
Práce s dětmi se sociálně znevýhodněného prostředí 
1. 

Pedagogika Ericha Fromma / Milan Harhaj -- slo -- Obsahuje bibliografické 

odkazy 

 

In: Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy -- ISSN 1338-0982 -

- Roč. 11, č. 2 (2020), s. 77-90. 

 

Frommův interdisciplinární přístup, zahrnující zájem o sociální a jazykovou 

souvislost ve spojení s úctou k životu, představuje základ pro edukační rovinu. Ta 

je v článku zasazena do kontextu podpory prosociálního chování žáků, včetně 

žáků z romské minority. Potenciál autor vidí zejména v uplatnitelnosti funkční 

preventivní alternativy, jako je otevřenost, hledání optima a rozvíjení schopností u 

dětí, které mají tendenci k nežádoucím sociálně-patologickým jevům. 
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2. 

Děti z jiné kultury v mateřské škole / Lucie Kvasničková – cze 

 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách 

a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 27, č. 9 (listopad) (2020), s. 12-

13. 

 

V minulém školním roce chodilo do českých mateřských škol téměř 12 000 dětí s 

cizí státní příslušností. Pro děti cizinců je tím těžší najít si své místo v kolektivu, 

čím je jeho země původu kulturně a nábožensky vzdálenější. Každý má právo na 

vzdělání a podle zákona spadají tyto děti do kategorie sociálně znevýhodněných, 

mají tedy právo na podpůrná opatření. Děti si s adaptací na novou zemi i na školu 

většinou musejí poradit samy, bez pomoci rodičů. Jak je pro ně důležité chodit do 

mateřské školy. Vhodné činnosti pro usnadnění adaptace. Jak dětem cizinců 

pomoci začlenit se do kolektivu. Nároky na pedagoga. 
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