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Súčasný svet je:
 dynamický
 turbulentný
 rýchlo sa meniaci 

Dnešná škola je:
 klasická
 konzervatívna
 pomaly sa meniaca



 Škola, ktorá učí klasicky nestíha reagovať na prudké zmeny 
v spoločnosti a vo svete resp. pripraviť na ne svojich žiakov

RIEŠENÍM JE:
 zabezpečenie kvalitnejšej a prepracovanejšej formy 

vzdelávania a prípravy pre život

 Pre všetkých žiakov ale najmä pre nadaných pripraviť 
 také edukačné formy, ktoré zodpovedajú ich vzdelávacím 

potrebám

PREČO?
 Pretože sa od nich očakáva vyriešenie mnohých aktuálnych 

problémov i problémov ktoré ľudstvo očakáva do budúcnosti. 



 klimatické zmeny, 
 globálne otepľovanie,
 migrácia, 
 terorizmus,
 choroby,
 vojnové konflikty v rôznych častiach sveta, a i.

 Preto, aby sme dokázali riešiť množstvo existujúcich 
problémov, musíme pripraviť ľudí – a to už v procese 
edukácie v škole  tak, aby boli schopní zvládať a riešiť 
takéto problémy sveta, a samozrejme Európy nevynímajúc



Odborníci upozorňujú na to, že svet 
za bránami škôl sa mení 

4 až 5krát

rýchlejšie, ako svet vnútri škôl



 Škola by mala byť dobrou a kvalitnou prípravou 
na život

 V škole včerajška nemožno dnešnými 
prostriedkami pripravovať žiakov na život 
v budúcnosti

 Avšak my dnes v školách vychovávame deti  
k tomu, čo sa nám zdá, že je potrebné, resp. čo 
potrebujeme my teraz a nie k tomu, čo budú oni 
potrebovať o 15  - 20 rokov





Prognózy expertov hovoria o tom, že

97 % detí,

ktoré začali chodiť do školy okolo roku 2000,

bude v dospelosti robiť prácu, ktorá 
dnes ešte nie je vymyslená



 Potreba investovania do vzdelávania
Potreba podporovania takých faktorov ako:
 Výnimočnosť
 Kreativita
 Inovácia
 Flexibilita

Tieto faktory by mali byť súčasťou kvalitnej prípravy 
budúcej generácie



Je vypočítané, že zvýšením 
potenciálu vysoko nadaných    
o 10 % sa zvýši HDP o 1,3 % 

Preto je dôležité:
 zamerať sa na potenciál, ktorý nadaní študenti 

majú, ale doteraz nebol aktivovaný
 naučiť nadaných spoznať silu svojich schopností
 a svoje zručnosti,
 poskytnúť  im maximálnu podporu pre rozvoj 

osobnostných dispozícií a ich mimoriadnych 
schopností



 Mimoriadne nadané deti potrebujú zvláštnu pomoc, aby svoj potenciál 
mohli v budúcnosti využiť, resp. transformovať ho a priniesť efekt pre 
celú spoločnosť.

 Avšak istým problémom je to, že ako spoločnosť sme málo tolerantní 
k tomu, čo vybočuje z priemeru v každom smere. Špeciálne sa to týka 
nadaných.

 Navonok sa oficiálne prehlasuje, že nikomu nemá byť odopieraná 
možnosť rozvoja potenciálu na najvyššiu možnú mieru, ale viac sa táto 
myšlienka aplikuje vo vzťahu k pomoci žiakom zo sociálne 
znevýhodneného  prostredia, či jedincom hendikepovaným. 
Tu je špeciálna starostlivosť väčšinou spoločnosti podporovaná 
a akceptovaná.

 Neplatí to jednoznačne v oblasti starostlivosti o nadaných jedincov.



Sme presvedčení, že nadaní by mali 
mať možnosť využívať široké 

spektrum vzdelávania a mali mať 
adekvátne podmienky pre svoj rozvoj.

Obhajovať ich záujmy a potreby musí 
škola v spolupráci s rodičmi nadaných 

detí.



 Zastávame názor, že v škole je treba 
starať sa tak o rozvoj základných 

schopností žiakov, ale  ako aj o vysokú 
úroveň rôznych špecifických schopností 

nadania a talentu u výnimočne nadaných 
žiakov
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 možnosť nadaného dieťaťa komunikovať s rovesníkmi podobného 
zamerania

 znížený počet žiakov v triede (možnosť individuálneho prístupu)
 metodika vzdelávania  zameraná na potreby nadaných žiakov 

(redukcia rutiny, znížené opakovania, akceptácia rôznych riešení, 
sofistikované úlohy, rôzne rozšírené predmety)

 personál pripravený vnímať, odhaliť a pedagogicky riešiť možné 
riziká vo vývine nadaných, ale tiež odhaliť a ďalej rozvíjať špecifické 
záujmy a prejavy nadania dieťaťa

 zníženie rizika vylúčenia dieťaťa z kolektívu (nízky počet žiakov, 
možnosť pedagógov pozorne sledovať sociálne deje   v kolektíve, 
prítomnosť podobne zameraných rovesníkov)

 aktivizácia nadaného dieťaťa (úlohy primerané jeho intelektovému 
potenciálu, odstránenie „nudy“ z príliš ľahkých či rutinných úloh 
oproti požiadavkám bežnej školy)



 Je vypracovaný a aplikovaný ako jedinečný 
Školský vzdelávací program pre intelektovo 
nadaných žiakov na Slovensku

 V spolupráci s VÚDPaP-om – je podľa neho 
vypracovaný Štátny vzdelávací program pre 
nadaných žiakov



APROGEN
ALTERNATÍVNY PROGRAM EDUKÁCIE NADANÝCH

Program
APROGEN

psychologická diagnostika
ranné komunity
akcelerácia učiva
rozšírenie učiva
obohatenie učiva
prehĺbenie učiva
rozvíjanie emocionálnej úrovne
alterntívne metódy práce
kreatívna úroveň výučby
flexibilita výchovných prístupov
výučba formou diálógu
neformálna atmosféra školy
diferenciácia výučby
individualizácia výučby
zohľadňovanie špecifík vývinu
zohľadňovanie individuálnych dispozícií
psychologický servis
rozvíjanie sociálnych zručností
interaktívne vzdelávanie
personalizácia výučby
projektové vyučovanie
konzultačné hodiny
sebaregulujúce učenie
stáže na fakultách VŠ
mentoring - coaching
rozvíjanie kompetencií
realizácia potenciálu nadania







Sieť škôl s triedami pre nadané deti vzdelávaných
podľa Programu APROGEN – rok 2007



Sieť škôl s triedami pre nadané deti vzdelávaných
podľa Programu APROGEN – rok 2017

















 od r. 1993 – Bratislava, ŠpMNDaG, Teplická 7
 od r. 1996 – Zvolen, Zlatý potok
 od r. 1997 – Nitra, ZŠ Benkova 3 

Košice, ZŠ Krosnianska 4
Rimavská Sobota, ZŠ P. Dobšinského 17 

 od r. 1998 – Ružomberok, ZŠ Bystrická cesta 14 
Prešov, ZŠ Šmeralova 25 

 od r. 1999 – Topoľčany, ZŠ Tribečská 
 od r. 2000 – Šaľa, ZŠ Krátka č. 2 
 od r. 2001 – Poprad, ZŠ 29. Augusta 171/44 

Trenčín, ZŠ Kubranská cesta 80 



 od r. 2002 – Levice, ZŠ M. R. Štefánika 34 
Banská Bystrica, Ďumbierska 17
Trnava, ZŠ Vančurova 38 
Prievidza, ZŠ Mariánska č. 19 
Žiar nad Hronom, ZŠ Jilemnického 2 
Bytča, ZŠ Ulica mieru 18

 od r. 2003 – Žilina, ZŠ ul. Sv. Gorazda 
Martin, ZŠ Budovateľov 101 
Spišská Nová Ves, ZŠ Ing. Kožucha 
Michalovce, ZŠ Okružná 17 

 od r. 2005 – Humenné, ZŠ Hrnčiarska 
 od r. 2006 – Sereď, ZŠ Komenského 

Pezinok, ZŠ Na Bielenisku
 od r. 2007 – Zvolen, ZŠ Jilemnického ul. 











 znížená prispôsobivosť sa v prostredí, (adaptabilita)
 znížená schopnosť komunikácie, osamelosť (komunikácia)
 znížená úroveň sociálnych kontaktov, (sociabilita)
 zvýšená aktivita, (hyperaktivita)
 zvýšená schopnosť vnímania a pociťovania, (overexcitability) 
 zvýšená predstavivosť, (imaginácia)
 zvýšená emocionálna citlivosť, zraniteľnosť, (oversensitivity)
 zvýšená afektivita, výbušnosť, (impulzivita)
 zvýšená úzkostlivosť, (anxiozita)
 zvýšená neprispôsobivosť, uzavretosť, (individualizmus)
 zvýšené nerešpektovanie autorít, (nonkonformita)
 zvýšená potreba byť prvý, potreba vyniknúť (ambicióznosť)
 zvýšená snaha o dokonalosť, strach zo zlyhania, z chýb,
 zvýšená potreba vyhnúť sa neúspechu, (perfekcionizmus)
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				chlapci		dievčatá

		verbálne IQ		135.9		137.4

		neverbálne IQ		132.2		132.8

		celkové IQ		138		139.2

				Ak chcete zmeniť rozsah údajov grafu, presuňte pravý dolný roh rozsahu.
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Hárok1

				1. ročník - 2013		4. ročník - 2017

		verbálne IQ		136.9		138

		neverbálne IQ		132.6		135.9

		celkové IQ		138.8		140.4

				Ak chcete zmeniť rozsah údajov grafu, presuňte pravý dolný roh rozsahu.









1.   rozvíjanie schopností, zručností a záujmov 

2. rešpektovanie špecifík individuálneho vývinu
- akceptovanie individuálnych odlišností
- zohľadňovanie disproporcií, asynchrónií

3. rozvíjanie osobnosti, osobnostných dispozícií nadaného.









 vytvorenie nových flexibilných výchovno-
vzdelávacích postupov pre prácu s nadanými deťmi v 
oblasti pedagogickej i psychologickej, 

 vytvorenie alternatívnych učebných materiálov, 
textov, pracovných listov, ako i doplnkových učebníc, 

 vypracovanie nových foriem a metód vo výučbe, 

 vypracovanie nových foriem hodnotenia nadaných 
žiakov v škole, 



 vypracovanie nových učebných plánov a osnov, 

 rozpracovanie individuálnych a diferencovaných 
programov pre nadané deti, podľa typu nadania, 

 vypracovanie legislatívnych noriem zabezpečujúcich 
primerané výchovné a vzdelávacie podmienky pre 
nadané deti a modelu komplexného rozvíjania 
nadania v kontinuite výchovy a vzdelávania od 5 do 
18 rokov

(Laznibatová, 2014). 







 Chýba špecializované psychologické centrum pre nadané deti
 Chýba predškolské zariadenie pre predškolákov
 Nie sú pripravené školy na edukáciu nadaných
 Odporúčaná je prevažne integrácia vo vzdelávaní
 Chýba metodika práce učiteľov pre prácu s nadanými žiakmi
 Nie sú vzdelávaní a trénovaní učitelia na prácu s nadanými 

žiakmi
 Chýba metodika práce s nadanými a učebné materiály pre 

pokročilých žiakov
 V rámci prípravy pedagógov neexistuje komplexný pohľad na 

nadané dieťa (osobnosť, emocionalita, sociabilita)





 fyzické IQ – zdravie, kondícia

 emocionálne IQ – EQ, sebaponímanie, sebamotivácia, sebakontrola

 sociálne IQ – komunikatívnosť, kooperatívnosť, schopnosť viesť ľudí

 finančné IQ – tzv. finančná inteligencia, osobné hospodárenie

 motivačné IQ – riešenie problémov, kreativita, originalita

 komplexné IQ – komplexný rozvoj osobnosti (selfmanažment, coaching)



Maturity
2005/2006:
Priemerná známka: 1.27
2006/2007:
Priemerná známka: 1.45
2007/2008:
Priemerná známka: 1.34
2008/2009:
Priemerná známka: 1.26
2009/2010
Priemerná známka: 1.20
2010/2011
Priemerná známka: 1.23
2011/2012:
Priemerná známka: 1,22
2012/2013:
Priemerná známka: 1,23
2013/2014:
Priemerná známka: 1,18
2014/2015:
Priemerná známka: 1,20
2015/2016:
Priemerná známka: 1,14
2016/2017:
Priemerná známka: 1,00





1. vysoké sebaponímanie, silné ego

2. veľkú osobnú disciplínu

3. dobrý odhad vlastných síl a motiváciu

4. vytýčené ciele a stratégie na ich dosiahnutie

5. adekvátnu hodnotovú orientáciu

6. schopnosť zvládania záťažových situácií (tréma, stres)

7. schopnosť sebaovládania, schopnosť riešiť konflikty

8. toleranciu, flexibilitu a dobré komunikačné schopnosti

9. schopnosť zvládania zmeny, času a záťaže































Nadaní sú ako všetci iní, ale sú „iní“.
Aj preto potrebujú našu podporu a pozornosť.

J. Laznibatová













































Nadaní sú ako všetci iní, ale sú „iní“.
Aj preto potrebujú našu podporu a pozornosť.

J. Laznibatová
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