SEZ

II. OS

Partneri:

asociácia zamestnávateĽských zväzov a združení
slovenskej republiky

www.azzz.sk/erasmus-plus

Emocionálna regulácia – odolnosť
voči stresu, optimizmus,
emocionálna kontrola
II. OKRÚHLY STÔL
Závery a odporúčania
Január 2022
Projekt
Zvyšovanie sociálnych a emočných (SEZ) zručností so zameraním na kritické myslenie
v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných.
ERASMUS+ 2021–1–SK01–KA210–VET–000032887

v programe Erasmus+

2

www.azzz.sk

Emocionálna regulácia – odolnosť voči stresu, optimizmus,
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Závery a odporúčania druhého okrúhleho stola

T
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Rovnako ako pri prvom okrúhlom stole, aj v tomto prípade bolo jedným z cieľov druhého okrúhleho stola posúdenie aktuálnosti koncepcie sociálnych a emočných zručností
detí a adolescentov, prezentovanej v štúdii OECD1, a jej vhodnosti a primeranosti na
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naše podmienky v doméne Emocionálna regulácia – odolnosť voči stresu, optimizmus

EMOCIONÁLNA
REGULÁCIA

a emocionálna kontrola.
Opätovne si na úvod pripomenieme jednu z najrozšírenejších definícií sociálnych
a emočných zručností: Sociálne a emočné zručnosti sú individuálne charakteristiky,
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ktoré 1. vznikajú vo vzájomnej interakcii medzi biologickými predispozíciami a faktormi
okolitého prostredia, 2. prejavujú sa konzistentnými vzorcami myšlienok, pocitov a spráZAPÁJANIE
S OSTATNÝMI

vania, 3. neustále sa rozvíjajú prostredníctvom formálneho a neformálneho získavania
vedomostí a skúseností a 4. ovplyvňujú dôležité socioekonomické výsledky počas celé-
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z modelu Big Five, ktorý poskytuje ucelený pohľad na to, ako sú tieto zručnosti zoskupe-
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Štúdia OECD vychádza zo známej koncepcie v oblasti sociálnych a emočných zručností,

L
TO

ho života jednotlivca2.

né a organizované (Obr.1). Opis zručností v doméne Emocionálna regulácia je v Tab.1.
Obr.1 – Model Big Five použitý v štúdii OECD

	OECD (2021), Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/92a11084–en.
	De Fruyt, F., B. Wille and O. John (2015), Employability in the 21st Century: Complex (Interactive) Problem Solving and Other Essential Skills, Industrial and Organizational Psychology, Vol. 8/2, pp. 276–281
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Oblasti

Zručnosti

Opis

Príklady správania

Emocionálna
regulácia
(emocionálna
stabilita)

Odolnosť voči stresu

Je efektívny v potláčaní strachu a schopný kľudne riešiť
problémy (je uvoľnený a dobre zvláda stres).

Väčšinu času je kľudný, dobre zvláda vypäté situácie.

Jeho očakávania od života vo všeobecnosti a od seba
samého sú pozitívne a optimistické.

Vo všeobecnosti je v pohode.

Používa efektívne stratégie na zvládnutie popudlivosti,
hnevu a podráždenosti tvárou v tvár frustrácii.

Kontroluje svoje emócie v konfliktných situáciách.

Optimizmus

Emocionálna
kontrola

Opak: Väčšinu času sa strachuje, nepokojne spáva.

Opak: Často je smutný so sklonmi cítiť sa neisto alebo ako
nehodný.

Opak: Ľahko sa rozčúli, je náladový.

Tab.1– Opis zručností zahrnutých do prieskumu OECD v doméne Emocionálna regulácia.
Zdroj: Kankaraš,M. – Suarez–Alvarez,J.: Assessment Framework of the Survey on Social and Emotional Skills, OECD (2019).

Doména Emocionálna regulácia sa v modeli Big Five označuje aj ako emocionálna stabilita

Motivácia a sebadôvera majú výrazný vplyv na kognitívny rozvoj a dosiahnuté vzdelanie.

(emotional stability). Výsledky prieskumu OECD vo všeobecnosti ukazujú, že pocit stotož-

Vzhľadom na tento kontext nie je ťažké pochopiť, že rozvoj sociálnych a emočných zruč-

nenia žiakov so školou a vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi sú konzistentne a pozitívne spojené

ností bude zohrávať kľúčovú úlohu aj v súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie

so sociálnymi a emočnými zručnosťami. Študenti, ktorí majú pocit, že do školy patria, majú

v dôsledku pandémie. Napríklad emocionálna regulácia a autonómia sú nepochybne

väčšiu šancu dobre vychádzať a dobre spolupracovať so spolužiakmi a kamarátmi. Na roz-

dôležitými hybnými silami dosiahnutého vzdelania študentov v „normálnych“ časoch, ale

diel od toho študenti, ktorí sú šikanovaní, majú tendenciu uvádzať nižšie zručnosti v oblasti

pravdepodobne budú ešte dôležitejšie v súčasnom kontexte, a to kvôli jedinečným vý-

emočnej regulácie, ako aj dôvery. Tieto zručnosti súvisia s nižšou psychickou pohodou. Je

zvam, ktoré predstavuje online vzdelávanie, ktoré si vyžaduje, aby sa študenti spoliehali

pravdepodobné, že študenti, ktorí sú šikanovaní, zažívajú negatívne emócie a stávajú sa

na vnútornú motiváciu a samostatne organizované učenie (samoštúdium).

menej dôverčivými voči iným ľuďom. To môže mať vplyv aj na akademické výsledky, napr.
dôvera pozitívne súvisí so známkami z matematiky medzi 15–ročnými, a to aj po zohľadnení

V rámci sociodemografickej distribúcie sociálnych a emočných zručností chlapci v prie-

sociálneho postavenia, pohlavia, skóre z testu kognitívnych schopností, a ostatných sociál-

mere uvádzali vyššiu emocionálnu reguláciu, súdržnosť a úroveň energie, zatiaľ čo diev-

nych a emočných zručností. Napokon študenti, ktorí dobre vychádzajú so svojimi učiteľmi,

čatá uvádzali vyššiu úroveň zodpovednosti, empatie a spolupráce s ostatnými.

uvádzajú väčšiu mieru zvedavosti a motivácie k dosiahnutiu úspechu. Výsledky prieskumu
tiež naznačujú, že zlepšenie sociálnych a emočných zručností by mohlo byť spôsobom, ako

Emocionálna regulácia alebo tiež schopnosť disponovať kľudnou a pozitívnou emotív-

pomôcť študentom zlepšiť sociálne vzťahy v škole a naopak.

nosťou charakterizuje individuálne rozdiely vo frekvencii a intenzite emočných stavov.
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Týka sa schopnosti zvládať negatívne emočné skúsenosti a stresory a je kľúčová vo vzťahu
k riadeniu emócií. Zručnosti, ktoré sú jej obsahom, umožňujú jednotlivcovi vysporiadať
sa s negatívnymi emočnými zážitkami a so stresmi. Schopnosť regulovať vlastné emócie
je základom zvládania mnohých životných situácií a je aj osobitne dôležitým predpokladom dobrého fyzického a duševného zdravia. Emocionálna regulácia v sebe zahŕňa
viaceré koncepty vrátane úzkosti, strachu, podráždenosti, depresie, nesmelosti, impulzívnosti a zraniteľnosti na strane negatívnych stavov a pojmy ako odolnosť (nezlomnosť),
optimizmus a sebaúcta (sebavedomie) na strane pozitívnych vlastností. V štúdii OECD sa
operuje s nasledujúcimi subdoménami emocionálnej regulácie:
•

Odolnosť voči stresu/odolnosť verzus úzkosť

•

Emocionálna kontrola

•

Optimizmus/pozitívna emócia

Optimizmus možno definovať ako pozitívne naladenie seba samého, pričom optimistickí
ľudia majú tendenciu predvídať úspech v aktivitách, ktoré podnikajú, keďže ich spôsob
myslenia vychádza z pozitívneho prístupu k úlohám (“dá sa to”, na rozdiel od negatívneho

podľa pohlavia. U dievčat sa sebadôvera mierne znižuje, zatiaľ čo úzkosť sa zvyšuje medzi

“to sa nedá”). Na rozdiel od toho sa tiež zistilo, že úzkostlivosť a ústupčivosť v rannom

6. a 17. rokom života. U chlapcov sa zdá, že pre úzkosť nastáva kvadratický vzťah, s po-

veku sa neskôr v živote prejaví ako úzkosť a depresia. Ľudia, ktorí sú úzkostliví, nedokážu

čiatočným zvýšením, po ktorom nasleduje podstatný pokles v neskoršom tínedžerskom

pokojne riešiť problémy a ťažšie zvládajú stres. Ďalší výskum bol zameraný na vývinové

veku. Do veku 14 rokov sú chlapci menej sebavedomí, potom sa ich sebavedomie opäť

zmeny, najmä zmeny úzkosti a depresie medzi 10. a 65. rokom života. Zistilo sa, že úzkosť

zvyšuje.

a depresia prudko narastajú u dievčat medzi 10. a 15. rokom života a potom postupne
klesajú až do dospelosti. Vzorec pre chlapcov sa však líši. Úzkosť pomerne výrazne klesá

Subdomény odolnosť voči stresu, emocionálna kontrola a optimizmus predznamenávajú

medzi 10. a 20. rokom života a potom sa postupne znižuje až do dospelosti. Na druhej

kvalitu života a v menšej miere aj kvalitu zdravia. Všetky sú tiež vysoko relevantné pre deti

strane depresia zostáva relatívne konštantná medzi 10. a 20. rokom života a potom sa

a je možné ich porovnávať medzi jednotlivými kultúrami. Pre štúdiu OECD sú tieto sub-

zvyšuje až do začiatku 30. rokov, po ktorých depresia postupne opäť klesá až do veku 65

domény otvorené zmenám a tomuto kritériu vyhovujú všetky tri. Tieto subdomény môžu

rokov. Vedci tiež zistili, že vývojové vzorce úzkosti a sebadôvery, resp. optimizmu sa líšia

mať tiež pozitívny vplyv na rôzne životné situácie.
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Závery a odporúčania druhého okrúhleho stola
II.1

II.2

Priestor na vyjadrenie emócií, ich prežívanie, prejavy správania sa, ale aj reakcie

a pod.) a na čo sa kladie v danom predmete dôraz. Najlepšie sa žiakom pracuje

okolia na ne sa dajú riešiť napr. na triednických hodinách, na hodinách etickej

v prostredí, kde vládne pozitívna atmosféra a vzájomná dôvera medzi pedagóg-

výchovy, v krúžkoch a.i.

mi a žiakmi.

V bežnej praxi počas vyučovacej hodiny pedagóg nemôže prerušiť vyučovací pro-

II.6

Ak si žiak plní svoje povinnosti, je predpoklad, že nebude mať strach a obavy zo zlyhania.

ces a na úkor ostatných študentov sa venovať len tomu žiakovi, ktorý má obavy

V špecifických prípadoch, napr.dlhodobá neprítomnosť študenta zo zdravotných dô-

z niečoho nového, nevie pracovať so svojimi emóciami a nezvláda vykonávanie

vodov, je vhodné riešiť situáciu alebo problém spolu so študentom individuálne, napr.

úloh, ktoré mu boli zadané. Študentov treba viesť k systematickej príprave na vyu-

doučovaním, opakovaným vysvetľovaním učiva, dodatočnými úlohami a pod. Takéto

čovanie a zdôrazňovať uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie.

situácie, hlavne teraz počas covidového obdobia, sú časté. Vždy treba hľadať spôsob, ako
pomôcť, pričom iniciatíva by mala prísť tak zo strany pedagóga, ako aj študenta.

II.3

Žiakom chýba sebareflexia – adekvátne hodnotenie toho, ako sa pripravujú na
hodiny, ako sa zdokonaľujú v plnení úloh, ktoré sú od nich vyžadované. Je dôležité

II.4

II.7

V príprave študentov na život v pracovnom procese je škola to miesto, kde sú žiaci

podporovať ich a pôsobiť na zmenu postojov pri riešení zadaných úloh – nehľa-

konfrontovaní s tým, ako zvládnuť zadané úlohy a je len na nich, ako zúročia to,

dať výhovorky, keď nie sú pripravení na hodinu, nevyhovárať sa, že nevedia alebo

čo sa v škole naučili. V živote sa ocitnú v rôznych situáciách, ktoré budú musieť

nerozumejú.

samostatne riešiť a nebudú môcť „zutekať“.

Pre efektívne učenie a riešenie problémov musia byť žiaci schopní spracovávať

II.8

Problematické a na zvládnutie náročné správanie sa žiakov má korene v nedosta-

rôznorodé informácie a pritom vedieť pracovať s protichodnými emóciami a roz-

točnej kontrole prežívania a v impulzivite. Zvyšovanie zručností v subdoméne emo-

ličnými impulzmi a objavovať súvislosti, vzájomné prepojenia informácií. Pedagóg

cionálna regulácia a rozvíjanie vyššej kontroly emočného prežívania je cesta ako

by mal podporovať hierarchiu všeobecne uznávaných hodnôt.

predchádzať takýmto problémom. V odbornom vzdelávaní a príprave má téma impulzivity a kontroly vlastného správania dôležité miesto najmä vzhľadom na úspeš-

II.5

Pravidlá o tom, čo sa od študentov očakáva je potrebné jasne nadefinovať na

né splnenie vysokých nárokov na štúdium a následné profesijné uplatnenie.

začiatku školského roka. Žiakom treba vysvetliť, z čoho budú skúšaní, a akým
spôsobom budú hodnotení, a čo obsahuje výsledná známka (napr.aktivita
na hodine, zadania, úlohy, písomné skúšanie, testy, odpovede, grafické práce
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II.9

Pozornosť venovaná emočnému prežívaniu, starostlivosť o vytváranie bezpečného prostredia a posilňovanie komunitnej spolupatričnosti medzi žiakmi navzájom,
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pomáha predchádzať nevhodnému správaniu žiakov. To prispieva k vytváraniu

II.13

V literárnej zložke slovenského jazyka ako predmetu sa osvedčili tzv.debatné krúžky,

efektívnejšieho edukačného prostredia, ktoré podporuje vzájomnú výmenu skú-

v ktorých sa žiaci snažia vžiť a nazrieť do hĺbky charakterov jednotlivých literárnych

seností. Možnosti, ktoré napomáhajú dosahovanie týchto cieľov sú napr.: budo-

postáv (aj s prihliadnutím na sociálne a emočné zručnosti, ktorými postavy disponujú).

vanie relaxačných zón, rozvíjanie spoločnej identity školy tak, aby bola pre žiakov

Debatné krúžky musia byť dobre nastavené nielen s dôrazom na pravidlá správnej

atraktívna a aby ju vnímali ako súčasť svojho života.

diskusie, ale aj na rozvíjanie emočných zručností a sebakontrolu, keďže sa žiaci musia
vzájomne rešpektovať aj pri citlivejších témach, ku ktorým chcú vyjadriť svoj názor.

II.10 Dôležité je aktívne vyhľadávanie problematických žiakov, ktorí majú problémy
s učením alebo v osobnom živote. Včasná reakcia a maximálna podpora zo strany

II.14 Dôležité je viesť žiakov k tomu, aby dokázali identifikovať a pomenovať svoje emó-

školského psychológa, špeciálneho pedagóga a ďalších členov školského pora-

cie a až potom zvyšovať ich zručnosti v oblasti emocionálnej regulácie. Treba brať

denského pracoviska, sú zdrojom pomoci pre takého žiaka. Tento tím je vhodné

do úvahy aj to, že v období adolescencie sa žiaci líšia od osobnosti k osobnosti. Už

rozšíriť aj o hlavnú vychovávateľku zo školského domova mládeže s cieľom jednak

medzi 16. a 17. rokom, kedy sú žiaci v kritickom veku, je u nich zložitejšie namode-

podporiť vychovávateľov v ich práci, ale aj umožniť efektívnejšiu výmenu infor-

lovať stratégie sebakontroly emócií.

mácií a postrehov prispievajúcich k celkovému skvalitneniu starostlivosti o žiakov.
II.15 V prípade nadaných žiakov treba zvoliť individuálny prístup zvládania emočne zaII.11 Príkladom dobrej praxe je organizovanie adaptačných kurzov pre žiakov prvých

ťažujúcich situácií. V takýchto prípadoch treba prihliadať aj na to, či je takýto žiak

ročníkov. Okrem bližšieho zoznámenia so spolužiakmi adaptačné kurzy poskytujú

zo znevýhodneného prostredia alebo z detského domova. Škola môže poskytnúť

spoločné stmelujúce zážitky a príležitosti bližšie sa neformálne zoznámiť aj s uči-

bezpečné prostredie, v ktorom sa žiaci neboja byť otvorení, autentickí. To si však

teľmi. Súčasťou kurzov ja aj spoločné vytváranie a formulovanie pravidiel vzájom-

vyžaduje čas.

ného fungovania a korektnej komunikácie v triede.
II.16 Do školy chodia aj deti, ktorých rodičia nemajú čas vypočuť si čo ich trápi, čo poII.12 Súčasťou rozvoja kompetentnosti pedagógov stredných odborných škôl by malo

čas dňa zažili. Dištančné vzdelávanie, ktoré počas pandémie prebiehalo a prebie-

byť aj ich vzdelávanie v oblasti duševnej hygieny a duševného zdravia a tiež v prá-

ha, zmenilo zabehnutý spôsob fungovania žiakov. Chýba im najmä osobný kon-

ci na zmene postojov k edukačnému procesu a k samotným žiakom. To zároveň

takt a možnosť vyrozprávať sa. Triedny učiteľ pozná svoju triedu a žiaci mu často

podporuje zvyšovanie psychickej odolnosti, dosiahnutie väčšieho súladu medzi

povedia aj to, čo by rodičom nepovedali, čo ich trápi. Na dlhšie rozhovory slúžia

emocionálnou reguláciou a duševným zdravím a aj zvyšuje kvalitu sebapoznania

triednické hodiny, prípadne prestávky a čas pred a po vyučovaní. Na odborných

učiteľov.

predmetoch je veľmi náročné nájsť čas na takýto rozhovor. Vďaka tomu, že triedny
učiteľ so žiakmi trávi viac času ako iní pedagógovia, má o nich mnoho informácií.

v programe Erasmus+
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II.17 Alarmujúce sú množiace sa prípady žiakov, ktorí sa otvorene sťažujú, že doma nemajú zázemie, že rodičia sa o nich nezaujímajú a ak, tak len formálne sa opýtajú,
ako bolo v škole a ani nečakajú na odpoveď. Deti dokonca žiadajú, aby učiteľ tlmočil rodičom ich pocity, že ich rodičia nechápu a potrebujú pomoc psychológa.
Takýto vzťah dôvery medzi žiakom a učiteľom sa dá dosiahnuť za predpokladu, že
žiak považuje školu za prostredie, ktoré mu dáva pocit istoty a bezpečia.
II.18 Jednou z ciest k emocionálnej regulácii je vedenie detí k tomu, aby vedeli precítiť
emocionálny zážitok, darovať radosť a vedieť sa z toho tešiť. Dobrým príkladom
z praxe je aktivita nazvaná Darujme úsmev, v rámci ktorej žiaci napr.vyrábajú mydielka a obdarúvajú nimi učiteľov a spolužiakov s vedomím, že ich potešia, darujú
úsmev. Najcennejšia na tejto akcii je spätná väzba obdarovaných, ich prejav radosti a uznania.
II.19 V spolupráci s centrom pedagogicko–psychologického poradenstva umožnila Stredná priemyselná škola v Martine ubytovanie 210 študentov z gymnázia
v Sučanoch na svojom internáte, kde v rámci aktivity Okienko dôvery umožňuje
deťom zapájať sa (aj anonymne) do spoločného riešenia problémov, ktoré pociťujú. Celé to prebieha pod dohľadom psychológa a v spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradňou. Prax potvrdzuje, že deti prežívajú ťažké obdobie
a mnohé bez pomoci končia na psychiatrii, lebo nedokážu ťaživú situáciu sami
spracovať. Ak pomoc príde neskoro, nedokážu to už ani za pomoci rodičov, ani za
pomoci triedneho učiteľa.
II.20 Vhodné je využiť priestor, ktorý poskytujú rodičovské združenia (aj keď tie sú aktuálne tiež väčšinou online), a v rámci rodičovských združení apelovať na rodičov,
že v prípadoch, ak sa deti budú na nich obracať s otázkami, na ktoré nebudú ako
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rodičia vedieť odpovedať, alebo nebudú mať čas odpovedať, tak nech sa s dôve-

temperament, charakteristické prejavy svojho správania a možnosti regulácie menej

rou obrátia na učiteľa a nechajú si poradiť, akým smerom sa uberať. Je dôležité,

želateľných foriem správania. Osvedčeným postupom v rámci etickej výchovy je do-

aby ich dieťa nemalo pocit, že je na okraji záujmu a že mu nevenujú toľko pozor-

tazník na zistenie učebných štýlov podľa druhov inteligencie (Gardnerov), pretože

nosti, koľko by potrebovalo.

učiteľ potrebuje vedieť, s akými žiakmi ide pracovať a podľa toho si nastavuje vyučovací proces. Inak sa pracuje napr. s pohybovým typom a inak s matematickým.

II.21 Ďalším dobrým príkladom z praxe je zriaďovanie tzv.antistresových miestností
v škole, v ktorých môžu prebiehať triednické hodiny alebo estetická výchova. Tieto

II.24 Príkladom dobrej praxe je využitie špeciálneho pedagóga v prípadoch opa-

priestory sú vybavené tulivakmi, okrúhlymi stolíkmi, s možnosťou prípravy čaju

kovaného zlyhávania žiaka v konkrétnom predmete. V rámci konzultácii sa

a ďalším zariadením, ktoré celé prostredie zútulní a podporí otvorenú a priateľskú

sleduje napr. aj štýl učenia žiaka. Osobitne dôležité to je v prípadoch dištanč-

komunikáciu o problémoch, ktoré žiakov trápia. Deti tak získavajú priestor, v kto-

ného vyučovania, počas ktorého žiaci vypadli z toho, ako sa efektívne a dobre

rom sa môžu uvoľniť, dať kreativite voľný priestor, alebo byť sami sebou. Je dôleži-

učiť, cítia sa vyčerpaní, hovoria, že sa učili strašne dlho a aj tak je výsledok zlý.

té, aby sa deti učili regulovať emóciu vhodným spôsobom, inak ako deštruktívne.

Špeciálny pedagóg a školský psychológ im predstavujú rôzne spôsoby učenia

Sú však aj školy, ktoré majú na chodbách ping–pongové stoly, pri ktorých sa žiaci

a pomáhajú im nájsť ten ich. Konzultácie sú doplnené prednáškami o efek-

počas prestávok zbavujú napätia, ktoré sa nazbieralo v priebehu dňa. Vyšantia sa

tívnom učení. Na neúspech žiaka sa treba pozerať ako na niečo, v čom sa mu

a prídu na iné myšlienky.

momentálne nedarí, hľadať najvhodnejšiu formu komunikácie s takými žiakmi
a podporovať v nich pocit vlastnej kontroly, ktorú nad učením môžu mať a že

II.22 Osvedčeným postupom pri zlepšovaní emočnej stability žiakov je aj riešenie

súčasný stav nie je nemenná vec.

problémov za pochodu prístupom Idem – vidím – riešim. Nečaká sa na rodičovské
združenie ani inú oficiálnu príležitosť. Deti majú permanentne k dispozícii tulivaky,

II.25 Pri hodnotení emočnej stability a úrovne emočného rozvoja treba riešiť aj to, či

paletový nábytok a vždy, keď majú v rozvrhu voľnú hodinu alebo majú obedňajšiu

žiaci vedia identifikovať, akú emóciu prežívajú pri neúspechu, lebo každý úspech

prestávku, tak spoločne oddychujú a komunikjú. Celé to slúži na medzitriedne

aj neúspech je spojený s prežívaním emócie (bezmocnosť, hnev, frustrácia a pod.).

utužovanie, nie iba v rámci jednej triedy, ale pre všetky triedy ročníkov 1 až 4. Po

Čo cítim, keď napíšem písomku na 5 alebo odpoviem na 5, čo sa vo mne deje, čo

dištančnom vzdelávaní je to pre žiakov veľká zmena a každý návrat k dištančnému

mohlo ovplyvniť môj výkon a ako a čo môžem urobiť pre to, aby som v budúcnos-

vzdelávaniu je pre nich krokom späť v ich sociálnom živote.

ti predišiel takémuto zlyhaniu. Špeciálny pedagóg a školský psychológ vie pomôcť
emóciu identifikovať a poradiť, ako s ňou pracovať v prípade, že je to negatívna

II.23

S emocionálnou stabilitou je úzko spojená otázka temperamentu – čo tempera-

emócia takým spôsobom, aby nezanechala následné stopy či už v správaní alebo

ment, to iné vnímanie. Je dôležité, aby deti mali možnosť poznať samých seba, svoj

v ďalšom vnútornom prežívaní.
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II.26 Treba si všímať, či deti vedia komunikovať o tom, čo ich trápi. Či vedia identifikovať, akú emóciu prežívajú, čo v nich vyvoláva, kam ich smeruje, aké majú očakáva-

dá niečo naučiť. Dnes nie je negramotný ten, kto nevie čítať a písať, ale ten, kto
sa nevie naučiť, odnaučiť a znova naučiť. V tomto je úloha rodiča nezastupiteľná.

nia od toho, čo im prinesie, a ak to vnímajú ako niečo nebezpečné, ohrozujúce, tak
či vedia, aké techniky môžu použiť na redukciu neželaného, čo im emócia prináša.

II.30 Žiaka by mala k učeniu viesť zvedavosť, no tú v súčasnosti potláčajú väzby na vrstovníkov. Žiaci orientovaní na vrstovníkov (rôznych youtuberov a influencerov) sú

II.27 Deti sa v škole dostávajú do záťažových situácií z rozličných príčin. To, že majú po-

natoľko zaneprázdnení väzbami, že im na záujem o neznáme nezostáva kapacita.

cit, že sa na nich všetko valí, môže byť aj ich pričinením, najmä ak si učenie nechá-

To, čo sa učia od svojich vrstovníkov, je hovoriť ako oni, chodiť ako oni, obliekať sa

vajú na poslednú chvíľu a ich time management je zle nastavený. Učiteľ vyžaduje

ako oni, chovať sa ako oni a vyzerať rovnako ako oni. Učia sa prispôsobovať a imi-

od žiakov aktívny prístup, potrebuje ich ohodnotiť známkou. Žiaci môžu mať po-

tovať. Všetko, čo im neslúži na vytváranie a udržiavanie takýchto väzieb ich nudí.

cit, že sú nespravodlivo hodnotení, ale nevedia povedať, prečo ich systém hodno-

Medzi takýmito žiakmi sa nuda šíri ako epidémia. Orientácia detí na vrstovníkov

tenia hnevá. Nevedia definovať, že ich aktuálny emočný stav je o hneve a smútku.

robí zo zvedavosti ohrozený pojem. Riešením je vytváranie a udržiavanie dosta-

Na učiteľa sa obracajú ako na autoritu a očakávajú, že im pomôže emóciu iden-

točne silných väzieb na dospelých, na rodičov a učiteľov.

tifikovať a ukotviť sa spôsobom, že to spolu rozoberú, prečo sa cítia vystresovaní,
prečo sú sklamaní a nahnevaní a navrhne riešenie. Spolu s pedagógom hľadajú
spôsoby eliminácie výskytu nežiadúcich emócií a ich vplyvu na správanie žiaka.

II.31 Medzi príklady dobrej praxe sa dá zaradiť aj projekt sebadôvery DOVE ako vhodný
nástroj na zvyšovanie sociálnych a emočných zručností, konkrétne vo vzťahu k sebapoznávaniu, sebahodnoteniu, sebaúcte a sebadôvere. Projekt obsahuje videá,

II.28 Za prokrastináciou môže byť tiež negatívna emócia – bojím sa toho, že úloha je

texty a iné materiály vytvorené v spolupráci s psychológmi a pedagógmi, ale aj

pre mňa náročná, nezvládnem ju. Pedagóg môže v rozhovore smerovať žiaka

odporúčania pre rodičov ako komunikovať s deťmi, ako sa rozprávať o emóciách

k úvahám, prečo úlohu odkladá, či sa bojí neúspechu, alebo je to strach z niečoho

s vedomím, že ak sú deti emočne rozladené, má to vplyv aj na učenie.

iného? Častokrát problém odkladania úloh vyrieši jednoduchý plánovač.
II.32 Osobitnú pozornosť si zasluhujú pravidlá fungovania v triede, napísané a zaveseII.29 Žiaci, ktorí prídu zo základnej školy, sa v mnohých prípadoch nevedia učiť. Nevedieť

né na viditeľnom mieste v triede tak, aby ich žiaci vnímali ako skupinové pravidlá

a nenaučiť sa sú dva odlišné pojmy a pre tieto deti je ľahké povedať neviem, ne-

platné pre všetkých. Výnimkou sú špecializované učebne, v ktorých sa striedajú

rozumiem, no keď sa ich opýtate, čomu nerozumie, tak nevedia, lebo sa do učiva

všetky triedy. Na pravidlách sa žiaci dohadujú spoločne, napr. že nebudú skákať

nepozreli. Žiak dostáva zlé známky a rodič sa za to hanbí. Keď sa ho opýtate, čo

druhým do reči, že nebudú nikoho osočovať za jeho názor, čo je pre nich prija-

urobil pre to, aby sa dieťa lepšie naučilo, tak vám odpovie, že on nie je na učenie

teľné a čo nie je a pod. Tieto pravidlá sa môžu v čase meniť a dopĺňať. Aplikácia

dieťaťa, na to je učiteľ. Rodič je ten, kto má viesť dieťa k tomu, aby vedelo, ako sa

Edupage sa dá využiť aj na informovanie rodičov o takýchto pravidlách, vrátane
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očakávaní, ktoré má pedagóg vo vzťahu k žiakovi spolu s hodnotiacimi kritériami

potreby naplánovanie terapeutických sedení v rámci individuálneho plánu rieše-

– čo v ktorom predmete a v akom rozsahu by mal žiak zvládnuť tak, aby vyhovel

nia problémových stavov. Na bližšie vysvetlenie takýchto problémových situácií

kritériám a kategóriám hodnotenia.

spolužiakom slúžia triednické hodiny.

II.33 V súčasnej dobe, poznamenanej Covidom, je umocnené aj emočné prežívanie

II.34 Frustráciu žiakov je možné eliminovať vhodnými podnetmi smerujúcimi ku zme-

stresových situácií a emócie sú vybičované do podoby úzkostných stavov, pani-

ne postojov – najmä v prípadoch, ak nie je možné zmeniť okolnosti, ktoré žiaka

ky až suicidného konania. Reakcie na skratové konanie prichádzajú v prvom rade

trápia. Pri nespracovaných negatívnych emóciách môžu žiaci prežívať pocity han-

od špeciálneho pedagóga a odborníkov z pedagogicko–psychologickej poradne,

by najmä pri konfrontácii so svojimi vrstovníkmi. Žiaci by mali byť vedení k tomu,

s následným informovaním rodičov. Cieľom nie je hľadanie chýb a obviňovanie,

že ak niečo nie je v dosahu ich kontroly a moci, je pre nich dôležité naučiť sa takú-

ale hľadanie východísk a poskytnutie pomoci. Osvedčilo sa tiež využívanie slu-

to situáciu prijať a zmieriť sa s ňou.

žieb krízových liniek (na webstránke Slovenskej komory psychológov) a v prípade
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