podporujúci intelektuálnu sebadôveru, 

schopnosti pozitívneho prístupu k riešeniu problémov, 

 umožniť žiakom podielať sa na riadení vyučovacieho procesu, naučiť ich niesť svoj diel 

zodpovednosti za svoje učenie, posúvať učiteľa z roly jediného znalca" do roly uľahčovateľa 

učenia, 

 vytvárať v triede prostredie pre efektívne učenie žiakov, budovať partnerský demokratický vzťah 

medzi učiteľom a žiakom a tak humanizovať vyučovací proces, 

 rozvíjať kľúčové zručnosti života, za ktoré pokladáme komunikáciu, spoluprácu, kritické myslenie 

a tvorivé riešenie problémov ako integrálnu súčasť kurikula. 

V oblasti riadenia škôl vo vzťahu k orgánom štátnej správy 

odporúča sa: 

 uplatňovať v riadení škôl v zmysle §5 zákona č. 350/94 o sústave základných a stredných 

škôl humanizáciu a demokratizáciu, podporovať a oceňovať inovačné prístupy a tvorivosť 

učiteľov, 

 vytvárať podmienky pre tímovú prácu, vytvárať v triedach, v školách a miestnych 

komunitách spolupracujúce spoločenstvá. 
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V oblasti vzdelávania učiteľov a riadiacich pracovníkov 

odporúča sa: 

 Pripraviť koncepciu pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania tak, aby bol učiteľ viac 

pripravený na inovácie vyučovania, premietnuť zmeny aj do vyhlášok, smerníc a predpisov, 

stanovujúcich pedagogickú spôsobilosť učiteľa, 

 do tohto procesu zapojiť aj odborníkov z pedagogickej praxe s viacročnými skúsenosťami 

zo zavádzania inovácií do škôl, pôsobiacich v MVO, 

 v príprave učiteľov klásť dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií učiteľa, rozvíjať jeho zručnosti 

potrebné pre tímovú prácu, pozitívne riadenie triedy a zručnosti usmerňovania učenia, 

 pri príprave učiteľov zabezpečiť prepojenosť vedeckého poznania s jeho aplikáciou v praxi, zria-

ďovať fakultné školy a triedy, 

 vytvoriť prostredie s možnosťou výberu inštitúcie ďalšieho vzdelávania učiteľov, pripraviť akre-

ditačný a certifikačný systém ďalšieho vzdelávania, 

 vzhľadom na doterajšie iniciatívy MVO pri zavádzaní inovácií do praxe škôl vytvoriť podmienky 

rovnoprávneho postavenie štátnych a neštátnych vzdelávacích inštitúcií s akreditovanými 

vzdelávacími programami a prispôsobiť tomu legislatívu, 

 orientovať ďalšie vzdelávanie školského manažmentu aj na získavanie nevyhnutných podporných 

zručností pre zavádzanie inovácií do škôl, 

 zakotviť právo a povinnosť učiteľa vzdelávať sa zvolenou formou, viac podporovať prevzatie 

zodpovednosti učiteľa za svoje celoživotné vzdelávanie a zároveň mu poskytnúť možnosť výberu 

spôsobu vzdelávania, 

 vytvárať podmienky pre pravidelné odborné stretnutia (semináre, konferencie) zamerané 

na odborný rast a výmenu skúseností pedagógov, 

 podporovať vznik a činnosť vzdelávacích centier pre inovácie v školstve,   

 do rozpočtu škôl zaradiť položky na vzdelávanie pedagógov. 

Na základe uvedených záverov konferencie 

jej účastníci oceňujú doterajšiu podporu MŠ SR, ktorú poskytlo a poskytuje inovačnému programu ITV 

na Slovensku. Tiež oceňujú ochotu k spolupráci a podporu, ktorú prejavili niektoré VŠ, MC a odbory 

školstva okresných úradov. 

Očakávajú od vyšších riadiacich orgánov, že budú naďalej podporovať pedagogickú tvorivosť učiteľov 

a že sa táto podpora v súlade s deklarovanými demokratizačným zámermi a tranformáciou celého školstva 

ešte prehĺbi, že práve v tomto rezorte bude oceňovaná odbornosť a vzdelanosť. 

 

PhDr. Ľubica Bagalová,  

PhDr. Mária Matulčíková, CSc., 

RNDr. Tatiana Piovarčiová
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ZDRUŽENIE NA PODPORU ALTERNATÍVNYCH 

PROGRAMOV VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

Príhovor na konferencii Výchova a vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku - Rozvoj tvorivosti v ITV, 16. septembra 

1999, informuje o založení a zámeroch Združenia na podporu alternatívnych programov vo výchove a vzdelávaní 

na Slovensku 

 

Vážení prítomní, dámy a páni, milí hostia, 

dovoľujem si prihovoriť sa Vám a môj príhovor bude viac pracovný ako slávnostný. Veľmi dobre si 

uvedomujem, v akých podmienkach dnes žije slovenský učiteľ, v akých podmienkach vykonáva učiteľské 

povolanie, v akých podmienkach a za akej podpory sa usiluje o inovácie. 

Práve preto by som Vás chcela informovať o založení Združenia na podporu alternatívnych programov 

vo výchove a vzdelávaní na Slovensku, jeho zámeroch a prvých krokoch podniknutých na zlepšenie 

podmienok pedagogickej práce predovšetkým tých učiteľov, ktorí sa venujú inováciám, hľadajú cesty, ako 

urobiť vzdelávanie pre deti užitočnejšie, efektívnejšie, zábavnejšie a milšie. 

Pravdepodobne všetci viete, že sa vo februári roku 1999 konala celoslovenská konferencia v Banskej 

Bystrici, na ktorej jednotlivé alternatívy prezentovali svoje pedagogické modely. Na tejto konferencii 

vyšiel podnet práve z radov ITV, vystúpil pán Lukáš Janoška - „nezostať iba pri prezentácii". 

Táto myšlienka zrejme rezonovala v mysliach viacerých učiteľov aj z iných alternatív, a tak sme prijali 

pohostinnosť MC v B. Bystrici a začali v malej skupine pripravovať Deklaráciu o slobode vo výchove 

a vzdelávaní. Aby mala deklarácia dostatočnú vážnosť, aby sme dôraznejšie mohli formulovať naše 

požiadavky vo vzťahu k MS SR a ďalším riadiacich orgánov v školstve, bolo potrebné spojiť sily alternatív, 

a tak vzniklo naše Združenie. 

Založili ho Asociácia S. Kovalikovej, Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl (APSWS), 

Združenie pedagógov škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy, Slovenská asociácia 

Montessori, Projekt škola hrou, učitelia z projektu Zmena a Orava. 

Vedení spoločným úsilím odovzdali sme Deklaráciu pánovi ministrovi školstva (v jeho úrade). Zároveň 

sme formulovali ponuku na spoluprácu i požiadavky a očakávania, ktoré sa dotýkajú našej spoločnej práce.  

Ponuka na spoluprácu má nasledovný obsah: 

1) Dialóg o úlohách a problémoch nášho školstva, informovanie o našej práci. 

2) Účasť našich odborníkov v práci expertných skupín na príprave koncepcie školstva v SR. 

3) Úzka spolupráca s referentom pre inovácie v školstve a alternatívne školy. 

Požiadavky Združenia, ktoré presadzuje spoločné záujmy jednotlivých alternatív, sa delia na všeobecné 

a špecifické. 

Všeobecné: 

1) Koncepcia školstva, ktorá by bola súladná s platnými a účinným právnymi predpismi 

(domácimi, zahraničnými). 

2) Vzdelávacie štandardy a transparentný systém evalvácie (hodnotenia škôl). 

3) Transparentný a sociálne orientovaný systém financovania školstva 
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Špecifické požiadavky: 

1) Vytvorenie priestoru pre tvorbu vlastného kurikula školy a školskej triedy. 

2) Vypracovanie vyhlášky, ktorá by zahŕňala problematiku alternatívnych škôl.  

3) Vypracovanie ďalšej legislatívnej dokumentácie, ktorá by umožňovala praktickú realizáciu 

slobody a zodpovednosti vo výchove, vzdelávaní a terapeuticko-výchovnej starostlivosti o deti 

3-18 - ročné. 

4) Podpora špecifických foriem učiteľskej prípravy a ďalšieho vzdelávania, podpora činnosti 

vzdelávacích centier, pripravujúcich učiteľov pre jednotlivé alternatívy a rozvíjajúcich teóriu 

alternatívnych pedagogických modelov 

Vzhľadom na postupnosť legislatívnych prác na MŠ SR začalo naše Združenie pracovať na kon-

cepčných otázkach a zámeroch, ktoré by bolo potrebné presadiť do školského zákona a ďalších právnych 

dokumentov. Prvé výsledky našej práce Vám ponúkame. Prosím Vás, ak si nájdete čas, cez prestávku, 

prečítajte si nami navrhované princípy tvorby koncepcie školskej sústavy a zásadné myšlienky k tvorbe 

školského zákona a na pripravené hárky vpíšte svoje názory a pripomienky. 

Zároveň by som Vás chcela upozorniť na Deklaráciu o slobode a zodpovednosti vo výchove 

a vzdelávaní, ktorú sme pripravili do klubov a poprosiť Vás ojej prečítanie a v prípade súhlasu i Vaše 

súhlasné stanovisko. Máme taký úmysel, že by ste Deklaráciu mohli vziať so sebou do Vášho klubu, 

prečítať ju spoločne, porozprávať sa o jej obsahu a v prípade súhlasu poslať ju podpísanú na adresu tejto 

školy. 

Za Vašu ochotu a iniciatívnosť Vám vopred ďakujem. 

Želám našej spoločnej konferencii veľa úspechov, pekných zážitkov zo zaujímavého pedagogického 

poznávania i z krásnych ľudských stretnutí. 

 

PhDr. Mária Matulčíková, Csc., 

prezidentka Združenia
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DEKLARÁCIA O SLOBODE A ZODPOVEDNOSTI 

VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V SR - VYDANÁ ZDRUŽENÍM 

NA PODPORU ALTERNATÍVNYCH PROGRAMOV 

VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

Preambula 

My, občania, učitelia, vychovávatelia, rodičia, vedeckí a odborní pracovníci a záujemcovia o otázky 

výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike sme sa zišli, aby sme vyhlásili naše požiadavky k slobode 

a zodpovednosti vo výchove a vzdelávaní v SR. 

Život v demokratickej spoločnosti predpokladá občiansku a politickú slobodu, ako i právnu účasť občanov 

na jej realizácii. Právo na vzdelanie a sloboda vo výchove patrí k základným ľudským právam. Sme 

presvedčení o tom, že vzdelanie je jedným z najdôležitejších predpokladov vnútornej slobody a sociálnej 

zodpovednosti, tolerantného spolunažívania a ľudského rozvoja. 

Slovenská republika ako demokratická krajina sa chce stať súčasťou rovnoprávneho kultúrneho 

a sociálneho prostredia Európy, prostredia, v ktorom majú prioritu hodnoty kultúrnej rozmanitosti 

a mierového spolunažívania. 

Potrebujeme slobodnú, rozmanitú vzdelávaciu sústavu, demokratický vzdelávací systém, v ktorom 

je rešpektovaná jedinečnosť a neopakovateľnosť každého dieťaťa a chránená jeho ľudská dôstojnosť.  

Táto deklarácia vychádza zo základných právnych dokumentov SR - Ústavy SR a z nej odvodených 

právnych predpisov, ktoré upravujú riadenie výchovy a vzdelávania, ďalej z medzinárodno-právnych 

dokumentov OSN, UNESCO, Rady Európy, Európskeho spoločenstva, Európskeho parlamentu 

a Európskeho fóra pre slobodu vo výchove a vzdelávaní. 

Základné východiská a požiadavky pre tvorbu slobodnej a rozmanitej vzdelávacej sústavy v SR 

1. Vzdelávací systém v Slovenskej republike musí byť v súlade s účinnými a platnými právnymi 

predpismi, upravujúcimi ochranu základných ľudských práv a slobôd (medzinárodné dohovory, 

Ústava SR, ako aj ďalšie relevantné právne normy), a tiež s aktuálnymi kultúrnymi a sociálnymi 

potrebami občanov SR. 

2. Sloboda vo výchove a vzdelávaní obsahuje prednostné právo rodiča na voľbu spôsobu vzdelania, 

ktoré musí jeho dieťa dostať. Obsahuje tiež právo na otvorenie alternatívnej školy a poskytovanie 

vyučovania, ktoré zodpovedá jej teórii. 

Základom všetkého pedagogického snaženia je umožniť slobodu rozvoja vlastných schopností 

a identity dieťaťa. Výchova a vzdelávanie má smerovať k mnohostrannému a harmonickému 

rozvoju osobnosti dieťaťa na najvyššiu možnú mieru. 

Život v škole, výchova a vzdelávanie má byť prípravou na zodpovedný život v slobodnej, 

demokratickej spoločnosti. 

3. Pedagogická sloboda musí byť garantovaná učiteľom pri vykonávaní ich pracovných povinností. 

Ako kreatívni tvorcovia každodenného života školy, sprievodcovia, uľahčovatelia a podporovatelia 

rozvoja dieťaťa majú zvlášť rozvinutú schopnosť poznať vzdelávacie potreby, vhodnosť učebných 

prostriedkov, vyučovacích metód i vzdelávacieho obsahu pre svojich žiakov. Učiteľom má byť 

poskytnutá sloboda, aby mohli pracovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, mali 

možnosť zavádzať inovácie do školskej praxe, aplikovať alternatívne prístupy k výchove 
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a vzdelávaniu, rozvíjať teóriu alternatívnych pedagogických koncepcií ako klasických, vo svete 

overených koncepcií (Pedagogický systém M. Montessori, R. Steinera, C. Freineta, P. Petersena, 

S. Kovalikovej), tak i novších koncepcií projektov a programov (napr. otvorené školy, zdravé 

školy, regionálne školy, projekt Orava, projekt Zmena, Škola dokorán) v prospech výchovy 

a vzdelávania detí od troch do 18-tich rokov. 

Vzdelávacie ciele, obsahy a metódy, ktoré sú predmetom pedagogickej aplikácie a overovania, 

musia byť v spojení a v súlade s ľudskými právami a základnými slobodami (Ústava SR). 

Všetko úsilie a námaha zainteresovaných musí smerovať k tomu, aby bola v záujme žiakov 

podporovaná úzka spolupráca medzi školou, učiteľmi a rodičmi. Rodičom má byť umožnená 

aktívna spoluúčasť na školskej výchove a vyučovaní. 

4. Učiteľom musí byť umožnené špecifické učiteľské vzdelávanie a príprava. Riadiace a správne 

orgány majú povinnosť umožniť vytvorenie vzdelávacích centier pre odborno-metodickú prípravu 

učiteľov, rozvíjanie teórie alternatívnych programov vo výchove a vzdelávaní a napomáhať 

rozširovaniu overených inovácií v školskej praxi. V realizácii systému podpory učiteľského rastu 

v rámci celoživotného profesijného rastu učiteľov (Charta učiteľov) zohľadňovať špecifické 

potreby a požiadavky praxe alternatívnych programov vo vzdelávaní a výchove. 

5. Každý dohliadajúci a kontrolný systém má vo vzťahu k učiteľom slúžiť na to, aby podporoval 

učiteľov v plnení ich úloh, podporoval iniciatívu a zodpovednosť v pedagogickej práci. Realizácia 

alternatívnych programov vo vzdelávaní a výchove vyžaduje diferencovaný prístup, podporu 

a kompromisy v oblasti pedagogicko-organizačného riadenia a celkového hodnotenia práce alter-

natívnych škôl. Vzhľadom na zásadné koncepčné inovácie alternatívnych škôl a podstatné 

diferencie v porovnaní s prácou bežných škôl, školských a výchovných zariadení, žiadame k ich 

hodnoteniu prizvať zástupcu nášho združenia alebo príslušnej asociácie. Pritom je potrebné, aby 

vzdelanie poskytované alternatívnymi školami a školskými zariadeniami zodpovedalo minimál-

nym štandardom, stanoveným štátom. 

6. Školy musia byť rovnoprávne financované, nezávisle na tom, kto ich zriadil, pričom verejné 

príspevky sa určujú podľa zistených úplných nákladov štátnych škôl. 

7. Školám, učiteľom a žiakom musí byť umožnené rozvíjať procesy sebarozhodovania a samosprávy. 

Zo strany štátnych orgánov i orgánov samosprávy musia mať školy podporu v otvorenosti 

k vonkajšiemu sociálnemu prostrediu: kultúrno-vzdelávacím inštitúciám, médiám, inštitúciám 

3. sektoru, ako aj k profesným inštitúciám a fóram doma i v zahraničí. 

Záverečné ustanovenia 

1. Pre potreby aktívnej spolupráce na transformácii školstva v SR, presadzovania požiadaviek 

alternatívnych programov vo vzdelávaní a výchove uskutočňovaných na Slovensku založili: 

Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Asociácia priateľov 

slobodných waldorfských škôl, Slovenská asociácia Montessori, Projekt Škola hrou, Združenie 

pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry, za podpory 

Metodického centra v B. Bystrici, Združenie na podporu alternatívnych programov 

vo výchove a vzdelávaní, ktoré vytvorilo a vydalo túto deklaráciu. 

2. Ako rovnocenní partneri ponúkame spoluprácu a pomoc Ministerstvu školstva SR a príslušným 

orgánom štátnej správy pri tvorbe koncepčných, metodických a legislatívnych dokumentov 

k napĺňaniu slobody vo vzdelávaní v našej vzdelávacej sústave. 
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3. Žiadame vytvoriť expertnú skupinu/poradný orgán pri MŠ SR pre otázky zavádzania inovácií 

do školskej praxe a aplikácie alternatívnych prístupov do výchovy a vzdelávania. 

4. Žiadame MS SR o legislatívne doriešenie podmienok zakladania, organizácie a riadenia, 

vyhodnocovania a ďalšej činnosti alternatívnych škôl a školských zariadení všetkých typov: 

predškolskými zariadeniami počnúc a strednými školami končiac. Žiadame zaradiť problematiku 

alternatívnych škôl a alternatívnych materských škôl do školského zákona a príslušných vyhlášok. 

 

Dňa 16. augusta 1999 

Deklaráciu podpísali: 

Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl 

Slovenská asociácia Montessori 

Združenie pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry 

Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku 

Projekt škola hrou 

Združenie pedagógov škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy 

Zmena 
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