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Spolupráca – empatia, dôvera, kooperácia
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Závery a odporúčania tretieho okrúhleho stola

T
VY

Cieľom tretieho okrúhleho stola bolo posúdenie aktuálnosti koncepcie sociálnych
a emočných zručností detí a adolescentov, prezentovanej v štúdii OECD1, a jej vhodnosti a primeranosti na naše podmienky v doméne Spolupráca - empatia, dôvera,
kooperácia.

PLNENIE
ÚLOH

EMOCIONÁLNA
REGULÁCIA

V našom projekte realizovanom v programe Erasmus+ používame túto najrozšírenejšiu
definíciu sociálnych a emočných zručností: Sociálne a emočné zručnosti sú individuálne charakteristiky, ktoré 1. vznikajú vo vzájomnej interakcii medzi biologickými predispozíciami a faktormi okolitého prostredia, 2. prejavujú sa konzistentnými vzorcami
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myšlienok, pocitov a správania, 3. neustále sa rozvíjajú prostredníctvom formálneho
a neformálneho získavania vedomostí a skúseností a 4. ovplyvňujú dôležité socioekoZAPÁJANIE
S OSTATNÝMI

nomické výsledky počas celého života jednotlivca2.
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nosti zoskupené a organizované (Obr.1). Opis zručností v doméne Spolupráca je v Tab.1.

ZV

z modelu Veľkej päťky (Big Five), ktorý poskytuje ucelený pohľad na to, ako sú tieto zruč-

L
TO

Štúdia OECD vychádza zo známej koncepcie v oblasti sociálnych a emočných zručností,

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

Spolupráca
(ochota)

Empatia

Chápe a stará sa o druhých, o ich pohodu. Investuje
v úzkom vzťahu k hodnotám.

Podporuje priateľa v ťažkostiach, sympatizuje napr.
s bezdomovcami.
Opak: Má sklony dezinterpretovať, ignorovať alebo nebrať
do úvahy pocity ostatných ľudí.

Dôvera

Kooperácia

Predpokladá, že iní vo všeobecnosti majú dobré úmysly
a odpúšťa tým, ktorí robia zle.

Necháva veci na ľuďoch, nechce byť hrubý alebo kritický.

Žije v harmónii s ostatnými a vo vzájomnej previazanosti
hodnôt medzi ľuďmi.

Je pre neho ľahké vychádzať s ľuďmi, rešpektuje
rozhodnutia schválené v skupine.

Opak: Vo vzťahu k ľuďom je rezervovaný a podozrievavý.

Opak: Má sklony argumentovať a ísť do konfliktov
s ostatnými, nemá sklon ku kompromisom.
Tab.1– Opis zručností zahrnutých do prieskumu OECD v doméne Spolupráca.
Zdroj: Kankaraš,M. – Suarez–Alvarez,J.: Assessment Framework of the Survey on Social and Emotional Skills, OECD (2019).

Doména Spolupráca sa v diskusii za okrúhlym stolom vnímala ako starosť o blaho

V Tab.1 sú uvedené a opísané jednotlivé subdomény Spolupráce spolu s charakteristický-

druhých. Jednotlivci, ktorí dokážu úspešne spolupracovať s ostatnými, to robia udržia-

mi príkladmi správania. Jednotlivci, ktorí dosahujú vysoké skóre v oblasti empatie/súcitu,

vaním dobrých vzťahov a minimalizovaním medziľudských konfliktov. Príkladom takej-

sú opisovaní ako srdeční a citliví, zatiaľ čo jednotlivci, ktorí dosahujú nízke skóre, sú vní-

to spolupráce je prejavovanie skutočného emočného záujmu o blaho druhých, dobré

maní ako chladní, nesympatickí a necitliví. Subdoména kooperácia/vzťahová harmónia

zaobchádzanie s druhými, udržiavanie pozitívneho prístupu a dôvery k druhým. Z via-

rozlišuje medzi jednotlivcami tých, ktorí sú srdeční, nekritizujú, sú milí a ľahko sa s nimi

cerých charakteristík dospelých osobností si OECD vybrala tri pre svoju štúdiu o sociál-

žije. Ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre pri hodnotení dôvery, majú tendenciu myslieť si

nych a emočných zručnostiach:

o ľuďoch len to najlepšie a správať sa ku nim dôveryhodne.

•

Empatia/súcit

Jednotlivci, ktorých charakteristickou vlastnosťou je spolupráca, si cenia medziľudské

•

Kooperácia/vzťahová harmónia

vzťahy, sú kooperatívnejší a ochotnejší pomáhať a sú aj obľúbenejší medzi svojimi ro-

•

Dôvera

vesníkmi. Schopnosť spolupracovať s ostatnými sa premieta do pevnejších vzťahov, do
výraznejšieho prosociálneho správania a medzi deťmi prispieva aj k menším problémom
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so správaním. Spolupráca klesá medzi 10. rokom života a začiatkom tínedžerského veku
až kým sa do 20. roku života nevráti na počiatočnú úroveň. Mierny pokles spolupráce
bol zaznamenaný medzi deťmi vo veku 6 rokov a 17 rokov. Tieto výsledky opäť ukazujú
potenciál pre tvárnosť schopnosti spolupracovať.
Štúdie z Veľkej Británie, ktoré sa zameriavali na mieru empatie v rannom detstve zistili,
že jej nedostatok je neskôr v adolescentnom veku spojený s problémami v tejto oblasti.
Ďalšie štúdie (Švajčiarsko) potvrdili, že schopnosť sympatie s druhými sa u švajčiarskych
detí vo veku 6 a 9 rokov spája s vnímaním hodnôt sociálnej spravodlivosti, akými sú napr.
viera v spravodlivé zaobchádzanie s ostatnými a vo veku 12 rokov minimalizovanie a odstraňovanie nerovností.
Hoci sa zdá, že žiadna z týchto troch subdomén neurčuje ani nepredpovedá výsledky
súvisiace so vzdelávaním, ekonomikou alebo zdravím, majú empatia a dôvera určitú predikčnú platnosť, a to pokiaľ ide o ukazovatele kvality života. Na druhej strane sa zistilo,
že ústretovosť a jej subdomény negatívne súvisia s rôznymi formami externalizujúceho
správania (napr. šikanovanie, násilie atď.) tak u detí, ako aj dospelých. Byť empatický, dôverovať iným a schopnosť spolupracovať sú veľmi dôležitými aspektmi spolupráce a sú
vysoko relevantnými zručnosťami pre deti dnes aj v budúcnosti.
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Závery a odporúčania tretieho okrúhleho stola
III.1

Spoluprácu vnímame ako kombináciu aktivít a úsilia, ktoré spolu s jedným alebo

je vhodné dávať žiakom spätnú väzbu k ich práci v skupinách. Pri spolupráci

viacerými jednotlivcami realizujeme, aby sme dosiahli spoločný cieľ. Žiakov to učí-

v skupine sa osvedčilo uvedomovať si: aktívne počúvanie, akceptovanie názoru

me v škole a neskôr si tento návyk prenášajú do dospelosti a pracovného života.

druhého, dôveru v skupine, vzájomnú podporu a úctu k druhým, oceňovanie

Obzvlášť v doprave je aj vzhľadom na bezpečnosť a spoľahlivosť dôležité, aby za-

a pochvalu, rešpektovanie a akceptáciu odlišností v názoroch/postojoch/skú-

mestnanci kooperovali a pri spolupráci si navzájom dôverovali.

senostiach, snahu vcítiť sa do pocitov druhých, vyjadrovanie pocitov a potrieb,
navrhovanie riešení. Medzi nevhodné prejavy v skupinovej dynamike je mož-

III.2

Spoluprácu vnímame aj ako starostlivosť o blaho druhých. Škola nemá len po-

né zaradiť: nerešpektovanie členov skupiny, obviňovanie druhých, odmietanie

skytovať vedomosti, ale predovšetkým má učiť žiakov spolupráci, empatii, dôvere

názorov druhých, neoprávnenú kritiku, egoistické sebapresadzovanie, presun

a ďalej tieto hodnoty rozvíjať. Pre žiakov je dôležité, aby sa vedeli zamerať nielen

zodpovednosti na iných.

na riešenie otázok týkajúcich sa ich samých, ale aj na tie, ktoré súvisia so vzťahmi
medzi spolužiakmi, v kolektívoch a neskôr aj v spoločnosti. Zvládnutie obsahu uči-

III.4

Empatia je schopnosť predstaviť si, ako sa cíti niekto iný v konkrétnej situácii, a na

va a získanie dobrých známok pre praktický život nestačí. Žiaci by sa mali tiež učiť,

základe toho adekvátne reagovať. Schopnosť vcítiť sa do vnútorného citového

ako zvládať svoje emócie, vedieť prakticky riešiť konflikty a byť empatický k ostat-

a zážitkového sveta iného žiaka, pochopiť ho, vidieť svet jeho očami je spojená

ným, naučiť sa čo najlepšie zvládať záťaž a stres.

s uvedomením si, že v danom momente (v tej istej situácii) sa spolužiak môže
cítiť úplne inak ako ja. Je vhodné v takej situácii predstaviť si seba na jeho mieste

III.3

Každá spolupráca má svoje pravidlá. Pri skupinovej práci si žiaci potrebujú naj-

a v ním prežívanej situácii a zamyslieť sa nad tým, ako by som asi v takej chvíli so

skôr osvojiť jej pravidlá a stotožniť sa s tým, že členovia skupiny majú rovna-

svojimi emóciami pracoval ja sám.

ké ciele. Pedagóg by mal viesť žiakov k spoločnému premýšľaniu nad riešením
úloh, tak aby sa navzájom pozorne počúvali, vnímali svoje nápady a názory, roz-

6

III.5

Základom empatie je sebauvedomenie. Čím sme otvorenejší k vnímaniu vlast-

deľovali si povinnosti, prejavovali ochotu si pomôcť, prijímali zodpovednosť za

ných pocitov, tým lepšie ich dokážeme rozpoznať a pochopiť u druhých. Z toho

získavanie i spracúvanie informácií a tiež za konečný výstup a výsledok vzájom-

vyplýva, že žiak si musí najprv uvedomiť svoje emócie, až potom môže porozu-

nej spolupráce. Je efektívne nechať im priestor, aby si mohli vytvoriť vlastné pra-

mieť emóciám druhých. Byť empatický neznamená považovať problémy druhých

vidlá, komunikovali o očakávaniach a normách v kolektíve. Žiakom pomôže, ak

za svoje, ale byť k nim otvorený a ochotný pomôcť. Empatia žiakovi umožňuje

takéto pravidlá majú napísané v triede na viditeľnom mieste (na nástenke), čím

citlivejšie vnímať rôznorodé situácie − pomáha mu porozumieť ako sa niekto

si ich spontánne pripomínajú a v podvedomí upevňujú. Zo strany pedagógov

cíti, predpokladať ako asi ten druhý zareaguje v danej situácii. Žiakova schopnosť
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vnímať aj nevyslovené pocity, či byť prístupný citom iných, je podporným kompo-

voľnom čase veľa využívajú médiá, vedia pracovať s videami, veľmi dobre pracujú

nentom skupinovej spolupráce. Aj vzájomnou spoluprácou na školských projek-

s internetom a je pre nich jednoduché vyhľadať si potrebné informácie. Tomu by

toch sa žiaci učia správne odhadnúť pocity ostatných, rozvíjajú schopnosť vycítiť,

malo zodpovedať aj zadanie projektu. Žiaci by sa mali naučiť spoločnými silami vy-

kedy je potrebné povzbudenie či podpora.

tvoriť náčrt projektu, kriticky zhodnotiť jeho reálnosť pre svoju školu/triedu, uvedomiť si, že spolu môžu dosiahnuť viac ako pri individuálnej práci. Okrem tímovej

III.6

So žiakmi sa treba rozprávať o pocitoch. Ich vlastných, aj tých, ktoré vnímajú

spolupráce možno počas aktivity sledovať aj tímové roly, komunikáciu členov

u svojich spolužiakov. Žiakov treba nabádať, aby si predstavili, ako sa spolužiak cíti

skupín a férovosť jednotlivcov pri dodržiavaní pravidiel. Pedagóg by mal podpo-

v danom okamihu. Dokáže si predstaviť, aká reakcia by bola vhodná, čo by napr.

rovať žiakov, aby si pri práci v tímoch rozdelili úlohy. Zároveň je dobré ak nabáda,

druhého upokojilo v situácii, kedy sa mu nedarí? Môžeme sa žiakov spýtať, či sa

aby sa žiaci snažili spoznať potreby druhých, naučiť sa rešpektovať ich, nachádzať

im aj v bežnom živote stáva, že sú viac spolucítiaci vo vzťahu k iným, či sa sami

kompromisy a komunikovať spôsobom, ktorý im umožní sa dohodnúť.

považujú za empatických a kedy a ako sa to prejavuje. Je vhodné upozorniť ich, že
empatia je zručnosť, ktorá sa dá ďalej rozvíjať a trénovať pri každodennom kontakte so spolužiakmi a ľuďmi vo svojom okolí.

III.9

V súčasnej pedagogickej praxi sa do popredia dostáva charakterové vzdelávanie.
Implementovať by sa malo, pokiaľ možno, do všetkých predmetov. Vhodné je zo
začiatku nájsť časový priestor pre takéto vzdelávanie hlavne v spoločensko – ved-

III.7

Škola je živý organizmus, ktorý sa musí v súčasnosti stále viac prispôsobovať nastá-

ných predmetoch. Na hodinách slovenského jazyka, či dejepisu sa dajú aj v aktu-

vajúcim zmenám. Žiak môže byť konfrontovaný s náhlymi a neočakávanými zme-

álnych osnovách vložiť témy o empatii, dôvere a spolupráci a prepojiť ich s pred-

nami – spomenúť môžeme nedávne vypuknutie vojenského konfliktu v blízkosti

písaným učivom. Na bezpečnej pôde dokáže žiakov „vytiahnuť z ulity“, aj to, ako

našich hraníc. Vo všeobecnosti môže byť konfrontovaný so zmenami, ktoré napr.

majú reagovať na témy, ktoré nie sú vždy príjemné, ale súvisia s realitou, s reálnym

vyžadujú zamestnávatelia a trh práce, resp. každodenný reálny život. To všetko

životom.

kladie zvýšené nároky na sociálno-emočné učenie, ktorému je potrebné venovať
pozornosť už od prvého ročníka strednej školy.

III.10 Akadémia veľkých diel je projekt, do ktorého by sa mali zapojiť v prvom rade učitelia stredných škôl. Nie je len o literárnych dielach, ale aj o maľbe, filme, hudbe

III.8

V rámci vyučovacích hodín je možné zadať nejakú konkrétnu tému, ktorú vedia

a pracuje so špecifickými metodikami ako vyjadriť vlastné emócie, ako pracovať

žiaci spracovať v skupine napr. vo forme prezentácie/plagátu pre ostatných spo-

v skupine, ako počúvať jeden druhého a následne pracovať v korektnej skupine

lužiakov. Čím viac sa zapoja tzv. zážitkové, či interaktívne metódy, tým lepšie si

a v rámci korektnej diskusie. Cieľom je prispieť k budovaniu schopností, ktoré žia-

žiaci danú tému zapamätajú a zároveň budú priamo konfrontovaní so spoluprá-

kom pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej

cou. Očakávania žiakov od takýchto aktivít (projektov) môžu byť veľké. Vo svojom

budúcnosti. Podrobnosti sú k dispozícii na https://www.akademiavelkychdiel.sk/

v programe Erasmus+
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III.11 Sociálne učenie prebieha aj pri riešení modelových situácií. Skupina si sama
vytvára osobitnú klímu (sociálnu atmosféru) a poskytuje spätnú väzbu pre zú-

a nebyť neustále v pozícii, že všetko vie a všetkému rozumie. Najväčším uznaním
práce a majstrovstva učiteľa je, keď ho žiak v určitom bode v dobrom „preskočí“.

častnených. Do vyučovacieho procesu by sa mali čo najviac doplniť menej
formálne aktivity pre žiakov, s možnosťou si vybrať, resp. aj navrhnúť rôzne

III.14 Žiaka treba viesť k tomu, aby bol schopný a ochotný uznať svoju chybu alebo sla-

aktivity. Trieda alebo časť žiakov triedy môže dostať za úlohu spoločne koope-

bosť a vďaka tomu ísť dopredu, rozvíjať svoje sociálne a emočné zručnosti. Vďaka

rovať pri vymýšľaní a následnom vybavovaní školského výletu, či exkurzie. Tím

dobrému vzťahu so spolužiakmi, vnútornej motivácii a podpore z vonkajšieho

žiakov môže byť poverený pomáhaním pri organizovaní školských akcií alebo

prostredia, sa aj tí, ktorí sú zaradení medzi slabých, dokážu vyhupnúť medzi dob-

aj príprave celého kultúrneho programu. Zvážiť sa dá aj výroba určitých škol-

rých a mnohokrát aj medzi tých najlepších.

ských pomôcok, ktoré ako výsledok spoločnej práce budú na prospech pre
všetkých. Ako ďalšiu aktivitu možno zvoliť projekt zameraný na pomáhanie

III.15 V rámci odborného výcviku treba klásť dôraz na spoločné trávenie veľkého množ-

spolužiakom s učením (doučovanie, precvičovanie naučenej látky). Na hodi-

stva času so žiakmi, pretože práve tam sa odohrávajú neformálne, nezáväzné ale

nách slovenského alebo cudzieho jazyka je priestor na vytvorenie zoznamu

podnetné konverzácie, pri ktorých starší, skúsenejší majster odovzdáva žiakom

kníh, kde ústrednou témou je spolupráca hrdinov a vhodné je vybrať také,

svoje skúsenosti, vedomosti a zručnosti a rozvíja neformálne vzťahy počas odbor-

ktoré by zaujali dievčatá i chlapcov. Do zoznamu patrí tak krásna literatúra, ako

nej výučby.

aj skutočné príbehy.
III.16 Študentom vo vyšších ročníkoch, najmä čo sa týka maturitných skúšok, treba
III.12 Pedagóg by nemal byť len vzdelaný v odbore, ktorý vyučuje, ale mal by aj vzbu-

pomáhať pri vytváraní študijných skupín a vhodných priestorov na stretávanie,

dzovať záujem a aktivovať ku kreativite žiakov v triede, pričom nezáleží na pred-

napr. študovne v domove mládeže alebo relaxačnej miestnosti vhodnej na takéto

mete, ktorý vyučuje. Autoritatívny prístup by sa nemal uplatňovať (ak, tak iba

stretávanie.

v minimálnej miere), pretože generácie súčasných stredoškolákov preferujú pedagóga, ktorý je akoby „koučom“ schopným viesť ich k samostatnosti, vzájomnej
spolupráci a kreativite súčasne.

III.17 Dôležité je udržiavať neformálne vzťahy a nenásilne, prostredníctvom spoločného
záujmu hľadať cestu a viesť žiaka nielen k učiteľovi a majstrovi, ale hlavne k štúdiu
svojho odboru. Ako príklad poslúži Enersol-SK, súťaž zameraná na ochranu život-

III.13 Prostredníctvom opakovaných rozhovorov a vedením pomocou otvorenej ko-

ného prostredia s cieľom podporiť a vyhľadávať talentovaných a nadaných žia-

munikácie k tomu, aby si svoje záležitosti/problémy/nejasnosti v určitej miere

kov. Je zaujímavé, že deti, ktoré sa nikdy neprejavovali ako schopné riešiť vedecké

a v určitých hraniciach pod vedením pedagóga prehodnocoval žiak, môže mu

projekty, po zasvätení do problematiky sa dokážu pridať, súťažiť, spolupracovať,

pedagóg pomôcť a motivovať ho. Je dobré, ak aj učiteľ dokáže začať sám od seba

hľadať nové nápady a úspešne ich aj odprezentovať.
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III.18 Intenzita prežívania spoločných starostí a problémov sa na každom žiakovi prejaví inak. Škola je to miesto, kde sa deti učia začleniť medzi spolužiakov a učite-

k rozširovaniu povedomia o problémoch toho druhého, o jeho duševnom zdraví
a problémoch vo vzťahovej a komunikačnej oblasti.

ľov a objavovať svoje kvality. Je vhodné vytvárať také prostredie pre vzájomnú
spoluprácu, v ktorom môžu členovia skupiny spoznávať aj svoje „slabé“ miesta,

III.21 Miera empatie u intaktných žiakov sa vo vzťahu k dysgrafikom, dyslektikom alebo

priestor pre ďalší sebarozvoj a osobnostný rast. Budú to potrebovať aj pri hľada-

žiakom s inými poruchami v učení výrazne zvýši po vysvetlení, prečo ku nim volí-

ní zamestnania, sebaprezentácii a ovládaní zručnosti vedieť sa „predať“.

me iný prístup, prečo si napr. žiaka s ADHD zoberieme na doskúšanie k sebe, prečo
s takým žiakom prechádzame písomku osobitne, lebo inak by sme ho nedokázali

III.19

Niektoré prejavy nevhodného „žartovania“ medzi žiakmi môžu prejsť až do

spravodlivo ohodnotiť. Po súhlase s daným žiakom môžeme ostatným v triede

provokatívnych útokov a slovnej agresivity. „Obeť“ takéhoto diania bude prežívať

vysvetliť, v čom je problém, prečo musíme pri takýchto žiakoch reagovať tak, ako

negatívne emócie, ktoré „útočník“ nevníma a teda si neuvedomuje ani prekro-

to robíme a pri ostatných inak. Ak tak neurobíme, žiaci to pociťujú ako krivdu, sú

čenie pomyselnej hranice, ktorá je únosná pre daného žiaka. V prípadoch, ak

závistliví, lebo „on“ to má jednoduchšie a má nezaslúžene lepšie známky ako „ja“.

takéto prejavy prerastú do fyzickej agresivity, je treba voči nim v rámci výchov-

Dôležité je žiakom vysvetliť, že stále ide o rovnaký obsah vzdelávania a ani jeden

ných opatrení nekompromisne zakročiť. Riešením je podporovať žiakov takúto

nie je, čo sa týka obsahu, ukrátený. Pokiaľ si zrozumiteľne pomenujeme, prečo

situáciu si vzájomne vysvetliť (z pohľadu jedného aj druhého) za prítomnosti

volíme určitý prístup ku konkrétnemu žiakovi, je predpoklad, že miera pochopenia

pedagóga a učiť ich, ako môžu použiť empatický prístup pri riešení náročných

a empatie zo strany spolužiakov je omnoho vyššia ako na začiatku. Bez informácií

situácií.

to skrátka nejde. Byť ticho nie je riešenie.

III.20 Jednou z najúčinnejších foriem rozvíjania empatie je dostatočná informovanosť

III.22 Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností sa v škole odohráva prirodzene už

o dôvodoch podporných opatrení vo vzťahu k niektorým spolužiakom, ktoré

kontaktom medzi učiteľom a žiakom a medzi žiakmi navzájom. To, čo chýba, je

môžu ostatní vnímať ako nespravodlivosť, ako niečo zvláštne a divné, vymýšľať

vyššia erudícia a väčšie dohliadnutie na jednotlivé problémy zo strany učiteľov,

si najrôznejšie domnienky a podľa toho sa neprimerane správať. Napríklad ak ide

ako aj inšpirácia, kam a akým spôsobom žiakov viesť. Každý z učiteľov disponuje

o pridelenie asistenta, úpravu metód, výstupov alebo prístupov vo vyučovaní.

v tomto snažení svojimi zručnosťami, má svoj „pedagogický rozum“, ktorý odo-

Vhodnou metódou je ponúknuť čo možno najviac informácií a aktivovať žiakov,

vzdáva a súčasne sa snaží hľadať nové cesty. Chýba však akási príručka, osobitná

ktorých sa to týka, aby ich zhromažďovali. Najlepšie sa dá takáto situácia vysvet-

forma školenia alebo minimálne niečo na spôsob zhodnotenia toho, ako dnes

liť a priblížiť spolužiakom na adaptačných kurzoch v prvých ročníkoch – pokiaľ

môžeme a máme ideálne pristupovať k spolupráci, k povzbudzovaniu, k empatii

tam majú napr. študenta, ktorý ma prideleného asistenta. Podávanie informá-

a ku dôvere, a to aj napriek tomu, že to učiteľ robí prirodzene a snaží sa sám nájsť

cií, vysvetľovanie, vedenie k empatii, k pochopeniu pocitov druhého prispieva

tie najefektívnejšie cesty.
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III.23 Kľúčovou prioritou musí byť celospoločenská snaha dotiahnuť sociálne a emočné
zručnosti k väčšej dokonalosti. To je zdanlivo jednoduchá úloha pre ministerstvo

že je to stále novinka, ktorá sa ešte nevžila do školského prostredia tak, aby sa toho
chopili aj stredné školy.

školstva, ale bez empatie, spolupráce a dôvery medzi učiteľmi a žiakmi to nepôjde. Osobitne v čase pandémie, keď bola značná časť vzdelávania zabezpečená

III.26 Dôvera voči pedagógovi, voči vzdelávaniu ktoré žiaci absolvujú, sa dá vypes-

dištančnou formou, bolo dôležité povzbudzovať u žiakov ich sebadôveru a sme-

tovať. Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní zastupuje na

rovať vzájomné vzťahy so spolužiakmi a viesť ich v kolektíve k tomu, aby vzťahy

Slovensku záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy s cieľom pod-

boli založené na dôvere a zdravom sebavedomí. Len tak dokážu žiaci bez zbytoč-

nietiť zmeny vo vyučovacích metódach tak, aby boli žiaci lepšie pripravení na

ných zábran spolupracovať.

život v demokratickej spoločnosti. V rámci kritického myslenia sa zaoberá otázkou kreativity. Sú to dôležité hodnoty, ktoré dokážu pôsobiť na citlivosť a citovú

III.24 Škola by mala pedagógom ponúknuť možnosti na rozvoj v oblasti sociálnych

zrelosť a posunúť deti k mysleniu, ktoré bude empatickejšie. Zvyšovanie týchto

a emočných zručností. Rozšíria si tak uhol pohľadu na rôzne situácie, možnosti

zručností lepšie pripraví deti na budúcnosť, ktorá ich čaká, na neistotu a na to,

reagovania na ne a súčasne získajú informácie o efektívnejšom vedení žiakov.

aby dokázali zabojovať a využiť svoje silné stránky a zároveň si aj uvedomovať

Veľa závisí aj od osobnosti učiteľa a prostredia v ktorom učí. Sú predmety, kde

svoje slabosti. Len tak si budú žiaci istí sami sebou, budú sebavedomejší a zbavia

sa to dá lepšie, ale sú aj také, kde sa to dá len ťažko zakomponovať v rám-

sa prílišnej skromnosti a nedôvery v seba.

ci vyučovacej hodiny. Interakcia medzi učiteľom a žiakom však musí byť bez
ohľadu na to, či sa jedná o vzdelávaciu alebo výchovnú stránku výuky. V tomto

III.27 Budovať v žiakoch sebavedomie je prirodzená súčasť výchovno-vzdelávacieho

procese sa s úspechom využíva aj práca so špeciálnym pedagógom, najmä ak

procesu. To sa dá nielen tým, že pedagóg pozorne sleduje určité aspekty osob-

ide o deti, ktoré sú integrované, alebo vyžadujú nejakú formu individuálneho

nosti žiaka, ale aj tak, že zmení formu hodnotenia. V začiatkoch hodnotenia sa

prístupu.

zameria na to, čo je dobré a vyzdvihne pozitíva. Následne usmerní žiaka v oblastiach, ktoré vyžadujú žiakov aktívny prístup v procese ďalšieho sebarozvo-

III.25 Na základných školách v Českej republike sa osvedčili dlhodobé programy, ktoré

ja a zlepšenia výsledkov. V podstate je lepšie na začiatku pochváliť, motivovať

majú svoju metodiku a úspešne rozvíjajú sociálne a emočné zručnosti žiakov, vrá-

a udržať žiaka v dobrej nálade a až neskôr, na základe analýzy postupov a výsled-

tane empatie a dôvery. Je to napr. program Druhý krok zameraný na rozvíjanie se-

kov konkrétneho žiaka, hovoriť o slabších stránkach v rámci tej-ktorej časti, ktorú

bauvedomovania, sebariadenia, sociálneho cítenia, vzťahových zručností a zodpo-

spolu riešia žiak a učiteľ. Väčšina učiteľov v minulosti mala tendenciu najskôr

vedného konania. V materských školách úspešne prebieha vzdelávacia a zábavná

povedať, čo všetko je zle, a len málokto ako prvé vyzdvihol to, čo bolo dobre.

hra Emušáci, zameraná na vyjadrovanie pocitov a emócií detí. Problémom je absen-

Podobný prístup má aj väčšina rodičov. Najprv „vypichnú“ to, čo je zlé, a na to, čo

cia plynulého prechodu týchto programov na stredné školy. Zdôvodňuje sa to tým,

je dobré im už nezostane čas. Tak sa v deťoch skôr potláča ako upevňuje.
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III.28 Aktuálne a naliehavé je vytvoriť systém, v ktorom bude pedagóg vedieť pracovať

toho, aby ich kriticky zhodnotili. Aj keď ministerstvo školstva ponúka učiteľom

so svojimi žiakmi, vkladať a rozvíjať v nich pozitívne hodnoty sociálneho a emoč-

množstvo metodického materiálu ako pracovať so žiakmi, napr. odpútavacie ak-

ného vzdelávania. Nie všetci žiaci dokážu vyjadrovať svoje pocity, nevedia vyjadriť

cie, základnú psychologickú pomoc, fungujú linky dôvery, ktoré pomáhajú de-

to, čo cítia a hanbia sa za to. Bez takéhoto systému je ťažké učiť žiaka chápať, čo

ťom, ale nikto nepočítal s vojnou v Európe a aj učitelia sú zo súčasného vývoja

cítia tí druhí, ako zvládajú stres, ako sa on môže naučiť zvládať stres, ako si vybu-

zaskočení. Navyše aj krízový manažment je niečo, čo sa treba naučiť zvládať aj

dovať odolnosť a pripraviť sa na to, čo môže nastať. Sú aj takí rodičia, ktorí ako vý-

v praxi učiteľa, pretože aj pedagóg môže mať problémy vyrovnať sa so stresom

chovu nepoznajú iné ako bitku, tresty a ťažko sa s nimi komunikuje a nalieha, aby

a tiež sa môže ocitnúť v situáciách, kedy potrebuje poradiť, pomôcť. Aktuálne

sa snažili pochopiť vlastné dieťa. Deti z takýchto rodín potom nachádzajú väčšie

sú na webovej stránke Slovenskej komory psychológov k dispozícii kontakty na

pochopenie v škole, keďže doma ho nemajú. Generáciu takýchto rodičov v rovna-

krízové linky a pomoc v rôznych oblastiach a pre rôzne cieľové skupiny (www.

kom duchu vychovala predchádzajúca generácia a my potrebujeme tento trend

komorapsychologov.sk).

zastaviť, a to sa deti takýchto rodičov dokážu naučiť jedine v škole.
III.31 V Českej republike sa osvedčil projekt kariérneho testovania, ktoré pomáha štuIII.29 Deti samé nevedia pochopiť situáciu a vedome pracovať s emóciami tak, ako by do-

dentom 3. a 4.ročníkov nájsť si na základe nimi prejaveného záujmu odbor, prí-

kázali mnohí dospelí. Aktuálne sú mnohé psychicky nestabilné nielen kvôli pandé-

padne vysokú školu, kde by mohli pokračovať vo svojom vzdelávaní. Osvedčila sa

mii, ale aj kvôli vojnovému konfliktu v blízkosti našich hraníc. Často môžu pociťovať

aj metóda RIASEC od Hollanda, ktorej aplikáciou pomáhajú študentom vyplnením

intenzívny strach a len ťažko sa darí ich upokojiť. Nevedia si to sami v hlave „upratať“,

jednoduchého dotazníka nájsť také prostredie a činnosť, ktorá by vyhovovala ich

a preto by im učitelia ako mentori mali pomôcť rozlíšiť v mori informácií tú, ktorá je

osobnosti, záujmom a zručnostiam. Tento prístup sa osvedčil najmä pre sebapo-

pravdivá, a vysvetliť, ktoré atribúty má informácia, ktorá je hoax a aká je pozícia žiaka

znávanie a v práci s motiváciou počas štúdia a taktiež priamo pri kariérnom pora-

v rámci aktuálnej situácie. Na modelových situáciách je napr.možné analyzovať našu

denstve, ak študent napríklad zvažuje ďalšie vzdelávanie alebo prípadnú zmenu

pozíciu v prebiehajúcom konflikte tak, aby žiaci dokázali vyhodnotiť to, či informá-

odboru.

cia, ktorá im bola poskytnutá z rozličných zdrojov, je hodnoverná alebo je to hoax.
Aj toto je spôsob, akým sa dá zvýšiť tak empatia, ako aj sebavedomie. Deti sú potom
pokojnejšie a vedia aj triezvejšie rozmýšľať.

III.32 Dôležité je v tejto zložitej dobe podporovať u žiakov optimizmus. Samotná spolupráca však prináša so sebou veľa neistoty, deti ťažko odhadujú čo bude, ako
sa daná situácia vyvinie a neveria si. Častokrát si ani dospelí nevedia odpovedať

III.30 V istom zmysle sa ťažšie sa pracuje so stredoškolákmi ako so žiakmi na základ-

na takéto otázky a v prípadoch, keď žiaci neustále narážajú na nepochopenie zo

ných školách. Starší žiaci ťažšie prijímajú názory dospelých, majú svoje zdroje

strany pedagóga alebo majstra odborného výcviku, dôvera a pocit istoty a bezpe-

informácií, svojich vrstovníkov, ktorých názory berú za svoje mnohokrát bez

čia sú ohrozené. Optimizmus potláčajú mnohokrát aj rôzne choroby, mnoho deti
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trpí depresiami alebo inými jednoduchšími formami psychických porúch. Dôveru

na spoločnom fungovaní. Jednak vychádzať rodine v ústrety a zároveň ponúkať

v seba samého môžu deti získať udržiavaním optimistického pohľadu na svet a na

rady a odporúčania v snahe minimalizovať škody alebo neutralizovať správanie, kto-

dobré vyhliadky do života, ktorý majú pred sebou.

ré celú situáciu zhoršuje. Snažíme sa tiež rozširovať povedomie o možnostiach psychologickej a psychiatrickej starostlivosti, napríklad keď je rodič skeptický voči neja-

III.33 Vzájomná spolupráca sa lepšie formuje na základe aktivít, pri ktorých môžu žiaci

kej možnej medikácii študenta a medikácia je opodstatnená. Rodičom treba poradiť

a pedagógovia lepšie vyjadriť svoje názory. Jednou z foriem odovzdávania spätnej

a nasmerovať ich na konkrétneho odborníka. Otázkou zostáva spôsob, akým tieto

väzby môže byť napríklad tá, že sa rozdajú na začiatku školského roka (po me-

typy rozhovorov viesť a ako tému výchovy v rodine otvárať.

siaci-dvoch) lístočky, na ktoré žiaci napíšu, čo sa im nepáči, či už po vyučovacej
stránke alebo na samotnom pedagógovi s tým, že ten si to pred žiakmi prečíta
a lístočky roztrhá.

III.36 Osobitný druh spolupráce, empatie a dôvery si vyžadujú deti zo sociálne slabších rodín a deti rodičov závislých na alkohole alebo iných návykových látkach. Naučiť takéto deti spolupracovať a dôverovať je mimoriadne náročné,

III.34 Do popredia sa dostáva potreba edukovať pedagógov v oblasti zvládania žiakov

keďže sú neustále konfrontované s rodičovskou aroganciou, iróniou, nedôve-

s autistickými poruchami, najmä tých, ktorí prechádzali vzdelávaním v období, kedy

rou a násilím. Iný prístup si vyžadujú deti zo sociálne slabších pomerov, ktoré

sa ešte nekládol taký dôraz na začleňovanie týchto tém do vzdelávania pedagógov

poberajú sociálne štipendiá a trpia tým, že sa nemôžu v triede vyrovnať so

a prakticky s nimi preberať, čo to pre výuku znamená, čo možno očakávať a záro-

žiakmi, ktorí nemajú problém s obstaraním napr. najmodernejšej techniky ale-

veň tomu prispôsobiť štýl výuky, pokiaľ je to možné. Veľa žiakov už má skúsenosť

bo značkového oblečenia. Sedieť v škole a učiť sa je pre nich strata času, lebo

zo základnej školy so spolužiakmi s touto poruchou alebo so spolužiakom, ktorý

majú pocit, že musia ísť robiť, aby si zabezpečili prostriedky na „lepší“ život. Je

mal prideleného asistenta. V tejto situácii sa osvedčilo opýtať sa žiakov na ich skú-

aj na koordinátoroch duálneho vzdelávania, aby takýchto žiakov motivovali

senosti, aby si vzájomne lepšie a jednoduchšie porozumeli a nebrali to ako niečo

a hovorili s nimi o dôležitosti vzdelania pre ich ďalší život, aby zostali pri štúdiu

extra zvláštne. Cielene je možné vytvoriť jednu „malotriedku“, do ktorej je zaradený

a dokončili školu. Je to spôsob, ako sa z prostredia takejto rodiny vymaniť a za-

žiak s Aspergerovým syndrómom, ktorému sa tam darí a aj spolužiaci si takúto trie-

čať nový život.

du chvália. Je to skúsenosť z praxe, kedy bola zámerne vytvorená výberová trieda
a dnes je už predpoklad, že sa tento žiak na budúci rok zaobíde bez asistenta.

III.37 Je zrejmé, že správanie sa rodičov k deťom je veľmi silným nástrojom rozvoja. Žiaci,
ktorí sa cítia s rodičmi vzťahovo v bezpečí, milované a chápané, v neskoršom veku

III.35 Pri žiakoch s poruchami správania alebo nejakou inou poruchou sa často stretáva-

majú lepšiu schopnosť empatie a súcitu, lepšie regulujú vlastné emócie. Pokiaľ

me s veľmi náročným domácim prostredím, jednak čo sa týka vzťahov, ale často ide

však nenachádzajú empatické porozumenie v rodine, môžu ho hľadať v školskom

aj o neúplné rodiny. Zo strany učiteľa je dôležité viesť rodinu k spolupráci a dohode

kolektíve u rovesníkov, či u pedagógov.
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III.38 Dôležitá je tiež orientácia na komunitnú spoluprácu a vytváranie sociálnych a emoč-

skúseností majú žiaci s interakciou tvárou v tvár, tým menej si zrejme aj dôverujú

ných zručností vo vzťahu ku komunite. Darí sa to v prípade SOŠD Martin – Priekopa

navzájom a ťažšie sa im spolupracuje. Ale na to, aby sme s ostatnými mohli efek-

spoluprácou školy a žiakov s Detským domovom v Necpaloch. Napríklad organizova-

tívne spolupracovať, treba najskôr v tíme vytvoriť atmosféru dôvery.

ním výstavy, na ktorej deti z detského domova stvárňovali vo svojich kresbách dopravu a z obrázkov, ktoré namaľovali, im škola usporiadala vernisáž aj za účasti televízie.

III.42 Ak žiak dôveruje učiteľovi, bude mať väčšiu tendenciu rešpektovať pravidlá, ktoré pe-

V rámci komunitnej spolupráce sa tiež využíva telocvičňa a multifunkčné ihrisko, na

dagóg stanoví. Stačí jeden žiak v triede, ktorý túto atmosféru narúša, ostatní mu napr.

ktoré chodia športovať žiaci, ale aj dospelí športovci. Rovnako sa žiaci zapájajú aj do

nedôverujú, že koná s dobrým úmyslom. Pokiaľ je nejaký žiak z kolektívu a spolupráce

jarného upratovania a pod. Žiaci tiež navštevujú domov sociálnych služieb a v rámci

vylučovaný, stáva sa menej dôverčivým a nebude mať motiváciu ku kooperácii s ostat-

rozvíjania empatie sa snažia pochopiť, že starý človek nie je len hundravý, ale naopak je

nými. Dôvere napomáha spoznať sa navzájom. Vhodné je vytvoriť podmienky žiakom

to človek, ktorý prežil zaujímavý život a rád o ňom rozpráva. Podobnú skúsenosť majú

tak, aby mali priestor a čas zhovárať sa o tom, kto má aké záľuby, koho čo zaujíma a pod.

aj ostatné školy zapojené do malého partnerstva v programe Erasmus+.

Naopak dobrej atmosfére nepomáha ak sa pedagógovi niektorý zo žiakov zverí s vážnym problémom a on mu sľúbi, že mu pomôže s riešením, no nakoniec to neurobí.

III.39 Veľký význam majú tiež propagačné akcie pri komunitných aktivitách organizovaných školou alebo obcou. Napríklad projektové dni, dni otvorených dverí

III.43 Pedagóg zohráva rolu v podpore žiakov, aby si precvičovali schopnosť tímovej

a podobné aktivity, ktoré pomáhajú vytiahnuť školu z anonymity. Školské tričko

spolupráce a komunikácie. Takáto rola si samozrejme vyžaduje trpezlivosť, syste-

s logom školy vytvára na týchto akciách pocit spolupatričnosti a hrdosti na školu,

matickosť, vytrvalosť, autenticitu. Namiesto príkazov a zákazov je potrebné po-

ktorú deti navštevujú.

núknuť žiakom možnosti. Ak má dospelý tendenciu bagatelizovať problémy žiakov, znamená to nielen stratu dôvery v pedagóga ale následne to môže ovplyvniť

III.40 V škole sa žiaci a pedagógovia stretávajú skoro každý deň, spolu sa učia, chodia spo-

aj dôveru v ľudí do budúcnosti. Často je pre žiaka veľkou odvahou vyjsť s niečím

lu na výlety. Trieda je teda jeden tím. Výsledkom tímovej spolupráce je aj to ako sa

na verejnosť. Keď to urobí a vidí, že jeho odvaha nebola ocenená, či dokonca, že

žiaci v triede cítia. Ak spolu vedia vychádzať, učivo sa ľahšie učí, žiaci majú z toho

sa jeho situácia ešte zhoršila, je to preň negatívna skúsenosť.

oveľa viac zábavy a chuť sa spolu stretávať aj mimo školy. Pedagóg by mal dokázať
vysvetliť žiakom výhody spolupráce, a aj to, ako by mala úspešná kooperácia vyzerať.

III.44 Na skupinovú prácu sa dajú využiť rôzne aktivity, ktoré sa dajú začleniť v rámci
hodín etickej výchovy, občianskej náuky aj triednických hodín. Ako zaujímavé by

III.41 Online výučba počas pandémie vytláčala činnosti, ktoré sa v škole či v rodine ro-

mohli žiaci vnímať skupinové diskusie, s možnosťou spolupodieľať sa na výbere

bili spoločne a nahrádzala ich pasívnym pozorovaním namiesto skutočných spo-

témy. Dôraz sa kladie v prípade takýchto diskusií na slobodu prejavu, nedirektívny

ločných akcií. Žiakom brala príležitosti učiť sa, byť spolu s ostatnými. Čím menej

prístup a pripravenosť pedagóga.
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III.45 Je vhodné v prvých ročníkoch vyzvať žiakov k práci na menej náročných projek-

III.48 Ako pozitívny vzor kooperácie sa dá využiť príklad spolupráce medzi školou a ro-

toch, najskôr vo dvojiciach a až potom vo väčších skupinách. Žiaci si postupne

dičmi. Komunikácia by nemala byť jednosmerná, t.j. od školy k rodičom, ale oboj-

zvyknú na pravidlá skupinovej práce, na vzájomnú skupinovú dynamiku. Najskôr

smerná a jej súčasťou by mala byť pravidelná spätná väzba. Školy môžu zvážiť

sa treba uistiť, či chápu, čo prispieva k tomu, aby skupina fungovala, aké sú vnú-

zorganizovanie vzdelávacích a zážitkových podujatí, ktoré poskytujú rodičom

torné normy a pravidlá skupiny, čo je úlohou skupiny, čo znamená individuálna

možnosť spoznať hlbšie filozofiu školy, spôsoby učenia a príležitosti vytvárať tried-

zodpovednosť. Aj pedagóg si potrebuje pred zadaním takýchto aktivít ujasniť

ne, školské spoločenstvo. Informácie o žiakoch môžu pomôcť predísť problémom.

odpovede na nasledujúce otázky: Sme v triede dobrý tím? Sú v triede rozdele-

Učiteľ spätne získa obraz o rodinnom prostredí, pomáha mu to budovať si k žiako-

ní žiaci na skupiny, ktoré sa spolu nerozprávajú? Ako spolu vychádzajú chlapci

vi individuálny prístup.

a dievčatá? Na čom sa vie celá trieda dohodnúť? Na čom sa vie najčastejšie trieIII.49 Ak chceme docieliť, aby žiaci mali rovnováhu medzi sebaúctou a úctou k druhým,

da pohádať?

malo by sa im dostávať úcty aj od dospelých. Pedagóg je modelom prosociálneIII.46 Žiaci by mali vnímať aj rozdiel medzi spoluprácou so spolužiakmi a pedagógmi.

ho správania. Žiaci by mali byť upozornení, že pri práci v skupinách môže nastať

Žiak sám môže reflektovať problémy, s ktorými sa počas skupinovej práce stretol.

konflikt vzťahov, konflikt informácií, konflikt záujmov, či konflikt hodnôt. Treba ich

Podarilo sa mu napr. zmeniť názor na niektorého spolužiaka? Rozhodol sa na zá-

viesť k tomu, že ak nejaký konflikt nastane, namiesto prudkého emocionálneho re-

klade hlbšieho spoznania s niekým radšej spolupracovať ako nespolupracovať?

agovania by mali skúsiť premýšľať nad tým, čo je pre protistranu dôležité, aká je jej

Ak áno, prečo? Pre pedagóga môže byť náročné udržať priateľskú atmosféru

perspektíva. Úlohou pedagóga v takýchto situáciách je upozorniť žiakov na mož-

a disciplínu zároveň. Adolescenti vyžadujú neustálu zmenu a podnetné pros-

nosť rôzneho prežívania a prejavov správania v tej istej situácii. Zdôrazniť potrebu

tredie. Úlohou pedagóga je predovšetkým poskytnúť im zážitky zo spolupráce

rešpektovať vzájomné rozdiely a uvedomiť si, že to, čo je pre jedného maličkosť,

s ostatnými, primäť ich trocha uvažovať o samých sebe, naučiť ich konštruktívne

môže byť pre iného veľkou záťažou, stresom.

vyjadrovať svoje emócie.
III.50 Nezanedbateľným prínosom dobre vedených skupín je vytváranie priestoru na
III.47 Pedagóg samozrejme môže, a aj by mal podávať spätnú väzbu na správanie sa

prejavenie aj negatívnych emócií, dlhodobo zanedbávaných problémov, nerie-

jednotlivých žiakov pri spolupráci na skupinových aktivitách. Treba však postupo-

šených otázok a potláčaných frustrácií. Je preto dôležité dbať na dostatočnú sen-

vať veľmi citlivo a vyvarovať sa posilňovania negatívnych prejavov správania. Ak

zitivitu voči vynárajúcim sa problémom a pracovať s tým, čo sa v skupine objaví

pri spätnej väzbe vyzdvihneme pozitívne prejavy, zároveň ich tak posilňujeme, na

v reálnom čase, „tu a teraz“. Flexibilita pedagógov je tu veľkým pozitívom. Všetko

čo netreba zabúdať.

je to o hľadaní priestoru a času na skupinové aktivity pre žiakov, hoci môže byť
náročné zmeniť harmonogram vyučovacieho procesu.
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III.51 Konkrétne metódy a cvičenia na rozvoj empatie a spolupráce sú obsiahnuté
napr. v publikácii „Metodická príručka na občiansku, mediálnu a hodnotovú vý-

o.z., 2021“. (Dostupné na: https://globalnevzdelavanie.sk/metodicka-prirucka-na-obciansku-medialnu-a-eticku-vychovu-pre-zakladne-a-stredne-skoly/).

chovu a vzdelávanie pre základné a stredné školy, Inštitút pre aktívne občianstvo,
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