
 

 

    Storytelling -   cesta k inklúzii 

 
Lektor :   
Mgr. Zdenka Valeková   
Viac o lektorovi TU:  http://www.euporadna.sk/o-nas/pracovnici/  

 

Cieľová skupina:  
 pedagógovia 1.-4.  

 učiteľky MŠ  

 asistenti učiteľa, školskí špec.pedagógovia  

 vychovávatelia 

 

Cieľ všeobecný:  Zlepšiť informovanosť účastníkov 
o inkluzívnom vzdelávaní žiakov so ŠVVP v podmienkach 
bežnej triedy, školy.  
 
Ciele  špecifické: Vedieť diagnostikovať štýly učenia žiakov. 
Naučiť sa aplikovať storytelling a TPR vo vyučovaní. 
 

 
Rozsah:  
 
Počet hodín:                       10  (2x 5 hod.)  
Kredity:                                0 
Ukončenie:                          certifikát o ukončení  
Forma:                                  zážitková  
Počet účastníkov kurzu:   min.10, max.15  
 
Podrobnosti:  
 
- V súčasnom vzdelávaní sa čoraz menší počet žiakov zmestí 

do kategórie „norma“. „Norma“ je sociálnym konštruktom 
s takmer vyprázdneným obsahom. To znamená, že dnešný 
učiteľ vo výchovno- vzdelávacom procese pracuje s čoraz 
menšou skupinou detí, ktoré spĺňajú predpoklady na 
zvládanie nárokov „bežnej školy“ s „bežnými metódami“. 
Ako však pracovať s rôznorodou skupinou žiakov, aby sme 
dosiahli želané výsledky a motivovali žiakov? 
    

- Vzdelávanie je rozložené do dvoch blokov po 5 hodín, 
s odstupom niekoľkých týždňov, počas ktorých si účastníci 
vo svojej vlastnej triede sami vyskúšaniu testovanie štýlov 
učenia žiakov a spracovanie získaných informácii. Tým 
získajú prehľad o zložení triedy a efektívne rozdelia žiakov 
do pracovných skupín potrebných na nácvik storytellingu. 

   
- V druhom bloku sa účastníci oboznámia s jedinečnou 

metódou storytellingu. Získavajú schopnosť ako efektívne 

 
Dátum :   
22. február 2018 – 1.blok 
  3. apríl  2018   – 2. blok 
 
Čas:        9:00 – 14:00 
 
 

Cena:     40  €   

 
 
Lokalizácia vzdelávania:  
ICM Orava o.z.  
Trojičné námestie 191 
027 44 Tvrdošín  
 
(V prípade požiadavky uzavretej skupiny 
po osobitnej dohode aj priamo v ZŠ, 
počet účastníkov min. 10, max.15)    
 

 
Organizátor:   
ICM Orava o.z.,  
Trojičné námestie 191  
027 44 Tvrdošín  
 
 
 
Garant vzdelávania:  
PhDr. J.Tholtová 
PaedDr. T.Gandelová  
 
 
 
Kontakt:  
0948 878 875 
0948 878 876  
www.icmnizna@orava.sk  
 
 
Online registračný formulár na 
prihlásenie nájdete na 
podstránke:  
http://bit.ly/2z0OONS  
 

 
 

http://www.euporadna.sk/o-nas/pracovnici/
http://www.icmnizna@orava.sk/
http://bit.ly/2z0OONS


pracovať s príbehom, rešpektujúc  štýly učenia žiakov. 
 

 

Obsah vzdelávania:  
 Inklúzia verzus integrácia /2 hodiny/ 

Čo je to inkluzívne vzdelávanie, ako sa dá uskutočniť 
v podmienkach bežnej školy, triedy?  

 
 Žiak so špeciálnymi potrebami  /1 hodina/ 

Aké sú špeciálne potreby z pohľadu dieťaťa, ako vníma, čo 
prežíva, čo si myslí, čo cíti?    
 

 Štýly a techniky učenia  /2 hodiny/ 
- test štýlov učenia (zaškolenie)  
- spracovanie údajov (grafické znázornenie) 
- tvorba heterogénnych skupín na základe 

zistených údajov o žiakoch 
 

 Metódy prispievajúce k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov 
so ŠVVP /5 hodín/ 
Čo je TPR a storytelling? 

        Storytelling ako edukačný prostriedok.  
Dôvody, prečo využívať príbeh vo vyučovacom procese. 

        Ako využiť príbeh vo vyučovaní?  
         

 

 


