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„Vývoj človeka neudržal krok s 
rozvojom svojho vonkajšieho prostredia. 
Kým hmotný pokrok je veľmi rýchly a 
spoločenský život sa úplne zmenil, 
školstvo sa rozvíja spomalene. Jeho 
organizácia nevyhovuje ani potrebám 
minulosti, nieto súčasnosti. Je dokonca v 
rozpore  s pokrokom ľudstva.“ 



Dieťa celistvá ľudská bytosť pozostávajúca zo

sociálnych, emocionálnych, intelektových

morálnych a duchovných aspektov. 

Rodič                                      Pripravené 

prostredie                       



ŠTYRI VÝVINOVÉ OBDOBIA PODĽA M.
MONTESSORI

0                            6                         12                     18 24

Absorbujúci               Kozmická                 Deti                     Obyvatelia 

duch                    výchova                 zeme                       sveta

3                          9                         15                          21

ČO?               PREČO? AKO?     ČO MôžEM UROBIŤ?     KTO SOM?

budovanie osobnosti       sociálne embryo       sociálna bytosť       koniec vývinu osobnosti

senzitívne obdobia         kognitívny vývin       potreba              prijatie zodpovednosti 

morálny vývin nezávislosti              

imaginácia             potreba činov         začlenenie sa do

spoločnosti



POROVNANIE VÝVINOVÝCH OBDOBÍ

Spoločné črty 1. a 3. obdobia: 

• obdobia zrodu – v 1. období je to zrod ľudskej bytosti a v 3. období  dochádza ku 
zrodu sociálnej bytosti    

• obdobia výrazného rastu a fyzických zmien     

Spoločné črty 2. a 4. obdobia: 

•obdobia konsolidácie a rozvoja všetkého, čo vzniklo v 1. a 3. období

• obdobia veľkej sily a vytrvalosti v kognitívnej oblasti – najmä v 2. pláne



NÁSTROJE DIEŤAŤA (V ŠKOLSKOM VEKU)

•Predstavivosť (imaginácia) – je    
najväčšia sila tohto obdobia 

•Myseľ schopná abstrakcie 

•Kritické myslenie (klasifikácia)

•Morálny vývin



ČO POMÁHA V PROCESE UČENIA - FORMA

•Plán činností - tvorí si dieťa samé alebo v spolupráci s nami

•Časový harmonogram (rytmus)

•Denník

•Podnetné pracovné prostredie

•Práca (vo vekovo zmiešanej) skupine: 

• šetrí čas a upevňuje učivo

•deti sa navzájom vzdelávajú a motivujú

•podpora spolupráce a komunikácie (princípy konzultácie) 

• rozdelenie kompetencií, rolí...



ČO POMÁHA V PROCESE UČENIA – OBSAH 
(OBLASTI)

Druhé vývinové obdobie (6. – 12.r)

• Oblasť matematiky a geometrie

• Oblasť jazyka

• Kozmická výchova (Dejepis, Zemepis, Prírodopis 

Biológia, Fyzika, Chémia)

• Praktický život

• Umenie

• Služba komunite, zdvorilosť a slušnosť 

• Veľké a malé rozprávania, prepájanie -

tematické a projektové vzdelávanie, aplikácia 

poznatkov v reálnom živote

Tretie vývinové obdobie (12-18r.)

• Osnovy: 

• 1. možnosti sebavyjadrenia = hudba, jazyk 

(umelecký nástroj), výtvarné   umenie

• 2. výchova vzťahujúca sa k formovaniu 

osobnosti = morálna výchova, matematika,     

jazyk   (interpersonálne vzťahy) 

• 3. vzdelanie ako príprava na dospelosť = vedy 

prepojené na prax

• Chov a poľnohospodárstvo

• Hoteliérstvo

• Obchod

• Ekonómia a účtovníctvo

• Umenie a remeslá



DIEŤA V PROCESE UČENIA SA

Aktívne

Zvedavé

Nadšené

Samostatné

Tvorivé

Zodpovedné



ZÁVER 

HLAVNÁ ZÁSADA VZDELÁVANIA

UČIŤ PODROBNOSTI ZNAMENÁ VNÁŠAŤ ZMÄTOK. 

URČOVAŤ VZŤAHY MEDZI VECAMI A JAVMI ZNAMENÁ 

PREDÁVAŤ VEDOMOSTI.



Cieľom výchovy je človek, ktorý dokáže vnímať svet a
život ako veľký zázrak a uvedomuje si svoju možnosť a
kompetenciu a zároveň zodpovednosť podieľať sa na
tomto zázraku.

Na takúto výchovu nestačí iba rozvoj mysle, ale aj citov,
charakteru a ducha – teda celej osobnosti.








































