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ÚVOD - OSLAVA UČENIA S UČITEĽMI 

„ Ostatní vidia to, čo je a pýtajú sa prečo. 

 My vidíme to, čo by mohlo byť a pýtame sa, prečo nie? " 

Tradícia celonárodných stretnutí ITV 

Celoslovenské stretnutia a konferencie ITV, ktoré už majú tradíciu v živote Asociácie S. Kovalikovej - 

Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK), sú od samého začiatku svojou podnetnosťou 

a tvorivosťou skutočnými oslavami učenia s učiteľmi. ASK vznikla v roku 1992 z iniciatívy tvorivých 

pedagógov, usilujúcich sa o humanizáciu a demokratizáciu vzdelávania ako mimovládna vzdelávacia organizácia. 

Odborne garantuje a podporuje rozširovanie alternatívneho humanisticky orientovaného edukačného modelu 

integrovaného tematického vyučovania (ITV). Spája ľudí, ktorí si uvedomujú naliehavosť slobody 

a zodpovednosti vo výchove a vzdelávaní. Stále viac pedagógov - novátorov kráča cestou zmeny. Dnes už 

ASK združuje viac ako tristoosemdesiat pedagógov a ďalších priaznivcov v dvadsiatich siedmich 

regionálnych vzdelávacích kluboch ITV na Slovensku. 

Edukačný model ITV 

Humanistický edukačný model ITV vychádza z biológie učenia posledných desaťročí, na základe 

ktorých sa v školských triedach vytvárajú podmienky pre efektívne učenie. Deti získavajú nielen 

vedomosti, ale rozvíja sa aj ich osobnosť. 

• Zmysluplné celostné vyučovanie prepojené s realitou stavia na priamych zážitkoch z reálneho sveta - 

byť tam. 

• ITV poskytuje možnosť výberu spôsobu osvojenia učiva (aplikačné úlohy) vzhľadom na individuálne 

danosti dieťaťa, čím zvyšuje ich školskú úspešnosť. 

• Moderné vyučovacie stratégie rozvíjajú tvorivosť, komunikačné zručnosti, kritické myslenie, 

zručnosti riešenia problémov a spolupráce. 

• Inovácie kurikula a hľadanie efektívneho spôsobu osvojovania učiva poskytujú možnosti výberu 

vlastnej vzdelávacej cesty. 

• Rozvoj osobnosti dieťaťa podnecuje podporujúca sociálna klíma a výchova zameraná na rozvíjanie 

Životných zručností - spolupráca, priateľstvo, zodpovednosť, snaha, flexibilita... 

• ITV vedie deti k prevzatiu primeranej časti zodpovednosti za učenie. 

• Prepracovaný systém práce s celoživotnými pravidlami a sociálnymi zručnosťami, ktorý učiteľ ITV 

používa, vytvára v triede podmienky pre efektívne učenie, atmosféru dôvery a úcty. 

ITV vzniklo roku 1982 v USA v autorskej dielni Susan Kovalikovej v spolupráci s Karen Olsenovou. 

Rozširuje sa aj do Kanady a ďalších krajín Európy. V USA je zapísaný v Katalógu modelov školských 

reforiem, vypracovanom The Northwest Regional Educational Laboratory (NWREL), v spolupráci 

s The Education Commision of the States. Pre jeho otvorenosť je tvorivo rozvíjaný a modifikovaný 

v našich podmienkach za odbornej garancie certifikovaných lektorov ASK. Model sa zavádza postupne 

v piatich úrovniach. Jeho úplné zavedenie trvá 5 až 7 rokov. 

Model preukázal svoju životaschopnosť v podmienkach slovenského školského systému a v súčasnosti 

je najrozšírenejším alternatívnym programom na ZŠ na Slovensku. 
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Poslanie ASK 

Zmena určite nie je v našich podmienkach ľahká. Pre vytvorenie modelu demokratickej spoločnosti 

v školskej triede je potrebná príprava učiteľov, zameraná na: 

• stimuláciu rozvoja osobnosti dieťaťa, jeho tvorivosti a samostatného kritického myslenia, 

• rozvoj zručností pozitívneho riadenia triedy, 

• využívanie spolupracujúcich stratégií, 

• prípravu zmysluplných vyučovacích projektov. 

Ide o stratégie, metódy a zručnosti, ktoré ani v súčasnosti nie sú rozvíjané v dostatočnej miere. 

Pre zavádzanie inovačných programov vo výchove a vzdelávaní sú však mimoriadne dôležité. Toto 

poznanie sa premieta aj do vízie ASK : 

• VYTVORIŤ V TRIEDACH A ŠKOLÁCH SPOLUPRACUJÚCE SPOLOČENSTVO, KDE SA 

USKUTOČŇUJE ZMYSLUPLNÉ UČENIE S MOŽNOSŤOU VÝBERU A ROZVÍJA SA CELÁ 

OSOBNOSŤ DIEŤAŤA. 

Dlhodobá odborná a morálna podpora fungujúceho spoločenstva 

Ako vyplynulo aj z prieskumu potrieb, pedagógovia — novátori potrebujú najmä: dlhodobú odbornú 

podporu - sústavné vzdelávanie v inovačných metódach - tréningy, vytvorenie fóra pre výmenu skúseností 

v inovačných edukačných postupoch, vydávanie metodických materiálov, časopisu a preklady kníh. 

Pri rozvíjaní ITV pomáha podpora Ministerstva školstva, gestora tvorivých konferencií ITV, 

spolupráca ASK s mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa rozvojom ľudských zdrojov 

na Slovensku i v zahraničí, spolupráca so ŠPÚ, s vysokými školami, MO a MC. Svedčí o tom aj ocenenie 

prínosu Susan Kovalikovej pre rozvoj slovenského školstva ministrom školstva 19. septembra 1999 

na konferencii ITV - Výchova a vzdelávanie pre 21. storočie, Veľkou medailou sv. Gorazda. Sr. Patt Walsh, 

dlhoročná vysokoškolská učiteľka a lektorka (ktorá často pôsobila na Slovensku), bola ocenená Malou 

medailou sv. Gorazda. Ich prácu s vysokoškolskými študentmi ocenila Pamätnou medailou aj Trnavská 

Univerzita. 

Výsledky činnosti spoločenstva 

• Uskutočňovanie humanistických a demokratických zmien v školských triedach 

• Odborná podpora inovácií kurikula 

• Realizovanie pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania - doteraz sa ho zúčastnilo viac ako 7 400 

účastníkov na aktivitách akreditovaných MŠ SR 

• Obsahová garancia špecializačno-inovačného štúdia ITV; v spolupráci s VŠ ho ukončilo 320 učiteľov 

• Uskutočňovanie celonárodných konferencií, seminárov a tréningov 

• Vydanie 3 metodických publikácií z vlastnej tvorby, preklad 3 monografií o ITV 

• Vydávanie časopisu EDUKO 

• Úspešná realizácia dlhodobých projektov v spolupráci s Open Society Foundation, British Council, 

PHARE, Socrates, NPOA a NOS, spolupráca s univerzitnými katedrami, viacerými slovenskými 

a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami. 
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• Asociácia bola tiež iniciátorom a jej členovia tvorcam základných dokumentov Združenia na podporu 

alternatívnych programov vo výchove a vzdelávaní na Slovensku, ktoré sa hlási k európskym snahám 

o vytvorenie podmienok pre uplatnenie slobody a zodpovednosti vo vzdelávaní. 

Delenie sa o skúsenosti na konferenciách 

Konferencie a s nimi spojené tvorivé dielne, pedagogické majstrovstvo lektorov a osobné nadšenie 

zúčastnených sú významným prostriedkom podpory fungujúceho spoločenstva. Medzi najvýznamnejšie 

konferencie patria Rozvoj tvorivosti v integrovanom tematickom vyučovaní (1998), Výchova a vzdelávanie 

pre 21. storočie na Slovensku (1999). Sprístupňujú odborné pedagogické poznatky a skúsenosti 

novátorskej pedagogickej praxe širokej pedagogickej verejnosti, rozvíjajú odbornosť a tvorivosť 

pedagógov. Dôležitosť súčasnej (október 2000, Martin) podčiarkuje aj jej význam pre vnútorný život 

ASK, pretože je tiež miestom získavania trénerských skúseností lektorov a modelových učiteľov z klubov 

ITV, ktorí sú zapojení do procesu certifikácie. 

Zborník príspevkov z konferencie a tvorivých dielní - Výchova a vzdelávanie pre 21. st. na Slovensku, 

Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu nemá len informatívny charakter, ale zároveň približuje 

metodické postupy zavádzania jednotlivých úrovní ITV (najmä 2. a 3., pozri interný materiál ASK - 

Kovaliková, S., Olsenová, K.: Postupnosť zavádzania ITV v triede) a stáva sa tak zdrojom inšpirácií pre 

prácu v triedach. Obsahuje tiež pedagogické podnety z tvorivých dielní učiteľov, ktorí sa zaoberajú inými 

alternatívami. Veríme, že vás bohatstvo pedagogických prístupov obohatí a podporí vo vašej náročnej 

novátorskej a tvorivej práci s deťmi. V príspevkoch sa väčšinou prelínajú a dopĺňajú dva prístupy - pohľad 

učiteľa, aplikujúceho teóriu ITV v praxi školskej triedy, a pohľad trénera ITV, opisujúci jednotlivé body 

programu dielne z trénerskeho hľadiska. 

Ako sa orientovať v texte zborníka 

Úvod približuje problematiku ITV a činnosť ASK. Pokračuje príhovorom Mgr. Daniely Jančovej, 

riaditeľky odboru základných škôl MŠ Slovenskej republiky - ITV v podmienkach humanizácie 

a demokratizácie. 

I. kapitola prináša niektoré pohľady na širšie súvislosti ITV a používané výchovno-vzdelávacie 

prístupy - osvetlenie podstaty humanistickej výchovy, rozvojové, spôsoby zmysluplného učenia 

v modeloch alternatívnych škôl a prácu učiteľa s temperamentami, dosiahnutie dokonalého zvládnutia 

na báze vnútornej motivácie, nemanipulatívne spôsoby hodnotenia, metódy výcviku písania, koopera- 

tívneho učenia, výchovné impulzy kreslenia foriem, inšpirácie tvorivej dramatiky, ekologické námety 

pre projektové vyučovanie a metodické postupy riešenia problémov na I. stupni ZŠ. 

II. kapitola je venovaná spolupráci s rodičmi. Slávnosti (oslavy) učenia umožňujú rodičom zažiť 

a lepšie pochopiť vyučovacie stratégie ITV. Pre deti je to príležitosť prezentovať, ako si osvojili kľúčové 

učivo a ako ho dokážu používať. Oslavy učenia sú cenným prostriedkom vytvárania vzájomne 

sa podporujúceho spoločenstva rodičov, detí a učiteľov. 

III. kapitola poskytuje metodický materiál o tvorbe projektov, námety na celoškolské a ročníkové 

projekty pre I. a II. stupeň ZŠ, ktoré sú dôležitým prostriedkom postupnej aplikácie ITV. Umožňujú 

integráciu všetkých predmetov, široké zapojenie a spoluprácu žiakov, učiteľov i rodičov. 

IV. kapitola obsahuje inšpirácie ITV pre 1. a 2. ročník ZŠ. Celostnosť a objavnosť poznávania, 

integrácia vyučovacích predmetov, inovácie kurikula, prepojenie vyučovania s okolitým reálnym svetom, 

rozvoj sociálnych zručností detí a tvorivosti sú základom vyučovacích blokov, dní, týždenných 

až celoročných projektov - celoročných tém. 
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Podobný charakter má V. kapitola obsahujúca metodické spracovanie blokov a integrovaných dní 

pre 3. a 4. ročník ZŠ. Skutočnosť, že sa všetky deti neučia tým istým spôsobom, je všeobecne známa. 

Prostredníctvom aplikačných úloh deti majú možnosť výberu spôsobu učenia, aj spôsobu prezentácie jeho 

zvládnutia. Možnosť výberu sa uskutočňuje aj v ďalších oblastiach - zapojenie do projektov, organizácia 

života v triede, vyučovacieho času... 

V VI. kapitole - Inšpirácie ITV pre II. stupeň ZŠ, tak ako aj v predchádzajúcich dvoch kapitolách, 

formulácie kľúčového učiva (viac pojmového ako faktografického) a aplikačných úloh vytvorených 

s použitím Gardnerovej teórie viacnásobných (mnohopočetných) inteligencií a Bloomovej taxonómie 

poznávacích cieľov (charakteristické pre 3. úroveň zavádzania ITV), ukazujú cestu rastu školskej 

úspešnosti žiakov. Prepojenie učenia s reálnym životom, „výskumné cesty" (exkurzie) na blízke miesta 

spojené s učivom ešte pred jeho preberaním, návšteva odborníkov v triede, posilňujú vnútornú poznávaciu 

motiváciu. 

Zborník obohacuje metodická príloha Tvorba kľúčového učiva a aplikačných úloh pre vyššie úrovne 

zavádzania ITV. 

V závere zborník prináša Závery konferencie ITV - Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu, 

informácie o Združení na podporu alternatívnych programov vo výchove a vzdelávaní na Slovensku 

s príhovorom PhDr. Márie Matulčíkovej, CSc., Deklaráciu o slobode a zodpovednosti vo vzdelávaní. 

Vďaka tvorivosti a nadšeniu učiteľov, postupne podporovaných pedagogickou teóriou a výskumom, 

sa na Slovensku po roku 1989, v zložitých podmienkach, vytvára širší priestor pre inovácie 

vo výchovno-vzdelávacom procese. Jedným z prostriedkov uskutočňovania systémovej zmeny je aj Inte-

grované tematické vyučovanie. 

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, vedúcim pracovníkom a manažérom vzdelávania, lektorom 

a modelovým učiteľom, rodičom a ďalším podporovateľom, ktorí sa snažia v škole vytvoriť 

podporujúcu sociálnu klímu pre zmysluplné učenie. 

Skúsenosti nám ukazujú, že je dôležité, aby postupný proces vychádzal z iniciatívy zdola - zo škôl. 

Významné zmeny sa však udejú, len keď dochádza k zmene systému na všetkých úrovniach súčasne, keď 

sa iniciatívy zdola a zhora spájajú v bode prospešnej spolupráce. 

„ Teraz máme šancu snažiť sa získať čo najlepšie vedomosti o procesoch učenia a rozhodnúť sa, že 

menej než to najlepšie je neprijateľné. Musíme veriť, že máme silu urobiť zmenu v prospech nás 

všetkých. " 

(S. Kovaliková) 

PhDr. Ľubica Bagalová, RNDr. Tatiana Piovarčiová 

 

 

 

 

Dňa 16. septembra 1999 sa uskutočnila inšpiratívna 

celonárodná konferencia s tvorivými dielňami 

pre 250 účastníkov o cieľoch edukačného procesu 

v 21. storočí. 

 

V strede autorka - Susan Kovaliková  
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ITV V PODMIENKACH HUMANIZÁCIE A DEMOKRATIZÁCIE 

Mgr. Daniela Jančová, riaditeľka odboru ZŠ, ZUŠ a MŠ Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

Celá slovenská spoločnosť, teda aj slovenské školstvo prechádza procesom transformácie 

od centralistického spoločenského a jednotného školského systému k demokratickému diverzifikovanému 

a humánnemu školskému systému. 

Humanizácia a demokratizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sú východiskovými zásadami 

transformačného procesu. Cieľom humanizácie je formovanie človeka tvorivého, slobodného, 

iniciatívneho s kvalitnými morálnymi vlastnosťami. Demokratizáciou sa orientuje rozvoj osobnosti 

každého jednotlivca tak, aby sa spájala jeho individuálna sloboda s mravným poriadkom a spoločenskými 

potrebami za jeho aktívnej účasti. 

Do tohto procesu sa aktívne zapojila aj Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie 

na Slovensku svojim experimentálnym overovaním modelu integrovaného tematického vyučovania. 

Počas overovania tohoto modelu na ZŠ J. A. Komenského na Majerníkovej ulici v Bratislave 

sa Asociácii S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku podarilo vytvoriť vzdelávacie 

centrum, zapojiť do projektu ITV viac ako 300 škôl a vytvoriť sieť klubov, ktoré podporujú humanistické, 

demokratizačné prvky vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Členovia tejto asociácie sú zapojení do práce expertných skupín vytvorených Ministerstvom školstva 

SR, ktorých úlohou je spracovať pripomienky z verejnej diskusie k Miléniu (Návrh Koncepcie rozvoja 

výchovy a vzdelávania). 

Pozitívnym počinom prívržencov integrovaného tematického vyučovania je realizácia projektov 

prostredníctvom medzinárodných grantov, získanie akreditácií Ministerstva školstva SR na vytvorenie 

študijných programov, organizovanie celonárodných konferencií s medzinárodnou účasťou. 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pozitívne hodnotí a podporuje iniciatívu učiteľov 

usilujúcich sa o humanizáciu a demokratizáciu výchovy a vzdelávania na Slovensku. 

Činnosť asociácie vníma ako aktívnu účasť prívržencov integrovaného tematického vyučovania 

na skvalitňovaní práce pedagógov, vnášaní ducha tvorivosti do škôl, kde pedagóg neustrnul, ale vzdeláva 

sa s cieľom podporovať prosociálnu výchovu a vzdelávanie detí k demokratickým a všeľudským 

hodnotám.  
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Riaditeľka odboru základných škôl MŠ SR Mgr. Daniela Jančovú 

prednáša svoj príspevok pri otvorení konferencie 
 

 

Žiaci a učitelia škôl z Turca v otváracom programe konferencie prezentovali 

efektívne vyučovanie podľa ITV.  
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Tvorivé dielne počas konferencie boli miestom tvorivého, zážitkového učenia 

a vzájomnej výmeny skúsenosti učiteľov novátorov 
 

 


