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Abstrakt 

Pedagogika Márie Montessoriovej je špecifický výchovy, vzdelávací a výcvikový systém 

kladúci do popredia dieťa a jeho záujmy a zdravý, prirodzený vývin. Učiteľ (materskej školy) 

zohráva neodmysliteľnú úlohu najmä ako pomocník a partner dieťaťa. V teoretickej časti 

príspevku prezentujeme opis pedagogiky Márie Montessoriovej, osobnosť učiteľa (materskej 

školy) v ponímaní klasickej pedagogiky aj pedagogiky Márie Montessoriovej. V prieskumnej 

časti komparatívne analyzujeme vybranými inštitúciami ponúkané formálne a neformálne 

vzdelávanie (budúcich) učiteľov.  

 

Abstract 

Montessori Pedagogyis specific educational, training system that is putting forward child 

and his interests and healthy, natural growth. Teacher (of kindergarten) is playing an essential 

part especially as a helper and partner of the child. In theoratical part of paper we present 

description of Montessori Pedagogy, personality of teacher (of kindergarten) in understanding 

of classic pedagogy and Montessori Pedagogy. In reaserch part we comparatively analyze by 

selected institutions offered formal and informal education (of future) teachers. 

 

Kľúčové slová: Pedagogika Márie Montessoriovej. Učiteľ (materskej školy). Formálne 

a neformálne vzdelávanie 

 

Key words: Montessori Pedagogy. Teacher (of kindergarten). Formal and informal education 

 

Úvod 

Osobnosť učiteľa (materskej školy) je dnes často diskutovaným konceptom  v mnohých 

oblastiach spoločenských vied. Tomuto konceptu sa venuje (predškolská) pedagogika, 

(predškolská) didaktika, pedagogická psychológia, pedeutológia, týka sa aj pedagogickej 

diagnostiky a v konečnom dôsledku každej ďalšej disciplíny, ktorá sa akokoľvek dotýka 

výchovy, vzdelávania a výcviku v škole, nakoľko je učiteľ jeden z aktérov a podľa Daráka – 

Tabakovej (In: Kovalčíková a kol. 2010, s. 50) „ jeden zo základných činiteľov výchovno-

vzdelávacieho procesu, jeho iniciátor a organizátor“. Je žiaduce a pre kvalitný proces 

a následné kvalitné efekty výchovy, vzdelávania a výcviku nevyhnutné, aby to bol 

kvalifikovaný a vzdelaný odborník. Vzdelanie sa budúcim učiteľom, ale aj už učiteľom, ktorí 

sa chcú ďalej vzdelávať a zdokonaľovať svoje učiteľské kompetencie ponúka v podobe 

formálneho, neformálneho aj informálneho vzdelávania. A to aj v oblasti (predškolskej) 

pedagogiky klasickej aj alternatívnej, konkrétne v kontexte obsahového zamerania nášho 

príspevku v pedagogike Márie Montessoriovej.  
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1 O pedagogike Márie Montessoriovej 

Pedagogika Márie Montessoriovej je pedocentricky orientovaná, humanistická 

pedagogická koncepcia talianskej pedagogičky, lekárky – psychiatričky, psychologičky, 

antropologičky a reformátorky v oblasti školstva (výchovy, vzdelávania a výcviku) Márie 

Montessoriovej.   

„Pedagogika Márie Montessori je členená do piatich oblastí, ktorými sú: zmyslová 

výchova, aktivity každodenného života, matematika, kozmická výchova a jazyk. 

Montessoriová vo svojich knihách rozoberá omnoho viac oblastí, ktoré by sme mohli nazvať 

podmnožinami týchto piatich menovaných. V jej publikáciách môžeme nájsť okrem vyššie 

uvedených oblastí rozobratú aj výchovu v prírode, pohybovú výchovu, mechanizmus písania 

a čítania, výtvarnú a hudobnú výchovu, náboženskú výchovu, chémiu, etickú výchovu a iné 

(Slováček – Miňová 2015). Špecifické, typické a predmetnú pedagogiku konštruujúce sú 

koncepty absorbujúci duch, senzitívne fázy (obdobia), polarizácia pozornosti, normalizácia, 

pripravené prostredie. Koncept absorbujúci duch Montessoriová (In: Rýdl 1999, s. 35) 

vysvetľuje takto:  „dieťa musí disponovať nejakou inou formou duše než dospelý, ktorý musí 

nové poznatky a schopnosti získavať zámerne, vedome a s omnoho väčšou námahou. 

V dieťati naproti tomu pôsobí absorbujúci duch, ktorý mu v prvých rokoch života umožňuje, 

aby všetky podnety zo svojho okolia do seba nasával ľahko ako huba vodu“. Senzitívne fázy 

(obdobia) sú podľa Montessoriovej (2012) obdobia zvýšenej vnímavosti, časové úseky 

v živote dieťaťa, počas ktorých do popredia vystupuje nejaký špecifický sklon. Polarizácia 

pozornosti je podľa Zelinu (2000, s. 34) z pedagogického hľadiska závažné zistenie, „že aj 

malé deti sa dokážu mimoriadne silno a dlho sústrediť na určitú činnosť, ktorá ich dokáže 

veľmi zaujať“. Normalizácia je psychická náprava dieťaťa, návrat k normálnemu stavu. 

Normálne dieťa v skutočnosti relatívne skoro preukazuje svoju inteligenciu, vie sa ovládať 

a prejavuje sa pokojne, dáva prednosť systematickej činnosti pred nečinnosťou 

(Montessoriová 2012). Podľa Slováčka – Miňovej (2015, s. 147) je pripravené prostredie 

„nerušivé, no podnetné prostredie. Pripravenosť tohto prostredia spočíva vo výškovo dieťaťu 

prispôsobených nábytkoch, ide o nízke stoly, stoličky, police a regály. V týchto otvorených 

regáloch je poukladaný materiál tak, aby ho dieťa vedelo použiť bez prípravy a úpravy“.  

Tieto koncepty aj obsah a členenie predmetnej a nami analyzovanej pedagogiky musia 

byť obsahom vedomostnej platformy učiteľa (materskej školy) v tejto pedagogike, ktorého 

cieľom a poslaním je pomáhať dieťaťu na ceste výchovy, vzdelávania a výcviku, na ceste 

budovania jeho osobnosti.  

 

2 Učiteľ (materskej školy) v predmetnej pedagogike 

„Učiteľ je človek s určitými osobnostnými vlastnosťami, záujmami, názormi a 

schopnosťami a je to súčasne odborník s profesionálnymi vedomosťami, zručnosťami, 

návykmi. V procese výchovy a vzdelávania má sústavne uplatňovať aktivity, ktoré rozvíjajú 

osobnostné kvality žiakov“ (Miňová 2013, s. 260). 

Podľa Daráka – Tabakovej (In: Kovalčíková a kol. 2010, s. 50) „učiteľ je jeden zo 

základných činiteľov výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho iniciátor a organizátor. Je to 

kvalifikovaný pedagogický pracovník, ktorý riadi a organizuje svoju činnosť (sprostredkúva 

vedomosti, zručnosti a návyky) i činnosť žiakov, podieľa sa na výchove žiakov, rozvoji ich 

osobnosti.“ Průcha – Walterová – Mareš (2001, s. 261) píšu, že učiteľ je „jeden zo základných 

činiteľov vzdelávacieho procesu, profesionálne kvalifikovaný pedagogický zamestnanec, 

spoluzodpovedný za prípravu, riadenie, organizáciu a výsledky tohto procesu.“ 

„Učiteľ má svoje povinnosti, ale aj práva, má mať osvojené kompetencie, ktoré mu 

pomôžu rozvíjať kompetencie u detí a kladú sa na jeho profesiu určité nároky“ (Miňová 2014, 

s. 171). Kompetencie učiteľa chápeme ako súbor schopností a spôsobilostí vykonávať 
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úspešne učiteľskú profesiu (Průcha – Koťátková 2013). Hupoková – Petlák (2007) popisujú 

tieto učiteľské kompetencie: komunikačné, odborno-pedagogické, didakticko-metodické, 

autokreatívne, interakčné, poznávacie, interpretačné, realizačné, ochranné, asertívne, 

negosociačné, facilitátorské, morálne, kooperatívne, organizátorské, informačno-mediálne, 

tvorivo-autorské. Pre učiteľa materskej školy upravili a definovali kompetencie Guziová – 

Podhájecká – Kimličková (2011) a menujú tieto: personálne, interpersonálne, komunikatívne, 

kognitívne, učebné, informačné, sebarozvíjajúce a kompetenciu promptného, akčného 

reagovania na novú pedagogickú situáciu.  

Učiteľ v pedagogike Márie Montessoriovej musí disponovať všetkými vyššie 

spomenutými tradične uznávanými a všeobecne platnými kompetenciami. Avšak špecifickosť 

a inakosť výchovy, vzdelávania a výcviku v intenciách pedagogiky Márie Montessoriovej nás 

núti zamýšľať sa a navrhovať, formulovať ďalšiu, novú a špecifickú kompetenciu MM-

kompetenciu (MM = Mária Montessoriová), ktorú definujeme ako súhrn vedomostí 

a poznatkov o pedagogike Márie Montessoriovej, schopností realizovať výchovu, vzdelávania 

a výcvik podľa Márie Montessoriovej a vnútorné presvedčenie a zžitie sa s filozofiou 

a myšlienkami Márie Montessoriovej.  

„Učiteľ v pedagogike M. Montessori musí byť človek, ktorý túto filozofiu pozná, musí 

mať naštudované jej teoretické práce, ale to nestačí. Učiteľ, ak chce byť „Montessori 

učiteľom“, musí byť s touto pedagogikou, filozofiou a s myšlienkami Márie Montessori 

vnútorne stotožnený“ (Slováček – Miňová 2015, s. 147). 

Učiteľ školy v pedagogike Márie Montessoriovej by mal prejsť dvojakou prípravou. 

Teoretická príprava je podľa Montessoriovej (2001) veľmi dôležitá a náročná. Budúci učiteľ 

musí sám seba formovať, musí sa naučiť pozorovať, byť uvážlivým, trpezlivým, 

prispôsobivým aj vytrvalým. Učiteľ má byť odborne pedagogicky vzdelaný. Druhou časťou 

prípravy je príprava v oblasti Montessoriovej pedagogiky. Musí byť schopný vybrať vhodný 

materiál, predviesť jeho používanie. Musí poznať didaktický materiál aj zásady a teoretickú 

platformu pedagogiky Márie Montessoriovej. Učiteľ dieťa neučí, dieťa sa učí samo. Vedie ho 

na ceste životom, usmerňuje jeho psychickú aj fyzickú aktivitu.  

V prejave v Barcelone v roku 1933 Montessoriová (In: Everhardtová 2000) formulovala 

dvanásť pokynov, požiadaviek pre učiteľa: 

1. Učiteľ musí vytvoriť pripravené prostredie a starať sa oň. 

2. Učiteľ musí sám ovládať používanie didaktického materiálu a vedieť deťom 

sprostredkovať jeho používanie. 

3. Učiteľ je aktívny keď sprostredkúva dieťaťu vzťah s okolím a pasívny keď už dieťa vzťah 

nadviaže. 

4. Učiteľ musí dieťa nepretržite diagnostikovať, aby vedel pomôcť v okamihu, kedy je 

o pomoc požiadaný. 

5. Učiteľ musí pomôcť, keď je o pomoc požiadaný dieťaťom. 

6. Učiteľ musí vedieť počúvať a pýtať sa. 

7. Učiteľ musí rešpektovať dieťa, jeho prácu a nerušiť ho. 

8. Učiteľ musí rešpektovať chyby dieťaťa. 

9. Učiteľ musí rešpektovať dieťa, ktoré odpočíva a pozoruje pracujúce deti, nenútiť ho do 

práce. 

10. Učiteľ sa musí pokúšať dieťa nadchnúť pre prácu s materiálom. 

11. Učiteľ musí nechať dieťaťu pocit, že sa na jeho pomoc môžu spoľahnúť, nesmie ale svoju 

pomoc vnucovať. 

Učiteľ (materskej školy) a budúci učiteľ tieto kompetencie nadobúda vzdelávaním sa, a to 

v troch rovinách v rovine formálnej, neformálnej aj informálnej. Podľa Pedagogickej 

encyklopédie (Průcha 2009) môžeme hovoriť o formálnom vzdelávaní ako o vzdelávaní, 

ktoré je realizované v inštitúcii, v škole, a to vedie k dosiahnutiu určitého stupňa vzdelania 
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doloženého formálne uznaným dokumentom s celospoločenskou platnosťou (diplom, 

vysvedčenie a podobne). Neformálne vzdelávanie je zamerané na získavanie vedomostí, 

schopností, ktoré sú nové alebo rozširujúce. To sa získava tiež v inštitúciách. Ide o kurzy, 

semináre, školenia vedené odborníkmi. Výstupmi môžu byť osvedčenia, certifikáty, ktoré sú 

taktiež oficiálne, no neposkytujú dosahovanie stupňov vzdelania. Informálne vzdelávanie 

zahŕňa sebavzdelávanie, čítanie odborných kníh a štúdium, ktoré však nie sú vedené 

a hodnotené lektorom. Informálne vzdelávanie je blízke bežnému životu a neposkytuje 

certifikáty, diplomy, vysvedčenia ani iné doklady o jeho absolvovaní, či ukončení.  

 

3 Prieskumná časť 

V apríli 2017 sme realizovali prieskum s cieľom analyzovať ponuku vzdelávania 

(budúcich) učiteľov (materských škôl) v oblasti pedagogiky Márie Montessoriovej, a to 

v rovine formálnej, neformálnej. Hlavnou metódou prieskumnej časti je komparatívna 

analýza, ktorú Maňák – Švec – Švec (2005) definujú ako metódu, ktorá sa typicky využíva v 

komparatívnej pedagogike pri výskume zahraničných vzdelávacích systémov.  

Formálne vzdelávanie  učiteľov (materských škôl) je na Slovensku aj v Českej republike 

zabezpečované strednými a vysokými školami, podľa príslušnej legislatívy. Pripájame sa k 

názoru Zelinu (2004, s. 11), že „učiteľky materských škôl, keďže ich prvoradým poslaním by 

mala byť výchova, by mali mať nie len stredoškolské vzdelanie, ale čo najvyššie 

vysokoškolské vzdelanie – prípravu na výchovu.“ Pre ilustráciu zastúpenia pedagogiky Márie 

Montessoriovej vo formálnej graduálnej príprave učiteľov pre predprimárne vzdelávanie 

ponúkame komparatívnu analýzu študijných odborov a programov dvoch pedagogických 

fakúlt. Slovenskú republiku zastupuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a 

predmetné vzdelávanie v Českej republike Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v 

Brne. 

Vo kontexte neformálneho vzdelávania sme si vybrali dve inštitúcie, občianske 

združenia, ktoré ponúkajú vzdelávanie v predmetnej pedagogike. Diplomový kurz Montessori 

pedagogiky na Slovensku akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky ponúka Slovenská asociácia Montessori, ktorá vznikla v roku 1998 ako 

občianske združenie za účelom všeobecnej podpory rozvoja Montessori pedagogiky na 

Slovensku. Diplomový kurz Montessori pedagogiky v Českej republike akreditovaný 

Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky ponúka Společnost 

Montessori, ktorá sídli v Prahe a vznikla v roku 1999. 

   

Tabuľka 1 Formálne vzdelávanie – prvá stupeň vysokoškolského štúdia 

Slovenská republika Česká republika 

Prešovská univerzita v Prešove Masarykova univerzita v Brne 

Pedagogická fakulta Pedagogická fakulta 

Bc. - študijný odbor: Bc. - študijný odbor: 

1.1.5. Predškolská a elementárna 

pedagogika 
Učitelství pro mateřské školy 

študijný program: študijný program: 

Predškolská a elementárna pedagogika Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Predmet Obsah Predmet Obsah 
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Filozofické, sociálne 

a psychodidaktické 

východiská edukácie 

Filozofická podstata 

alterantívnych škôl 

(M. Montessori, R. 

Steiner) 

Základy pedagogiky 

Historický vývoj 

predškolskej 

výchovy. Poňatie 

predškolskej 

výchovy v 

koncepciách 

pedagogických 

mysliteľov 

(Komenský, 

Rousseau, Frőbel, 

Svoboda, Montessori 

a iní) 

Alternatívne 

prístupy v materskej 

škole 

Podstata a pricnípy 

alternatívnych škôl 

(Montessori, 

daltonská škola, 

waldorfská škola) 

V Tabuľke 1 popisujeme obsah prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v oblasti 

pedagogiky Márie Montessoriovej. Vzdelávanie analyzujeme v študijnom programe 

Predškolská a elementárna pedagogika (študijný odbor 1.1.5. Predškolská a elementárna 

pedagogika) na Slovensku a v študijnom programe Předškolní a mimoškolní pedagogika 

(študijný odbor Učitelství pro mateřské školy) v Českej republike. V študijnom programe 

Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika, v kontexte 

pedagogiky Márie Montessoriovej pripravuje predmet Filozofické, sociálne 

a psychodidaktické východiská edukácie. Súčasť jeho obsahu tvorí filozofická podstata 

niektorých alternatívnych škôl. V programe Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity 

v Brne, Česká republika, nachádzame dva predmety pojednávajúce aj o pedagogike Márie 

Montessoriovej, a to predmety Základy pedagogiky a Alternatívne prístupy v materskej škole. 

V porovnaní z výsledkami podobného prieskumu, ktorý sme realizovali v roku 2015 

(Slováček 2015) konštatujeme, že nastala zmena v koncepcii Pedagogickej fakulty Prešovskej 

univerzity v Prešove, ktorá prešla komplexnou akreditáciou študijných programov. V čase 

realizácie prieskumu v roku 2015 sa o predmetnej pedagogike vyučovalo v predmete 

Predškolská a elementárna pedagogika a psychológia. Tento sme v súčasnom študijnom 

programe nenašli. V študijnom programe Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity 

v Brne sme rozdiely nenašli. 

 

Tabuľka 2 Formálne vzdelávanie – druhý stupeň vysokoškolského štúdia 

Slovenská republika 

Prešovská univerzita v Prešove 

Pedagogická fakulta 

Mgr. - študijný odbor: 

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika 

študijný program: 

Predškolská pedagogika 

Predmet Obsah 

Súčasné trendy v edukácii Alternatívne prístupy v edukácii 
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V Tabuľke 2 prezentujeme predmety týkajúce sa pedagogiky Márie Montessoriovej 

vyučované v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Druhý stupeň vysokoškolského 

vzdelania učiteľov materských škôl poskytuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne nie. V analyzovanom 

študijnom odbore a programe je akreditovaný jeden predmet pojednávajúci o predmetnej 

pedagogike, a to predmet Súčasné trendy v edukácii. Opäť konštatujeme rozdiel vo 

výsledkoch prieskumu z roku 2015. V tomto sme publikovali, že o pedagogike Márie 

Montessoriovej sa vyučuje v predmete Porovnávacia pedagogika a alternatívne prístupy. 

Môžeme konštatovať že kvantita predmetov vo vzťahu k pedagogike Márie Montessoriovej sa 

oproti výsledkom z predchádzajúceho prieskumu nezmenila. Súčasne nenastala zmena ani 

v pomere predmetov Prešovskej a Brnenskej Pedagogickej fakulty.  

 

Tabuľka 3 Neformálne vzdelávanie 

Slovenská republika Česká republika 

Slovenská asociácia Montessori Společnost Montessori 

Cieľ 

Získať podrobné informácie o Montessori 

pedagogike, o jej filozofii, východiskách, 

princípoch a pojmoch. Oboznámiť sa s 

množstvom učebných pomôcok, formami a 

metódami ich prezentácie. Prostredníctvom 

workshopov získať zručnosti didaktického 

a metodického charakteru pre výchovu a 

vzdelávanie doma aj v materských školách 

Získať teoretický základ, ktorý pomôže deti 

pochopiť, predvídať ich potreby. 

Nadobudnúť praktické skúsenosti - vlastné 

aj sprostredkované. Získať konkrétne rady, 

nacvičiť si postupy a metódy. 

Forma 

prednášky, praktické ukážky, hospitácie v 

materských školách 

prednášky, prax v materskej škole, 

konzultácie 

Časová dotácia 

46 dní + hospitácie (časový rozsah 

neuvedený) 
53 dní + 9 hodín konzultácií 

Profil absolventa 

Osvedčenie alebo diplom, ktorý umožňuje 

absolventom pracovať aj v zahraničnej 

Montessori materskej škole. Kurz je 

akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Učitelia pre predprimárne vzdelávanie 

zamestnaní v súkromných materských 

školách môžu za absolvovanie tohto 

vzdelávania získať 25 kreditov. 

Diplomový kurz je akreditovaný 

Ministerstvom školstva, mládeže a 

telovýchovy Českej republiky. Po jeho 

absolvovaní získa absolvent diplom, ktorý 

potvrdzuje kvalifikáciu učiteľa v 

Montessori školách pre 3 - 6 rokov. Kurz 

nenahradzuje vzdelávanie učiteľov podľa 

zákona o pedagogických zamestnancoch. 

Obsah 

Koncepcia Montessori pedagogiky, 

Cvičenie praktického života, Zmyslová 

výchova, Jazyková výchova, Jazyková 

výchova - príroda, Jazyková výchova - 

kultúra, Matematika, Záverečné 

opakovanie, Skúšky, Hospitácie 

Úvodná teória, koordinácia pohybov, 

Koncentrácia a ticho, Výchova k mieru, 

Praktický život, Zmyslová výchova, 

Geometria, Matematika, Jazyk I a II, 

Hudba, Poznávame svet, Práca s 

materiálom, Tréning pozorovania, Prax v 

materskej škole, Skúšky 
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Financie - cena 

1610 EUR 1690 EUR 

Ukončenie 

Záverečná skúška pozostávajúca z dvoch 

častí - teoretickej a praktickej, záverečná 

práca 

Diplomová práca 

 

V Tabuľke 3 prezentujeme komparáciu vybraného neformálneho vzdelávania na 

Slovensku a v Českej republike v dvoch inštitúciách, a to v Slovenskej asociácii Montessori 

a Společnosti Montessori. Výraznejšie rozdiely nachádzame v kategóriách Časová dotácia 

a Obsah. Vzdelávanie uskutočňované inštitúciou Společnost Montessori je v oboch 

kategóriách lepšie hodnotené. Časová dotácia v Slovenskej asociácii Montessori je podľa 

dostupných informácií 46 dní + hospitácie, v Společnosti Montessori je to 53 dní + 9 hodín 

konzultácií. Rovnako je obsah (aspoň v optike explicitne uvedeného) podrobnejší 

a rozsiahlejší. Rozdiely nachádzame v oblastiach Koordinácia pohybov, Koncentrácia a ticho, 

Výchova k mieru, Geometria, Hudba, Poznávame svet, Práca s materiálom, Tréning 

pozorovania, Prax v materskej škole. Nevylučujeme, že tieto nie sú vo vzdelávacom programe 

Slovenskej asociácie Montessori integrované v nimi prezentovaných oblastiach. No ak, tak 

samotný fakt, že ide o integráciu naznačuje, že pravdepodobne podrobnejší prístup 

k menovaným oblastiam ponúka Společnost Montessori. V prieskume z roku 2015 sme 

publikovali výraznejší rozdiel aj v kategórii Financie – cena. „Kurz Společnosti Montessori je 

v každom prípade lacnejší (finančne dostupnejší) ako kurz Slovenskej asociácie Montessori. 

Do úvahy treba brať, cestu na miesto konania kurzu, ubytovanie, stravu počas trvania kurzu. 

Tieto v našej analýze neberieme do úvahy a neuvádzame“ (Slováček 2015, s. 134). Dnes 

môžeme konštatovať, že v predmetnej kategórii v porovnávaných vzdelávacích programoch 

nachádzame zanedbateľný rozdiel, a to 80 EUR. Cena za vzdelávanie v oboch inštitúciách 

stúpla. V Slovenskej asociácii Montessori z 1470 EUR na 1610 EUR, v Společnosti 

Montessori z 1272 EUR na 1690 EUR.  

 

Záver 

V príspevku analyzujeme osobnosť učiteľa (materskej školy) v pedagogike Márie 

Montessoriovej v teoretickej rovine. V prieskumnej časti komparatívnou analýzou 

spracúvame problematiku formálneho a neformálneho vzdelávania v pedagogike Márie 

Montessoriovej vo vybraných inštitúciách.  

Predmetnú pedagogiku chápeme ako pedocentricky orientovanú, humanistickú 

pedagogickú koncepciu špecifickú svojou rozsiahlosťou a prepracovanosťou. Podľa nášho 

názoru je potrebné, aby učiteľ (materskej školy) v pedagogike Márie Montessoriovej bol 

odborníkom pedagógom a okrem tradične prezentovaných a uznávaných kompetencií učiteľa 

disponoval aj nami navrhovanou MM-kompetenciou, ktorú charakterizujeme ako súhrn 

vedomostí a poznatkov o pedagogike Márie Montessoriovej, schopností realizovať výchovu, 

vzdelávania a výcvik podľa Márie Montessoriovej a vnútorné presvedčenie a zžitie sa 

s filozofiou a myšlienkami Márie Montessoriovej.  

V kontexte narastajúceho trendu implementovania predmetnej pedagogiky do výchovy, 

vzdelávania a výcviku v (materskej) škole aj rodine, v kontexte nárastu počtu detí s odkladom 

povinnej školskej dochádzky, a v kontexte nárastu počtu detí s problémami v oblasti 

správania sa a učenia sa, vyslovujeme názor, že nie je chybou využívať výskumom, praxou 

a časom osvedčené metódy a postupy (myšlienky a filozofické východiská) Márie 

Montessoriovej, ktoré dnes považujeme za alternatívne. Preto navrhujeme posliniť 

vyučovanie o predmetnej pedagogike na pedagogických fakultách pripravujúcich budúcich 
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učiteľov (materských škôl), ako aj prehodnotiť možnosť spolufinancovania (učiteľ 

a makroriadenie materských škôl, učiteľ a mezoriadenie materských škôl) neformálneho 

vzdelávania pre učiteľov, ktorí majú záujem sa v tejto oblasti vzdelávať, no najmä finančná 

dostupnosť a finančné možnosti, ktoré sú následkom finančného ohodnotenia pedagogických 

zamestnancov na Slovensku (aj v Českej republike)im to nedovoľujú, alebo komplikujú.  

„Ten, kto nie je na tento spôsob výučby dostatočne pripravený, bude skutočne dlhú dobu 

bezradný a zmätený. Ale čím hlbšie vedecké poznatky a rozsiahlejšie praktické skúsenosti 

bude učiteľ mať, tým skôr začne oceňovať zázrak zjaveného, odhaleného života a o to viac 

bude prebudený jeho záujem“ (Montessoriová 2001, s. 38). 
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