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Závery a odporúčania piateho okrúhleho stola

SEB

aj ako ochranný faktor pred násilím, podporujú vytváranie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi
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Sociálne a emočné zručnosti prispievajú nielen k lepšiemu uplatneniu v práci, ale pôsobia

T
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a dospelými, prispievajú k pocitu zmysluplnosti a vytváraniu dobrej atmosféry v škole a sú spojené s lepšími školskými výsledkami. V empirických dôkazoch o týchto zručnostiach, ich vplyve
a spôsoboch ich rozvoja je stále veľa medzier. Existujú rôzne prístupy, ktoré môžu slúžiť ako rámec pre koncepčné zvyšovania sociálnych a emočných zručností u žiakov. My sme sa rozhodli
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pre štúdiu OECD ktorá hodnotí päť základných oblastí (plnenie úloh, emocionálna regulácia,
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spolupráca, otvorenosť a zapájanie) a kombinované zručnosti (v našom prípade s dôrazom na
kritické myslenie). Model Big Five koncipovaný pre účely štúdie OECD je na obr.1.
Jedným z hlavných cieľov sociálno–emočného učenia je nadviazanie pozitívnych roves-
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níckych vzťahov. Zistilo sa, že tie deti, ktoré sa tešia z pozitívnych rovesníckych vzťahov,
zažili vysokú úroveň emocionálnej pohody, sú sebavedomejšie a vo svojich sociálnych
ZAPÁJANIE
S OSTATNÝMI

interakciách si vo všeobecnosti cenia prosociálne správanie. V prípade adolescentov
závery výskumov naznačujú, že v tomto štádiu sú priateľstvá vnímané tak, že poskytu-
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1	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.
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regulácii. V dôsledku toho sa dospievajúci pri objavovaní sveta cítia sebavedomejšie

ZV

úlohu pri vytváraní pocitu bezpečnosti v ťažkých časoch a pomáhajú pri emocionálnej

SŤ

jú podobnú alebo dokonca väčšiu podporu ako rodičia. Vrstovníci zohrávajú dôležitú

Obr.1 – Model Big Five použitý v štúdii OECD
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Oblasti

Zručnosti

Opis

Príklady správania

Zapájanie
(extroverzia)

Družnosť

Ľahko pristupuje k ostatným, priateľom alebo cudzím
a iniciuje a udržiava sociálne kontakty.

Je zručný v tímovej práci a dobrý vo verejných prejavoch.

Je schopný sebavedome vyjadrovať názory, potreby
a pocity a vyvinúť spoločenský vplyv.

Preberá zodpovednosť v triede alebo v tíme.

Ku každodennému životu pristupuje s energiou, vzrušením
a spontánnosťou.

Vždy niečo robí, pracuje dlhé hodiny.

Asertivita

Energia

Opak: Môže mať problémy pracovať vo väčšom tíme,
vyhýba sa verejným prejavom.

Opak: Čaká kým iní neukážu cestu, je ticho, keď nesúhlasí
s ostatnými.

Opak: Ľahko sa unaví aj bez fyzickej záťaže.

Tab.1– Subdomény Zapájania spolu s charakteristickými príkladmi správania.
Zdroj: Kankaraš,M. – Suarez–Alvarez,J.: Assessment Framework of the Survey on Social and Emotional Skills, OECD (2019).

Doména Zapájanie (zapájať sa s ostatnými – tešiť sa zo spoločnosti a vynikať v spoločnosti ostatných)
Zapájanie sa s ostatnými súvisí s extroverziou – jednou z piatich domén Veľkej päťky.

veku sa ustálili tri subdomény, ktoré sa najčastejšie opakovali a OECD ich vybrala na zara-

Extroverzia (aj extraverzia) je spojená so schopnosťou človeka priblížiť sa k iným alebo zapojiť

denie do svojej štúdie. Sú to tieto subdomény:

sa do sociálnej interakcie, a to buď iniciovaním alebo udržiavaním sociálnych spojení. Vzťahuje
sa na schopnosť vyjadrovať názory, potreby a pocity sebavedomým spôsobom a pristupovať

•

energia/entuziazmus,

ku každodennému životu s nadšením a spontánnosťou. Extroverzia zahŕňa zručnosti ako aser-

•

asertivita/dominancia,

tivita, družnosť, komunikácia, sympatie, vodcovstvo, entuziazmus a spoločenskosť.

•

družnosť/spoločenskosť.

V počiatočných fázach výskumu panovala značná nezhoda o tom, ktoré správanie sa má

Energia/entuziazmus sa týka individuálnej tendencie pristupovať ku každodenným čin-

zahrnúť ako súčasť domény extroverzie, ale najnovšie štúdie navrhujú zamerať sa na so-

nostiam s energiou, vzrušením a spontánnosťou. Ľudia s týmito vlastnosťami majú ten-

cilnu oblasť ako cennú subdoménu. Počnúc siedmimi fazetovými taxonómiami a piatimi

denciu mať radosť a chuť do života. Tí, ktorí sú asertívni, dokážu presadiť svoju vlastnú

inventármi osobností dospelých, a najmä tromi taxonómiami založenými na detskom

vôľu, aby dosiahli ciele, a to aj napriek opozícii. Dokážu hovoriť otvorene, zaujať stanovisko
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a neboja sa konfrontovať s ostatnými. Schopnosť vyjadriť svoje názory, potreby a pocity
si vyžaduje odvahu a ľudia, ktorí sú asertívni, majú tendenciu preberať na seba úlohy
vodcovstva a viesť ostatných. Sociabilita, spoločenskosť, družnosť predstavuje schopnosť
priblížiť sa k ostatným a iniciovať a udržiavať sociálne spojenia. Spoločenskí ľudia sú zruční v práci v tímoch, sú nesebeckí a spokojní v spoločnosti ostatných.
Výskum potvrdil silné korelácie medzi subdoménami zapájania sa s ostatnými a rôznymi
výsledkami. Napríklad výskumom sa potvrdilo, že asertivita/dominancia súvisí s organizačným občianstvom (dobrovoľným, pozitívnym prístupom k organizácii zamestnávateľa
nad rámec zmluvných záväzkov) a zistilo sa, že dominancia aj spoločenskosť výrazne korelujú s vodcovstvom. Ukázalo sa tiež, že spoločenskosť v detskom veku súvisí s lepšou
kompetentnosťou v práci vo veku 20 rokov, podnikateľským statusom vo veku 34 rokov
a zárobkami medzi samostatne zárobkovo činnými osobami vo veku 34 rokov. Zistilo sa,
že subdomény extroverzie sa časom menia, a to od detstva až po dospievanie. Napríklad
jedna zo štúdií preukázala, že od 6 do 17 rokov obidve subdomény energia aj nadšenie
klesajú. Tento výrazný pokles poskytuje dôkaz o tvárnosti, a tým aj príležitosti na intervencie, zamerané na zmiernenie týchto negatívnych trendov.
Učebné osnovy sa často zameriavajú na zručnosti, ktoré zahŕňajú samostatnosť, zodpovednosť, toleranciu, kritické myslenie a medzikultúrne porozumenie, ktoré môžu byť

Ukázalo sa, že celkový rozsah extroverzie (zapájania s inými) tiež predurčuje úroveň príj-

rozvíjané aj zapájaním študentov do aktivít, ktoré uľahčujú medzikultúrne vzťahy. V štú-

mov a dosiahnuté vzdelanie. Vodcovstvo je ďalší výsledok ktorý veľmi súvisí s extroverziou.

dii OECD sa uvádza, že ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre v tejto doméne, sú energickí,

Schopnosť zapájať sa, spolupracovať, nadväzovať kontakt s ostatnými je rozhodujúca pre

pozitívni a asertívni. Zapájanie s ostatnými je rozhodujúce pre vodcovstvo a vedie k lep-

úspešné vodcovstvo, a preto má tendenciu viesť nositeľa tejto zručnosti k dosahovaniu

ším pracovným výsledkom. Extroverti tiež rýchlejšie budujú siete sociálnej podpory, čo je

lepších pracovných výsledkov.

prospešné pre výsledky duševného zdravia.
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Závery a odporúčania piateho okrúhleho stola
V.1

Extroverzia je tou črtou osobnosti, ktorá môže ovplyvniť pracovnú výkonnosť človeka,

poradcov, prípadne špeciálnych pedagógov a psychológov. Ich úlohou je viesť

najmä v prostredí, kde sú dôležité a vyžadované faktory tejto domény opísané ako sú-

žiaka k práci na sebarozvoji, učiť ich ako postupovať pri posilňovaní odolnosti voči

časť extroverzie – družnosť, asertivita, energia. Inak povedané, celková spoločenskosť

záťaži a naučiť zvládať konkrétne záťažové situácie.

v hodnotení Big Five. Tieto faktory treba hodnotiť nielen z pohľadu, ktorý je dôležitý
pre celkový rozvoj osobnosti jednotlivca, ale aj z pohľadu pracovnej výkonnosti.

V.5

Neriešené problémy vyvolávajú u detí úzkosť, čo sa môže prejaviť aj zvýšenou tendenciou detí k uzavretosti do seba. Čo sa deje v rodine, sa prenáša veľmi často na

V.2

V oblasti družnosti rodičia najčastejšie hodnotia ako silné stránky svojho dieťa-

samotné deti. Keď sa v rodine problémy neriešia alebo nezhody majú stúpajúcu

ťa zodpovednosť, jednak sám za seba v sociálnej interakcii, ale aj zodpovednosť

tendenciu a rodina si sama nevie poradiť, potom ani dieťa si bez pomoci špeciál-

za iných v sociálnej interakcii. Keď už deti do sociálnej interakcie vstupujú, podľa

neho pedagóga, či psychológa nedokáže pomôcť. Nevie danú situáciu racionálne

vyjadrení rodičov sú ochotní pomôcť, spolupracovať, byť nápomocní a dokážu

zhodnotiť, poradiť si s ňou a môže to riešiť uzavretím sa do seba. Je preto potreb-

dodržať dohody s rovesníkmi. Ako slabú stránku svojich detí niektorí rodičia uvá-

né zo strany pedagóga byť dostatočne všímavý a v prípade potreby sa obrátiť na

dzajú vyššiu mieru dôverčivosti, čo môže viesť k tomu, že sa nechajú ľahko zma-

vyššie spomínaných odborníkov.

nipulovať. Podrobnejšie sú tieto zistenia rozvedené vo vyhodnotení prieskumu
sociálnych a emočných zručností medzi rodičmi a žiakmi, ktorý je jedným z výstupov tohto projektu.

V.6

Viac ako inokedy treba prihliadať na výchovný proces. Už včera bolo neskoro na
zmenu v obsahu tohto procesu. Psychická stránka detí je čoraz labilnejšia, majú
za sebou covidové roky, dištančné vzdelávanie. Systém fungovania v rodinách

V.3

Neustále sa prehlbuje tendencia študentov využívať v sociálnej interakcii internet,

takisto nemusí byť dostatočne podporujúci pre študenta. Na druhej strane stojí

mobil, PC. Niektorí študenti sa viac uzatvárajú do seba, menej žijú reálnym spolo-

potreba motivovať deti, aby ich to, čo študujú aj bavilo. V porovnaní so situáciou

čenským životom a sústreďujú svoju pozornosť do virtuálneho sveta. Preferujú ko-

spred piatich rokov je evidentné, že deti nie sú natoľko odhodlané a motivované,

munikáciu cez sociálne siete. U niektorých študentov rodičia pozorujú aj sociálnu

aby napredovali a pracovali na sebe viac, ako je to nutné a aj vyžadované. Na

úzkosť, resp. obavu vstupovať do kontaktov.

jednej strane je problém v tom, že si hneď neveria – takéto situácie vyžadujú aktívny prístup v komunikácii od pedagóga k žiakovi. Zároveň problémom môže byť

V.4

6

Ak je odolnosť žiaka v porovnaní s minulosťou nižšia – najmä voči záťaži a stre-

obsah vo vzdelávaní, ktorý už nie je do istej miery adekvátny pre súčasné potreby

su, čo sa v prejavoch jeho správania môže javiť zvýšenou emotivitou a zlyháva-

detí a nereflektuje ani na požiadavky spoločnosti, ktoré sú na deti kladené. Aj to

ním v emočne vypätých situáciách, je dôležitá pomoc pedagógov, výchovných

ich demotivuje a podpisuje sa pod labilnú psychickú stránku.
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V.7

Musíme brať do úvahy obmedzené možnosti pedagógov, popri tom, že deťom venujú

prečo je to tak, to nevedia pomenovať. Vysvetlenie nehľadajú, myslia si, že to nie je o ži-

svoj čas, svoju pozornosť a rozprávajú sa s nimi, aj zasiahnuť do výchovného procesu a na-

vote a život je o niečom inom ako sú domáce úlohy. Toto správanie si môžu navnímať

vodiť potrebné zmeny. Základným predpokladom je poznať skupinu, s ktorou pracujeme.

aj z domáceho prostredia, kde pozorujú, slabú motiváciu rodičov – rodičia chodia do

Ak dokážeme rozlíšiť, aké typy detí v skupine máme, vieme zvoliť formy a metódy, ktoré sú

práce skoro ráno, vo väčšine prípadov neskoro chodia z práce a deti vidia, že ich to ne-

využívané na hodinách a postupne prispôsobované potrebám detí. To pomáha zatraktív-

baví. K debate o motivácii, prečo aj napriek tomu do práce chodia, sa väčšinou nedo-

niť deťom obsah, ktorým majú prejsť v súlade s osnovami. Zvýšiť motiváciu v súčasnosti

stanú. Potom majú problém nájsť inú motiváciu ako silný tlak z vonkajšieho prostredia.

vieme len použitím metód, ktoré v deťoch prebúdzajú a podnecujú to kreatívne a kritické,
čo v nich poväčšinou drieme a treba to vhodným spôsobom prebudiť.

V.11

Žiakov treba viesť k tomu, aby sa vyjadrili, čo od štúdia očakávajú a čo by v skutočnosti
chceli. Súvisí to s kariérnou voľbou, ktorá pri voľbe študijného odboru na strednej škole

V.8

Nedostatočná motivácia detí uchádzajúcich sa o zaradenie do duálneho vzdelá-

nemusela byť úplne najšťastnejšia. Žiaci časom zistia, že ich zvolený odbor je ťažký,

vania sa na stretnutiach so psychológom prejaví jednak pri samotnom prístupe

že ich to nebaví. Ťažko sa hľadá motivácia pre niečo, o čom sami nie sú presvedčení

k riešeniu testov, alebo následne v rozhovore, z ktorého vyplynie, že im chýba mo-

a výsledkom je nezáujem o štúdium. Rozhovory medzi žiakmi a pedagógmi na tému

tivácia k štúdiu. Vo všeobecnosti sa aktuálne ukazuje, že mladým ľuďom častejšie

výberu odboru a o tom, čo by v živote chceli robiť a dosiahnuť sú veľmi dôležité.

chýba motivácia, nielen k štúdiu, ale aj k zamestnaniu, k voľnočasovým aktivitám,
k usmerneniu vlastného života, k spokojnosti so sebou samým

V.12 Keď dôjde k prestupu na inú školu alebo k zmene učebného odboru dôležitá je
spätná väzba od týchto študentov. Ako hodnotia toto rozhodnutie, čo ich moti-

V.9

O nedostatočnej motivácii svedčí aj prokrastinácia, ktorú vo svojich odpovediach uvádza

vuje k štúdiu, aké iné zručnosti potrebujú k štúdiu, ktoré predtým nepotrebovali,

až 70% respondentov z celkového počtu opýtaných v prieskume sociálnych a emoč-

a prečo považujú svoje rozhodnutie za dobrú voľbu.

ných zručností, ktorý je jedným z výstupov tohto projektu v programe ERASMUS+. V praxi to často vyzerá tak, že deadline je jediná motivácia, ktorú deti majú. Odkladanie povin-

V.13 Energia ako súčasť domény Zapájanie (extroverzia) je tiež priamo súvisiaca s moti-

ností na poslednú chvíľu je aj príčinou stresu pred ukončením klasifikačného obdobia.

váciou. Pokiaľ človek nie je vhodne motivovaný, ak mu chýba motivácia a napriek

Časová tieseň, do ktorej sa deti dostávajú, začína byť jedinou hnacou silou, ktorá ich vo

tomu sa cielene, vedome prinúti vykonávať určitú činnosť, dokáže to určitý čas

väčšine prípadov núti nejakú aktivitu spraviť, poprípade nejakú úlohu dokončiť.

a za určitých podmienok. Takýto prístup je však časovo aj kvalitatívne limitovaný,
príde bod zlomu a únava z toho, že sa nútime do činnosti, ktorá je pre nás nepriro-

V.10

V rozhovoroch o odkladaní povinností žiaci potvrdzujú, že nie sú schopní sa prinútiť,

dzená a s ktorou nie sme vnútorne stotožnení. Z odpovedí rodičov žiakov, ktorí sa

kým nepocítia silný tlak, že o niečo ide. Až potom sa donútia konať. Inú motiváciu

zúčastnili prieskumu, pri zvažovaní odpovedí k problémovým oblastiam u svojich

nevidia, v podstate nevedia, ako inak sa naštartovať. Pri spoločnom hľadaní odpovede,

detí opakovane uvádzajú únavu, občas spájanú s depresívnym ladením a apatiou.

v programe Erasmus+
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Nedostatok energie ako subdomény extroverzie tak môže súvisieť aj s nedosta-

V.16 V oblasti sociálneho a emočného učenia pedagógom chýbajú vzdelávacie aktivity

točným motivovaním k výkonu. Tlačiť niečo nasilu, bez vnútornej motivácie, ve-

zamerané na modelové situácie a praktické cvičenia. Skupinové tréningy alebo

die k poklesu energie a entuziazmu, a v konečnom dôsledku aj k poklesu radosti

workshopy majú zmysel aj preto, lebo v rámci spätnej väzby umožňujú predkladať

a chuti do života.

nové podnety a návrhy a zvyšovať tak prínos praktického precvičovania modelových situácií.

V.14

Medzi príklady dobrej praxe sa dajú zaradiť prestupy žiakov do iného študijného
odboru, resp. na inú školu počas štúdia. Uvádzame konkrétny príklad, keď rodičia

V.17 V súčasnosti neexistuje inštitúcia, ktorá by zabezpečovala ďalšie vzdelávanie v ob-

zámer svojho dieťaťa možno neschvaľovali, jeho presvedčenie prestúpiť však vychá-

lasti praktických zručností v problémových oblastiach a také napredovanie pe-

dzalo z toho, že si sám vybral školu, bol si ju pozrieť, jej vybavenie, hovoril s učiteľmi

dagógov, aké by potrebovali. Zatiaľ tento handicap učitelia prekonávajú jedine

aj majstrami odborného výcviku a porovnával obidve školy. Po prestupe mu silná

tak, že medzi sebou komunikujú a odovzdávajú si praktické skúsenosti navzájom.

vnútorná motivácia pomáhala bez problémov urobiť rozdielové skúšky, dobre zvlá-

Učitelia sa celkom prirodzene chcú ďalej vzdelávať, nestagnovať, ale napredovať.

da ďalšie skúšky, je spokojný a jeho rodičia prekvapení, ako sa pripravuje a teší zo štú-

Metodicko–poradenské centrum učiteľom neposkytuje to, čo by potrebovali.

dia na novej škole, čo dovtedy nepoznali. Druhý príbeh je tiež príkladom vnútorne

Akékoľvek vzdelávanie alebo školenie je utopené v teórii, chýbajú mentori z praxe.

silne motivovaného maturanta, ktorého hlboké odborné vedomosti na maturitnej

Tento nedostatok suplujú učitelia rozhovormi s členmi učiteľského zboru a vytvá-

skúške prekvapili potenciálneho zamestnávateľa, člena skúšobnej komisie.

raním partnerstiev so školami a odovzdávaním skúseností a informácií na báze
vzájomnej rozumnej diskusie. Toto snaženie v oblasti sociálnych a emočných zruč-

V.15

Slabú motiváciu svojho dieťaťa môžu rodičia spájať s lenivosťou, napr. s tým, že má

ností má zmysel jedine vtedy, ak pedagógovia pochopia mentalitu detí a vytvoria

problém ráno vstať z postele a vozia ho do školy, len aby išiel a učil sa. Na druhej stra-

im taký priestor, aký potrebujú a súčasne dokážu vytvoriť aj priestor sami pre seba

ne sú deti, ktoré sa do školy tešia, majú svoje obľúbené predmety, baví ich odborný

na sociálne a emočné učenie.

výcvik a sú schopné prekonať sami seba. Problémom je, že školstvo neustále vytvára
nové a nové reformy, ale nezamýšľa sa nad tým, že problémom nie je čo učiť, ale ako

V.18 Motivácia v kontexte sociálnych a emočných zručností je zásadná, pretože žiaci

učiť. Žiaľ, na túto situáciu nie sú budúci pedagógovia dostatočne pripravovaní ani

vedia byť aj ambiciózni, aj pracovití, aj húževnatí, aj vytrvalí. Takže keď je študent

počas štúdia na vysokých školách, ani v ďalšom vzdelávaní v metodických centrách.

správne motivovaný, vie prejaviť a využiť svoje kvality, dokáže sa aktívne zapojiť do

Na školeniach chýbajú praktické cvičenia, kde by sa dali nové metódy naučiť, na-

vzdelávacieho procesu a dosahovať výborné študijné výsledky. Keď má žiak správ-

príklad práca s rodičom alebo žiakom v odpore. Je to niečo, čo by mal každý učiteľ

nu motiváciu a je odhodlaný dosiahnuť výkon, smerovanie, pracovné zaradenie,

absolvovať. Získať takéto vedomosti na praktickom stretnutí, sedení, školení je veľmi

tak jeho prístup k výchovnému procesu, ktorým v škole prechádza, je diametrálne

dôležité. Učiteľ to využije podstatne častejšie, ako čistú teóriu a nabifľované veci.

odlišný od žiaka, ktorý tú motiváciu nemá.
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V.19

Družnosť a spolupráca medzi žiakmi je podmienená dostatočným priestorom na

prípade pomohlo nastavenie takýchto pravidiel zmierniť napätie medzi žiakom,

diskusiu o úlohách alebo projektoch nielen v rámci vyučovania, ale aj cez prestávky,

ktorý ostatným v triede svojim správaním a reakciami „nesadol“, nevedeli s ním ko-

cez voľné hodiny a v rámci školských aktivít aj využitím iných foriem sociálnej ko-

munikovať a následne pod vedením pedagóga bola realizovaná diskusia celej triedy

munikácie. Záujem rozprávať sa o školských úlohách aj mimo vyučovania je veľmi

v súlade s asertívnymi pravidlami.

individuálna. Väčšinou sa zapájajú len veľmi motivovaní žiaci, ostatní diskusie využívajú na iné témy. Stačí im dozvedieť sa, ako vyriešiť úlohu čo najrýchlejšie a v čo naj-

V.21 Dôležité je vedieť dať deťom priestor na to, aby mali možnosť vyjadriť sa, dať im

kratšom čase. Väčšinou sa záujem podnecujúci družnosť a spoluprácu koncentruje

priestor na to, aby mohli vnímať, či po ich vyjadrení sa udejú nejaké zmeny v pro-

na mimoškolské aktivity, napr. fotografovanie vlakov alebo modelárstvo. Dnešné

stredí školy, triedy, alebo vo vyučovacom alebo výchovno–vzdelávacom procese.

moderné deti nemajú svoj život uzatvorený v škole, svoj život žijú mimo školy via-

Snažiť sa vysvetliť aj demonštrovať , že každý sme jedinečný, každý máme svoju

cej ako v škole. Napriek tomu podstatné je, ak si v škole nájdu to svoje zaľúbenie,

osobnosť, dostali sme nejaký balíček pozitívnych vlastností, balíček negatívnych

pripustia, že ich niečo zaujalo a vedia tento svoj vzťah medzi rovesníkmi otvorene

vlastností, a ak žiakom niečo prekáža, môžu sa obrátiť na pedagóga. Veci prospie-

prezentovať.

va, ak si učiteľ vyžiada názor žiakov nielen na vyučovaciu hodinu, ale aj na neho
samotného, čo si myslia, že by mohol zmeniť alebo zlepšiť, čo im prekáža, čo po-

V.20

Niektorí žiaci využívajú namiesto spolupráce s ostatnými šikanu ako prostriedok na

važujú za dobré a v čom by chceli, aby vo svojom prístupe pokračoval.

získanie dominantnej pozície. Najčastejšou formou je ponižovanie a zhadzovanie
druhých. Zo strany pedagógov, prípadne ďalších odborníkov ako napr. školský psy-

V.22

Dôležité je, aby si už v tomto veku žiaci uvedomovali jedinečnosť a individuálne

chológ, by v prípade objavenia sa takéhoto správania, ktoré sa bohužiaľ nebezpečne

rozdiely medzi rovesníkmi, aby dokázali akceptovať toho druhého aj so všetkým,

rozmáha, mala prebehnúť otvorená diskusia o danej situácii so žiakmi. Témy ohľa-

čo k nemu patrí a čo prináša, a hľadali prienik vzájomnej existencie, tolerovania

dom toho, čo šikanovanie znamená a prečo vzniká, môžu pomôcť žiakom jednak

a spoločného fungovania.

lepšie pochopiť správanie druhých a zároveň rozvíjať tak ich sociálne a emočné cítenie. Deti sa väčšinou nechcú otvorene vyjadrovať k šikane a vtedy je anonymný
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V.23

Konflikty medzi žiakmi majú často základ v zlej komunikácii z obidvoch strán, v ne-

dotazník na túto tému vhodným nástrojom na to, aby sme zistili, v čom je problém

stanovení hraníc, kedy nevhodný vtip nie je chápaný ako vtip, kedy zastrašovanie

a o čo vlastne ide. Vtedy by mal učiteľ ako mediátor využiť svoje postavenie a za-

s cieľom získať dominantné postavenie sa nepovažuje za šikanu s nulovou toleran-

siahnuť v polohe autoritatívnejšej postavy. Pravidlá asertívneho správania pomáhajú

ciou, rovnako ako hecovanie a ohováranie s rovnakým zámerom dominovať. Ak

zmierňovať napätie medzi žiakmi v prípadoch, keď medzi sebou nedokážu komu-

konflikty nemajú povahu šikany, je rozumnejšie dohodnúť nápravu tak, aby si žiaci

nikovať, jasne si slušným spôsobom povedať čo im prekáža, bez toho, aby boli ag-

medzi sebou konflikt vysvetlili, sami ho vyriešili a uzmierili sa. Lepšie ako tvrdý po-

resívni, alebo nejakým spôsobom manipulovali s názormi ostatných. V konkrétnom

stup je podporovať ich v komunikácii, ktorá je zrozumiteľná pre obidve strany.
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V.24 Prax potvrdzuje ochotu študentov korektne si odkomunikovať problémové záleži-

so žiakom, ktorý sa do triedy vráti po skončení liečenia. Predtým, než do triedy

tosti, ktoré medzi nimi vznikli, pretože ich mrzí, že sa hranice stanovené pravidla-

vstúpi sa s ním musia rozprávať všetci kľúčoví aktéri, ktorých zo školy pozná a reš-

mi asertívneho správania prekročili. V zložitejších prípadoch je dobré pozvať na

pektuje ich. Aj tu sa potvrdzuje dôležitosť praktického zvládania takýchto situácií,

triedne sedenie zástupcu pedagogicko–psychologickej poradne a spoločne dis-

praktického precvičovania modelových situácií. Šikana na škole môže prebiehať

kutovať o tom, ako žiaci vnímajú vzájomnú komunikáciu, ako sa pritom cítia a ako

nielen medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi deťmi a učiteľmi, alebo medzi učiteľmi

sú nastavené hranice. Je zaujímavé sledovať, čo všetko si dokážu povedať a ako si

navzájom. Postihnutí si sami nedokážu poradiť a hľadajú únik z takejto situácie. Až

vychádzajú v ústrety, keď k tomu dostanú priestor a podporu.

potom sa zisťujú príčiny ich rozhodnutia odísť ako jediného riešenia.

V.25 Napriek jasne sformulovaným asertívnym právam môžu vzniknúť konflikty, ktoré

V.27 Úniková reakcia, či už ide o šikanu alebo mobbing, je jedna z najčastejších reakcií

prerastú do šikany s vážnymi dôsledkami. Príklad z praxe to potvrdzuje. Žiačke

na takýto stav. Je to únik do choroby, alebo fyzický únik z miesta, kde sa obeť na-

zomrela matka, ktorú doopatrovala spolu so sestrou a zostala sama, bez mamy

chádza, a kde je dlhodobo vystavovaná neznesiteľnému správaniu zo strany toho,

a otca. Sama riešila svoj bôľ tak, že si v triede našla dve obete, ktoré šikanovala.

kto šikanuje. Zainteresovaní musia medzi sebou neustále komunikovať, pretože

Žiaci v triede s tým nedokázali nič spraviť v obave, že sa stanú ďalšou obeťou

postup, ktorý sa osvedčil v sto prípadoch, sa stane v stoprvom neúčinný, nezabe-

šikany z jej strany. Išlo o inteligentné dievča, ktoré chápalo výhrady voči jej sprá-

rie. Riešenie má v rukách kolektív ľudí, ktorí si dokážu navzájom pomôcť, poradiť

vaniu zo strany učiteľa, malo aj svoju psychologičku, no nedokázalo zmeniť svoje

a dohodnutý postup aj vyskúšať. Pravdou zostáva, že chýbajú mentori a praktické

správanie. V rámci spolupráce medzi políciou a školou bola k prípadu prizvaná

návody, ako v danom prípade konať.

policajná psychologička, keďže stupňujúce sa prejavy šikany mali už všetky znaky patologického správania. Šikanované žiačky oznámili, že odchádzajú zo školy

V.28 Praktické cvičenia môžu byť v prípade šikany analogické s prípravou na zvládanie

a celý prípad skončil na odbore sociálnych vecí a rodiny. Padlo jednoznačné roz-

krízových situácií. Okrem použitia iných nástrojov sa v triedach osvedčil Gardnerov

hodnutie o nariadení ústavného liečenia tohto dievčaťa. Paradoxom je, že matka

dotazník, pomocou ktorého sa dá zmapovať celá trieda a zaradiť žiakov podľa

šikanovaného dievčaťa intervenovala proti takémuto rozhodnutiu, keďže dievča

ôsmich typov inteligencie. Informácia o žiakoch zaradených do intrapersonálnej

je už potrestaná tým, že zostala sama bez rodičov. Aj keď žiačky, ktoré boli obeťami

inteligencie umožňuje lepšie odhadnúť spôsob a smer, ktorým sa treba vydať pri

šikany, pociťovali po jej odchode veľkú úľavu, nedokázali v sebe potlačiť strach

riešení konfliktu. Intrapersonálna inteligencia je špecifickejšia oproti interpersonál-

z toho, čo bude, keď sa do triedy vráti.

nej. Stále však platí, že deti majú problém vyznať sa sami v sebe, veľakrát nevedia,
čo pociťujú, či je to hnev alebo smútok. Potom sú z toho frustrované a konflikty sa

V.26 V prípade patologického správania žiaka, ktorý šikanuje spolužiaka, ide o situáciu,
ktorá sa nedá riešiť štandardnými postupmi. Kľúčovou sa stáva otázka, čo bude

v programe Erasmus+

zbytočne vyhrocujú do sfér, do ktorých by sa pri správnom usmernení zo strany
učiteľa dostať nemuseli.
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V.29 Medzi šikanou a robením si nemiestnych žartov je veľmi tenká hranica. Veľakrát

Diskutovať môžu napríklad aj o témach, prečo je komunikácia z očí do očí ťažšia

si žiak, ktorý to robí, ani neuvedomuje, že spolužiakovi alebo spolužiačke ubližu-

ako tá, keď sedím za klávesnicou, alebo či je rozumné nechať sa mobilom alebo

je svojim uštipačným humorom. Považuje to za komunikáciu, aká v škole bežne

počítačom vyradiť skoro zo všetkých ostatných činností.

prebieha. Žiaci stredných škôl sú vo veku, keď radi často vtipkujú. Ak si však robia posmech dlhodobo z konkrétneho žiaka, môže to časom prerásť do vážneho

V.32

Na školách je dôležité podporovať triednych učiteľov, aby takéto diskusie vnímali ako

problému. Tenká hranica medzi kanadskými žartíkmi a znevažovaním spolužiaka

komunitné stretnutia s triedou, kde by bol napríklad aj priestor pre komunikovanie

sa nečakane prelomí.

rozličných nespokojností, konfliktov, ale aj rozvíjanie otvorenej, priateľskej a konštruktívnej diskusie o spoločných problémoch a nevnímali to ako nepotrebnú aktivitu.

V.30 Medzi problémy, ktoré znepokojujú rodičov, patrí aj vzájomná komunikácia so
sociálnym prostredím a vytváranie partnerstiev s vrstovníkmi. Dieťa akoby sa

V.33

Neuplatnenie asertívneho správania v prejave žiakov je spojené s obavou zobrať na

viac–menej uzatváralo do seba, nežilo reálny spoločenský život, ale skôr unikalo

seba zodpovednosť a v podstate aj s tendenciou, ktorú v realizovanom prieskume po-

do prostredia Internetu používaním mobilu alebo počítača, čiže skôr do virtuálne-

zorovali niektorí rodičia u svojich detí, že deti majú nízke sebavedomie, sú skôr utiah-

ho sveta. Virtuálny svet je plný rozmanitých názorov a vyjadrení postojov rôznych

nutejšie a preferujú samotu. Tu sa vytvára priestor jednak v rámci triednických hodín,

„youtuberov“ a influencerov, ktoré môžu mať na žiaka nežiadúci vplyv. V tomto

ale aj vo výchovno–vzdelávacom procese na podporovanie študentov v tom, aby si

smere je dôležité hľadať spôsob alebo formu, ako upozorniť rodičov na to, že dieťa

viacej verili, aby sa neobávali vyjadrovať svoje názory, aby vedeli naformulovať čo cí-

sa z reálneho, aj rodinného prostredia, presmerováva do virtuálneho sveta, kde si

tia, čo práve potrebujú. Protipólom nižšej mieri zodpovednosti, nízkeho sebavedomia

žije svoj život ovplyvnený rôznymi postojmi a názormi hodnotovo nie vždy správ-

a uzavretosti sú deti rozvážne, cieľavedomé a zároveň aj nekonfliktné, schopné vyjadriť

ne orientovaných vrstovníkov.

svoje pocity, vysvetliť svoje postoje, navrhovať riešenia a schopné aj prispôsobiť sa.

V.31 Pre deti je omnoho jednoduchšie žiť sociálny život vo virtuálnom svete. Je poho-

V.34 Dôležitý je individuálny prístup ku študentovi, lebo každý je iný a má aj iné psy-

dlnejšie aj jednoduchšie nepostaviť sa zoči–voči dotyčnej osobe, ale vyjadriť svoj

chomotorické tempo, každý inak funguje a potrebuje svoj čas na to, aby niektoré

názor na diaľku cez Internet. Virtuálny svet je pre deti bezpečnejší, nakoľko miera

veci verbalizoval. Z učiteľskej praxe sú chlapci podstatne živší a vedia si spraviť žart

zodpovednosti za svoje správanie je nižšia. Pravdepodobne to môže byť spôsobe-

sami zo seba, zľahčiť tú svoju chlapčenskú dispozíciu, a keď sa napríklad učiteľa

né aj tým, že nevedia reagovať, keby to aj bolo zoči–voči a nevedia svoje postoje

opýtajú „a môžem to povedať svojimi slovami?“ prijmú aj odpoveď „musíš, lebo ja ti

podoprieť pádnymi argumentmi, prečo majú taký názor. Vhodný priestor na dis-

moje nedám“. Na tom sa bavia, používajú to na odľahčenie a rozosmiatie, trochu

kusiu o téme unikania do virtuálneho sveta a rizikách s tým spojených predstavujú

sa pri hľadaní odpovedí aj vytrápia, ale potom sú šťastní, že sa im podarilo dať do-

triednické hodiny alebo aj hodiny slovenčiny, keď sa rieši komunikácia ako taká.

kopy to, čo pociťujú a vyjadriť sa. Pri dievčenských triedach takýto problém nie je,
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dievčatá fungujú inak, lepšie reagujú na vytvorenie bezpečného prostredia a uvoľ-

dopravy. Na začiatku exkurzie prevládalo členenie študentov na malé skupinky

nenej atmosféry potrebnej na vyjadrenie svojho názoru bez obáv.

v počte 2-3 študentov, prvá vec, na ktorú sa pýtali, bolo heslo na wifi, mobily boli
najdôležitejšie zariadenia, bez ktorého sa nepohli, žiadne nadšenie, chýbala časová

V.35 Porozumieť niektorým asertívnym právam je pomerne náročné. Na hodinách psy-

disciplína (byť v dohodnutý čas na mieste), chýbala motivácia k voľnočasovým akti-

chológie je asertivita témou, ktorá umožňuje podnietiť žiakov, aby si vybrali ten

vitám. Pedagóg sa snažil so žiakmi rozprávať na rôzne témy, ktoré ich zaujímali, a tak

spôsob z asertívneho správania, ktorý im buď niečo hovorí, je im blízky, musia

sa zblížili. Postupne sa ich nálada zlepšovala, študenti videli, že nie sme len učitelia,

pritom vysvetliť, čo v tom vidia pre seba pozitívne, alebo naopak, čo je pre nich

ale aj ľudia, za ktorými môžu prísť v dobrom i zlom. Z rozhovorov sme sa dozvedali

nezrozumiteľné. Dôležité je, aby vedeli a rešpektovali, že práva, ktoré si nárokujú

veľa o tom, čo ich trápi, čo ich teší, čo majú radi, čo nenávidia, čo im vadí, čo im

oni má aj ich spolužiak a čo môžu urobiť oni jemu, môže urobiť aj on im. Aj tu sa

vyhovuje. Zblížili sa aj takí, čo doteraz medzi sebou nekomunikovali. Disciplína sa

osvedčuje úzka spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou a centrom

zlepšila, akceptovali program, ktorý bol pre nich pripravený, stmelili sa do väčších

pedagogicko–psychologického poradenstva.

celkov. Zahrali si spoločne futbal, stolný tenis, poprípade si zacvičili na ihrisku. Wifina
aj mobily ustúpili do úzadia. O všetkom rozhodol spoločný program a otvorená

V.36

K téme družnosti, asertivity a energie uvádzame príklad z praxe, konkrétne z odbor-

a priateľská komunikácia. Aj takto sa budujú dobré vzťahy s ostatnými.

nej týždňovej exkurzie so študentmi 2. a 3. ročníka odboru technika a prevádzka

Účastníci okrúhleho stola:
Marcel Haydu (UDPT SR)

Nina Letková (ŽSR-UIVP, facilitátor)

Barbora Šálková (AZZZ SR)

Zuzana Kupcová (SPŠD Trnava)

Dagmar Dubravčíková (ŽSR-UIVP)

Peter Blaho (ŽSR-UIVP)

Jarmila Matejčíková (SOŠD Martin-Priekopa)

Jakub Pisklák (SŠTD Česká Třebová)

Ľubomír Plai (AZZZ SR, manažér projektu)

Dušan Striško (SOŠD Martin-Priekopa)

Jan Kovář (SŠTD Česká Třebová)
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