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Projekt  

„Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými   vzdelávacími potrebami do prirodzenej 

vrstovníckej skupiny“   
je schválený pre spolufinancovanie z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR  

a je vedený pod registračným číslom 22420320030. 

 

Príklad dobrej praxe 

 

Názov príkladu dobrej praxe: Inklúzia detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami … 
Názov organizácie,  
v ktorej sa vykonávala pilotáž: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie 
Adresa organizácie,  
v ktorej sa vykonávala pilotáž: 

Partizánska ul. 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom 

     Kraj, štát Trenčiansky kraj, Slovenská republika 
Kľúčové slová: 
inklúzia, poradenské zariadenie   
Ciele PDP: 

Začlenenie detí s ŠVVP do výchovno-vzdelávacieho procesu  formou individuálnych 

a skupinových sedení a poskytovaním dôležitých odporúčaní pre výchovné pôsobenie 

v rodinnom prostredí. 

Východiská PDP: 
Vybraná skupina detí sa v školskom prostredí i mimo neho dostáva často do záťažových situácií, 

ktoré nie vždy vedia  zvládnuť, pretože sú pre nich stresujúce. Preto je dôležité ich naučiť, aby takéto 

situácie zvládali a vedeli riešiť. 

 

1) Stručná anotácia PDP: 

V rámci individuálnych stretnutí deti pracovali s konkrétnymi kompenzačnými pomôckami. Pri práci 

s dieťaťom s poruchou pozornosti a správania som využívala tieto kompenzačné pomôcky – Obliekacie 

vankúše, Kolekcia fotografií s CD ROOM ( úvod do príbehu), neskôr som pokračovala s pomôckou kolekcia 

fotografií „Emócie“. Priamo na podporu sústredenosti som využívala kompenzačnú pomôcku Balančný disk. 

Pri práci s dieťaťom, ktoré zlyhávalo v komunikačných schopnostiach som stretnutie začala s Kolekciou 

fotografii s CD ROOM ( úvod do príbehu), neskôr som nadviazala na Kolekciu fotografií “Životné udalosti“. 

Pre dieťa s narušenou vizuomotorikou a grafomotorikou  som použila Obliekacie vankúše, Grafomotorické 

tabuľky a Nástenný labyrint-špirály. Zdravé dieťa pracovalo so všetkými kompenzačnými pomôckami. 

V skupinovej forme som na jednotlivých stretnutiach zaraďovala i zážitkové techniky a kooperačné hry so 

zameraním na rozvoj vzájomných vzťahov medzi deťmi. 

Počet detí v skupine- 4 

Vekový profil – 6-12 rokov 

Individálna forma práce -1,5 hodiny. Skupinová forma práce – 2 hodiny. 
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2) Ciele súvisiace s kľúčovými kompetenciami prierezových tém (PT): 

Počas realizácie príkladu dobrej praxe deti nadobudli nasledujúce: 

- rozvoj kompetencií k zvládaniu záťažovej situácie –deti pochopia , rozpoznajú daný problém a dokážu 

premýšľať o vhodných možnostiach zvládať daný problém a zvoliť vhodný spôsob riešenia 

- rozvoj komunikačných schopností - deti dokážu primerane reagovať pri riešení konfliktu a zvoliť správnu 

komunikačnú stratégiu a argumentáciu 

- posilnenie sebavedomia, sebadôvery, deti si vytvárajú pozitívnu predstavu o sebe samom  

- zlepšenie jemnej motoriky u detí 

- rozvoj sociálnych zručností, deti  sú solidárnejšie a dokážu lepšie pomenúvať svoje emócie 

 

3) Popis realizácie príkladu dobrej praxe: 

    (k popisu realizácie doporučujeme uviesť i obsah, ciele, metódy, formy, príklady metód) 

V rámci individuálnych a skupinových stretnutí s deťmi som sa venovala cieľovej tématike, úzko súvisiacej 

s inklúziou detí s ŠVVP. 

Išlo o pravidelné stretnutie 4 detí s odbornou garantkou v období máj-jún 2015. 

Každé individuálne stretnutia prebiehalo v časovom intervale 1,5 hodiny. S dieťaťom s poruchou pozornosti 

a správania som sa zameriavala najmä na podporu koncentrácie pozornosti, na posilnenie empatie 

a vyjadrovania kladných i záporných pocitov, aby dieťa vedelo adekvátne zareagovať.  

S dieťaťom, ktoré malo problémy v oblasti komunikácie som sa zameriavala na rozvoj komunikačných 

schopností a zvládanie krízovej situácie. 

 U ďalšieho dieťaťa išlo o rozvíjanie grafomotoriky  a pomoc s nevyhranenou lateralitou. 

Zdravé dieťa sa oboznámilo už so všetkými kompenzačnými pomôckami, na ktoré reagovalo s veľkým 

záujmom.  

Každé skupinové stretnutie sa začalo prebratím novej témy, s prediskutovaním svojich zážitkov a skúseností. 

Priebežne prichádzali aj na nové riešenia. Prostredníctvom využívaných hier sa navodila uvoľnená a priateľská 

atmosféra.  

Vzhľadom na to, že skupinu tvorili deti s jednotlivými ťažkosťami a jedno zdravé dieťa, bolo zaujímavé 

sledovať reakcie medzi sebou navzájom, či išlo o pohybové alebo uvoľňujúce aktivity. 

Chcem však podotknúť, že dieťa s poruchou správania malo priebežne problém  zaradiť sa a prispôsobiť sa, 

upútavalo na seba pozornosť,  načo ostatné deti vždy zareagovali s navrhnutím vlastného riešenia. Na základe 

toho sa im podarilo vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom nemali obavy rozprávať o sebe. 

 

 

4) Evaluácia - záverečné zhodnotenie realizácie (klady, zápory a ďalšie doporučenia): 

Pozitívom našich stretnutí je priebežne viditeľné zlepšovanie ťažkostí u detí v oblasti správania, komunikácie 

a grafomotoriky, taktiež zlepšovanie vzťahov medzi deťmi. Získali viacej sebadôvery, uistili sa, že dokážu 

omnoho viac, na každom stretnutí prevládala príjemná atmosféra spolupatričnosti a vzájomnej dôvery. 

Deti s ŠVVP i dieťa zdravé sa so zanietením venovali jednotlivým činnostiam. 

Vysoko kladne hodnotím spoluprácu a záujem zo strany rodičov detí. 

Dôležité je upozorniť nato, že všetky ťažkosti u detí v tomto časovom období nebolo možné eliminovať, je 

potrebné pokračovať v začleňovaní detí s ŠVVP, samozrejme za účasti a aktívnej spolupráce s pedagógmi škôl. 
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5) Hodnotenie garanta: 

Zameranie projektu hodnotím pozitívne, prispel k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti inklúzie. 

Inklúzia napomáha deťom, rodičom i pedagógom ku skvalitneniu vzdelávania  a výchovy detí a ich vzájomnej 

spolupráce. Je istým prostriedkom k jednoduchšiemu zaradeniu detí s ŠVVP do bežného života. 

 

 

 

 

 

6) Zoznam príloh: 

(metodické materiály, publikácie, metodické listy, skriptá, ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Projekt „ Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými vzdelávacími potrebami do 
prirodzenej  vrstovníckej skupiny - 3 R I “, ktorý je realizovaný v období 2014 - 2015, je 
financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a spolufinancovaný 
štátnymi rozpočtami Slovenskej republiky a Českej republiky.  
   Projekt je podporený z Operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská 
republika – Česká republika 2007 - 2013. 
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