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Keď píšem tieto riadky, za oknami leje ako z krhle a školský rok sa nezadržateľne blíži. Pamätám si z čias svojich školopovinných, že posled
né dni prázdnin som priam nenávidela, pripadala som si ako odsúdenec pod gilotinou, keď je nebezpečné ostrie čoraz tesnejšie pri hrdle... 
Vtedy mi ani len na um nezišlo, že budem mať podobné pocity aj ako mama detí, ktorým končia slobodné dni a dlhé ranné vyspávanie. 
Začiatok školského roka jednoducho nie je moja šálka kávy. Ale tak ako po minulé jesene, aj teraz to budeme musieť zvládnuť - všetci. Tie 
stresy, termíny, výdavky, nákupy pomôcok, nové učiteľky (možno aj učitelia), do toho ešte krúžky, zmenení spolužiaci, niekedy nezmyselné 
nároky a hlúpe učebnice... M a l a som ja vôbec písať úvodník do časopisu, ktorého hlavnou tému čísla je škola? Milu jem vzdelanie, mám po
cit, že okrem zdravia, lásky a trošky šťastia je to tá najdôležitejšia vec na svete. Škola má byť tým miestom, ktoré poskytuje deťom, menším 
aj väčším, vzdelanie. Neraz to aj robí, lenže za akú cenu? Za cenu straty apetitu vzdelávať sa. Nie je to absurdné? 

Nedávno moja mama ležala v nemocnici. A vedľa nej na izbe bola stará pani v dosť z l o m stave - na pokraji vedomia, nevládna, chr
čiaca... Sedela som na maminej posteli a zhovárali sme sa, o všeličom. Na posteli tej starej pani sedela jej dcéra a - bola celkom stratená, 
nevedela, čo má robiť, čo povedať, pokukovala po nás a snažila sa starej pani zavrieť mlčiace ústa, „však to vyzerá trápne, mami. . ." tvrdila. 
Potom odišla. Prehodili sme si s mamou zopár viet o tom, aká bola smutná bezradnosť tej ženy, veď prepásla šancu aspoň na chvíľu 
pomôcť... Len tak narýchlo nám napadlo, čo všeličo by sa človek mal naučiť, lebo to určite raz bude potrebovať, tak prečo sa to nenaučí... 
Kde by sa to m al naučiť? Doma? V škole? Na opatrovateľskom krúžku? V kostole? 

Na druhý deň som bola opäť navštíviť svoju mamu. Pri starej pani sedela jej dcéra a bola ako vymenená. Stále rozprávala, vtipkovala so 
starou pani, nasadila jej svoj prsteň a pri masáži dlane obdivovala stareckú ruku ozdobenú zlatých krúžkom s kamienkom... Keď odchá
dzala, stará pani mala otvorené oči, niečo dokázala pošepkať dcére do ucha, zakývala jej na rozlúčku, keď dcéra odchádzala s prísľubom, 
že zajtra znova príde... 

Natešene som pred mamou komentovala zmenu správania tej ženy. Čudovala som sa, ako je to vôbec možné. 
„Ako? O n i sú dvojičky," odtušila moja mama s potuteľným úsmevom. 
Možno mali inú učiteľku. Lebo mamu mali rovnakú. 

Z u z a n a Mojžišova 

Viac slobody pre všetkých 
Vzdelávanie by malo priniesť viac slobody 
žiakom, rodičom, školám i učiteľom. Kým 
doteraz štát presne určoval, čo, ako a kedy 
sa má učiť, prísne to kontroloval, po novom 
určí len isté základné rámce, ktoré by školy 
mali rešpektovať O tom, ako konkrétne bude 
prebiehať výučba na danej škole, však uz roz
hodne sama škola, jej učitelia a takisto aj žiaci 
a rodičia. Konkurenčné prostredie nielen me
dzi školami, ale aj v Školách tak bude dalej po
zitívne vplývať na zvyšovanie kvality výučby. 

Viac slobody žiakom 
Žiak ako stredobod celého vzdelávacieho 
systému získa možnosť sám si vytvárať svoj 
študijný program, podľa svojich záujmov 
a priorít. Výrazne sa táto možnosť prejaví na 
strednej škole. Student sa bude môcť špeciali
zovať, v oveľa väčšej miere ako doposiaľ, na 
tie predmety, ktoré ho zaujímajú. V reforme 
vzdelávania sa ráta s rozdelením štvorročné
ho maturitného štúdia na všeobecnú a na špe

cializovanú časť. Kým v prvých dvoch rokoch 
sa bude študent učiť pre život, tretí a štirr; 
ročník uz budú prípravou na maturitu a da
lej na vysokú školu. Takýto systém na i 
vytvorí istý tlak na pedagógov, aby prilákali 
študentov na svoj predmet. 

Viac slobody školám a učiteľom 
Školy si budú môcť samé určovať, čo, ako a ke
dy budú vyučovať. Stát stanoví len isté mini
mum vedomostí a zručností (národné kuriku
lum či rámcový vzdelávací program), ktoré by 
mal ziak ovládať, a dá isté odporúčania. Školy 
si na tomto základe rozvinú vlastné Školské 
vzdelávacie programy - teda učebné osnovy 
i učebné plány. Každá Škola bude môcť ísť vlast
nou cestou, takou, na akej sa dohodne vedenie 
Školy so svojimi učiteľmi. Tí totiž budú určovať 
konečnú náplň učebných osnov v jednotlivých 
predmetoch. Samozrejme, s touto slobodou sú
visí aj zodpovednosť za dostatočnú prípravu 
študentov. Takto nastavený systém umožní 
Školám profilovať sa a odlíšiť od ostatných Škôl 
ako aj reagovať na potreby regiónu. Školy sa 
taktiež budú môcť rozhodnúť, či zostanú pri 
súčasnom systéme samostatných predmetov, 
alebo budú vyučovanie organizovať v blokoch 
podľa jednotlivých vzdelávacích oblastí. 

Viac slobody rodičom 
Reforma vzdelávania prinesie v neposlednom 
rade súčasne s uvoľnením prostredia pre Školy 
a ich vlastnou profiláciou aj viac slobody pre 
rodičov pri výbere Školy. Rodič si bude môcť vy
berať z pestrejšej ponuky Škôl, medzi ktorými 
by mal ľahšie nájsť tú pravú pre svoje dieťa. Pri 
rozhodovaní sa bude môcť riadiť aj podľa toho, 
či uprednostňuje tradičnejšiu Školu a spôsob 
výučby, ktorý sám z vlastnej skúsenosti pozná, 
alebo si zvolí Školu, ktorá začala uplatňovat 
nové postupy a metódy v duchu reformy. 

Ak vám tento text pripadá ako uto
pická vízia hŕstky nadšených učiteľov c: 
manifest rodičov, ktorí už konečne po 

17-tich rokoch občianskej slobody chcú 
pocítiť jej závan i v inštitúcii s hlbokým 
vplyvom na ich deti - v škole, mýlite sa. 
Text je zo stránkv Ministerstva školstva 
SR, http://uniw.mined*uk/REFORMA/. 
Nám nezostáva nič iné len dúfať, že sa 
jedného dňa stane realitou. Že pribudnú 
systémové opatrenia, vďaka ktorým škola 
prestane byť pre deti postrachom či ne
zmyselnou stratou času. Ze \:zácny a vyso
ko ohrozený druh učiteľov, pre ktorých je 
práca poslaním, nebude raritou. Že práve 
takéto osobnosti a ich práca získajú úctu, 
podporu a náležité ocenenie. 

A že vďaka n i m naše deti zistia, že uče
nie môže byť vzrušujúce dobrodružstvo 
a učiteľ vzorom, na ktorý sa nezabúda. 

Zatiaľ však je to len reformnou víziou. 
A pre väčšinu z nás je škola nočnou mo
rou. O to viac. že den. kroré časť svojho 
života prežili v odosobnenom detskom 
domove alebo zažili utrpenie nechceného 
dieťaťa, si uzlík problémov nesú na svo
jich pleciach ako celoživotné bremeno. 
Dúfame, že toto číslo vám. ale i tým uči
teľom a školám, ktorých cieFom je budo
vať, pomôže nájsť inšpiráciu v zúžených 
podmienkach našej slovenskej reality. 
Lebo - ako si prečítate napríklad aj v prís
pevku pani učiteľky Viery Hojnošovej - keď 
sa chce, tak sa dá. A peniaze v tom nehra
jú žiadnu rolu. O tom, že rezignovať nie 
je pre mamu možnosťou, sa dočítate aj 
v rozhovore s Alicou Rosovou. M a m a vždy 
bude neúnavne hľadať riešenia. A to i vte
dy, keď sa všetkvm naokolo zdá, že neexis
tujú. Mamy proste také sú. Neoblomne 
stoja na strane svojho dieťaťa. Preto môžu 
byť pre školu tými najlepšími spojenca
mi alebo tými najobávanejšími kr i t ikmi . 
Mamy však sú rovnaké. To či to bude spo
jenectvo alebo kritika, je vecou školy. 

j.m. 
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a I e b o o d v á s p r e v 

Vážená redakcia, 

pracujem tretie desaťročie s deťmi v ústav
nej starostlivosti. Váš časopis sa mi dostal 
do rúk prostredníctvom trénerskeho kur
zu PRÍDE. Veľmi ma oslovil. Každé číslo 
prečítam od prvej strany po poslednú. 
Rozširuje obzor poznania aj ľuďom, ktorí 
pracujú v podmienkach ústavnej výchovy 
a starajú sa o deti. 

Vo Vašej redakčnej práci Vám prajem 
veľa úspechov a invenčnej kreativity, 
množstvo podnetných príspevkov a čo naj
väčší okruh čitateľov, ktorí zároveň môžu 
predstavovať životné východisko pre deti 
v ústavnej starostlivosti. 

Anna Nagyova, Trenčín 

Milá redakcia, 

ďakujem za časopis, ktorý ma vždy poteší. 
Radi si s dcérou prezeráme aj fotky, najmä 
keď sú na nich tváre našich priateľov. 

Posledné čísla ma zaujali i preto, že tam 
boli témy, ktoré sa ma osobne dotýkajú. 
Kým som sa stala pestúnkou, chcela som 
byť profesionálnou mamou. Veľmi ma 
táto myšlienka nadchla: byť zamestnaná 
a zároveň sa môcť plne venovať deťom. Ne
vyšlo to, som pestúnka, chodím do práce 
a často mám výčitky svedomia, že sa málo 
venujem dcérke. Profesionálne rodičovstvo 
som si vyskúšala na 4 mesiace, keď u nás 
bola biologická sestra mojej dcéry. Bolo to 
dosť vyčerpávajúce, lebo som na 6 hodín 
chodila i do práce. Navyše som urobila 
chybu a dovolila som druhej rodine veľa 
zasahovať do našej rodiny. S dcérkou 
plánujeme, že keď bude staršia, potom si 
vezmeme z domova bábätko. 

Chcela by som sa vrátiť i k príspevku 
M o n i k y Znamenáčkovej o rodičovskom 
príspevku. Som slobodná. Keď som bola 
s dcérkou na rodičovskej dovolenke, mala 
14 mesiacov, keď som ju vzala z domova, 
dostávala som odmenu pestúna i rodi
čovský príspevok. Nebolo to veľa, žili sme 
skromne, ale keďže splácam pôžičku, mu
seli občas pomôcť aj rodičia. Peniaze nám 
dávali z lásky, ale aj tak som sa cítila trápne, 

že oni dôchodcovia mi finančne pomáhajú. 
Keď sa hovorilo o zvyšovaní pestúnskych 
dávok, začala som počítať a vyšlo mi , že by 
som to už finančne zvládla a mohla by som 
z domova vziať ešte jedno dieťatko, lebo 
i dcérka veľmi túžila po bábätku. Bohužiaľ, 
realita je iná. Najviac ma na tom zarazilo 
to, že ak by som bola s jedným dieťaťom na 
rodičovskej dovolenke, prestala by som byť 
druhému pestúnkou... Myslím si, že mnohé 
osamelé ženy sa vzdajú šance stať sa ma
mou malého dieťaťa. S dcérkou som bola 
doma do jej 4,5 roka a je to na nej vidno. 
Nevieme, čo sú choroby, je živá a veselá. Ve
rím, že sa to čoskoro zmení a že tak ďalšie 
deti dostanú šancu mať rodinu. 

Číslo 3 Nebyť sám sa nás týka celé 
- som slobodná mama. Tiež sa ľudia 
často divia, že mi dali dieťa z domova, 
keď som slobodná. Žijem s rodičmi, takže 
spočiatku dcérka slovo otec ani nepouží
vala. Máme deda. Potom na môjho brata 
hovorila, že je otec. Neskôr sme začali 
navštevovať biologickú rodinu, kde žije 
i jej otec. „Ten otec." Pred asi dvoma rokmi 
chcela nájsť ocka, ktorý by mi vložil do 
brušká bábätko. Keď som jej vysvetlila, že 
dobrý ocko sa musí o rodinu aj starať a nie 
je vôbec ľahké ho nájsť, rozhodla, že si 
bábätko vezmeme z domova. 

S mužmi však nemá žiaden problém, 
dobre si rozumie nie len s dedom, ale 
i s ujom či susedom. Zapísala som ju do 
Z U S aj preto, že tam má dobrého učiteľa. 
Určite by bolo lepšie, keby vyrastala v úpl
nej rodine. Niekedy nie je ľahké zastať obe 
role. Musím chodiť do roboty a venovať 
sa i dieťaťu a domácnosti. Keďže do práce 
odchádzam o 6.00, potrebujem niekoho, 
kto dcérku vypraví do školy. V tom mi 
veľmi pomáha mamka, občas i otec. Ale 
už majú svoj vek (67 a 78 rokov) a vážne 
zdravotné problémy. Žijem v neistote, čo 
bude, keď sa im zdravotný stav zhorší. 

Mám rada i svoju prácu. H o c i som 
kedysi vyhlasovala, že by som sa nevedela 
starať o starých ľudí a vždy som ako det
ská sestra túžila venovať sa deťom, teraz sa 
starám o mentálne postihnuté staré ženy. 
Sú ako veľké deti. Tiež ich treba kŕmiť 
a prebaľovať, byť trpezlivý. Mám ich rada 
a aj moja dcéra má pochopenie pre moju 
prácu. Nerobí jej problém prihovoriť sa 
moj im postihnutým žienkam, pohladiť 
ich. Vie sa i uskromniť, pretože mamina 
zarába stredne, vie pochopiť, keď prídem 
z roboty unavená a smutná, keď umrie, 
tak ako dnes, moja obľúbená žienka. A zá
roveň ma vie potešiť a rozveseliť, keď ma 
postíska, potuľká a prehlási, že ma ľúbi 
a nikdy ma neopustí. 

Miroslava Galandová, Budatín 

Ďakujem za Váš úžasný časopis! Keď 
čítam niektoré články, akoby som ich sama 
písala. Viem, že sme sa vydali správnou 
cestou - náš synček nám spadol priamo 
z neba. 

Anna Ďaťková 

Kto sa o čo s t a r á , 
a lebo kde z í s k a ť 
viac a k t u á l n y c h 
i n f o r m á c i ŕ 

> Štát riadi osem krajských škol
ských úradov (každý má svoju web 
stránku). V ich pôsobnosti je celé 
špeciálne školstvo a stredné školy, 
ktoré vznikl i na základe medzi
národných zmlúv a programov, 
a pedagogicko-psychologické po
radne. Financuje ich ministerstvo 
školstva, (www.minedu.sk) Súčasná 
vláda sa zaviazala, že prácu poradní 
zhodnotí. Nie je teda vylúčené, že 
môžu zaniknúť a ich právomoci 
prejdú na samosprávu, tak ako sa to 
udialo s bývalými CPPSkami . 

> Pod V U C patria stredné školy, ktoré 
vrátane platov pedagógov financuje 
ministerstvo školstva. 

> Obce majú na starosti základné ško
ly. Aj im peniaze dáva ministerstvo. 

> Materské školy, školské jedálne 
a kuchyne, centrá voľného času 
platí samospráva zo svojich daní 
a z výnosov daní, ktoré platia fyzické 
osoby zo svojich príjmov. 

> Samostatne ešte pôsobí Štátna 
školská inšpekcia, (www.ssiba.sk) 

> Veľa užitočných informácií nájdete 
na stránke www.modernaskola.sk, 
ktorá je určená rodičom, školákom 
i učiteľom a spravuje ju minister
stvo školstva. 

> Veľa sa dozviete i na rodičovských 
portáloch ako napríklad www. 
babetko.sk, alebo www.dieta.sk, alebo 
na českej stránke www.portal.cz. 

> Špeciálne problémy s učením rieši 
stránka www.predis.sk 

> Inšpiráciu na hry v triede nájdete 
v množstve dostupných kníh alebo 
i na www.hry.sk 

podľa prílohy Pravdy Ideme do školy, 25. 8. 2006 
spracovala a doplnila j.m. 
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K a m s n ím? 
Možno to poznáte: Vaše dieťa sa neteší do 
školy. Jeden deň sa niečo naučí a na druhý 
deň sa rozplače, že nevie čosi, čo ešte pred 
pár dňami s ľahkosťou vedelo. Jeden deň si 
vydýchnete, lebo sa zdá, že sa v učení zlep
šuje, a na druhý deň donesie dve pätorky 
a štvorku za samostatnú prácu. Pri zmienke 
o škole sa usmiate a tvorivé dieťa mení na 
ufňukaného diabla. Ak dipolomovaný psy
chológ nájde to správne číslo diagnózy a za
radí vaše dieťa do kolónky, ktorá mu umož
ňuje určité ospravedlnenie a určitú terapiu, 
ktorá vám dáva nádej na zlepšenie, máte 
svojím spôsobom šťastie. Nie vždy sa však 
dá problém dieťaťa zavrieť do škatuľky. 

Mám doma také nezaškatuľkovateľné 
dieťa. Prešlo zážitkom opustenia a odlože
nia do detského domova v tom najrannej-
šom detstve. Vyrastalo tam síce v dostatku, 
ale bez príslušnosti k svojim najdôležitej
ším ľuďom, so zápornou hodnotou seba
vedomia a neuveriteľnou potrebou lásky. 
A asi ešte s nejakým genetickým či vývojo
vým "zádrhelom", ktorý nikto nevie presne 
pomenovať. Od chvíle, čo ho poznám, mu 
bola ceruzka triednym nepriateľom, spie

val najradšej osamote a ľudí radšej objímal, 
aby sa ich nemusel báť. 

S postupom času stráveným v rodine, 
s pomalým narastaním dôvery, že niekam 
patrí v dobrom i z lom, sa určité prejavy 
deprivácie oslabovali a môj syn sa stával na
vonok "normálnym". A potom prišla škola. 
A n i tá sa nedá odkladať večne. 

Prvá trieda s nami zamávala. Nebol schop
ný sa sústrediť, zapamätať si počuté, plietol 
si písmenká, aj keď sa snažil. Zo začiatku sa 
snažil veľmi. Pani učiteľka sa mu venovala, 
ja som sa mu venovala, no potom sme už 
nevedeli, ako mu pomôcť. Po absolvovaní 
predpísaných testov školská psychologič
ka skonštatovala to isté, čo psychologičky 
pred ňou: nenašla nijakú zjavnú poruchu. 
Navrhla psychiatra a lieky na upokojenie. 
Školská špeciálna pedagogička navrhla pra
covné listy, prepisovanie textov navyše a čas
tejšie návštevy u logopedicky. Zrejme si ne
uvedomila, že to navrhuje dieťaťu a matke 
pred úplným kolapsom z vyčerpania. 

S postupom času a s narastajúcou úna
vou z večného dobiehania sa synova snaha 
čoraz viac oslabovala a averzia k škole na-

Alica a Rasťo 

rastala. Ku koncu sa už snažil len preto, aby 
nám občas spravil radosť. O vnútornej mo
tivácii už nemalo význam ani hovoriť. Zo 
školy chodil s prázdnymi stránkami. Aj keď 
som sa s ním večer čo večer učila, konco
ročný výsledok bol jednoznačný - učiteľka 
neodporučila postup do ďalšieho ročníka 
T o t o je ú r y v o k z č l á n k u , k t o r ý n a p í s a l a A l i c a R o s o v á 
d o N e b y ť s á m pred dva a p o l r o k o m . D n e s v á m s ň o u 
p o n ú k a m e rozhovor 

Ško lské t r a m p o t y 
Dodnes mi presne utkvelo v pamäti prvé stretnutie s Alicou. Okolo nôh jej behal syn Rasťo a ona rozprávala čosi o ňom 

aja... som tomu vôbec nerozumela. Lebo mi ani vo sne nenapadlo, že nie je jej biologickým dieťaťom. Som rada, že si aj dnes 

môžem užívať spoločné rozhovory s Alicou - u nej alebo u nás v kuchyni. 

Mohla by si mi na začiatok povedať nie
čo o svojich deťoch? 

Mám v pestúnskej starostlivosti dve 
deti. Rasťo bude mať 12 rokov, prišiel ku 
mne, keď mal 4. Veronika bude mať 10 
rokov, prišla vo veku 2 a pol roka. Obaja 
predtým celý čas žili v detskom domove. 
Brala som si ich s odstupom 8 mesiacov. 
Nie sú biologickými súrodencami. 

V tomto rozhovore pôjde najmä o Rasťa 
a jeho školské peripetie. Povieš mi o ňom 
niečo bližšie? 

Keď ku mne Rastík prišiel, vôbec nebol 
zvyknutý pozerať si knižky, bol hyperaktív-
ny, nevydržal obsedieť, vypočuť si rozpráv
k u . V televízii večerníčky pozeral, ale veľmi 
ho to vyčerpávalo a bol pri tom nepokojný, 
nevedel poriadne ani nakresliť krúžok. 

V koľkých rokoch šiel do školy? 
Rasťo sa síce zlepšoval, ale aj tak sme po

žiadali o odklad školskej dochádzky. Chce
la som ten čas využiť, napríklad aj na nav
števovanie logopedicky, aby sa Rasťo naučil 
hovoriť 1 a sykavky. Tá prvá pani logope
dická nás vyzbrojila papiermi a prikázala: 

„Cvičte!" Tak sme šli k druhej a tá sa nám, 
teda Rasťovi, začala venovať veľmi zodpo
vedne. Po čase nám ponúkla - vzhľadom 
na Rastíkov nepokoj a ľahkú vyrušiteľnosť 
- miesto v malej skupinke detí, kde sa deti 
pripravovali na školskú prácu a vnímanie 
jazyka - čo bola predpríprava na čítanie. 
Ale o rok som opäť - napriek ďalším a zjav
ným pokrokom - požiadala o odklad. 

Takže šiel do školy ako osemročný? 
Áno. Vybrali sme bežnú zédeešku, no 

vlastne nie celkom bežnú, lebo v nej bolo 
málo detí, navyše pani učiteľka mala dobrú 
povesť. V prvej triede sa mu učiteľka veľmi 
venovala, ja som sa snažila spolupracovať, 
robil i sme doma, pani učiteľka mu pomá
hala. D o m a sme dokončovali, čo v škole 
nespravil, lebo pozoroval iné deti alebo, 
ako vravieval, premýšľal. Učiteľka tvrdi
la, že je nepokojný, ale keď pri ňom stojí 
a pobáda ho, tak pracuje celkom dobre. 
Lenže čoraz viac sa sťažovala na Rastovú 
nepozornosť. Šli sme na psychologické 
vyšetrenie. Výsledky z jednotlivých stret
nutí bol i veľmi rôzne, raz Rasťo dopadol 

ako totálne nesústredený, inokedy zas ako 
pochválený. Napokon pani psychologička 
povedala, že ona mu vlastne nevie pomôcť, 
že nevie jeho situáciu zmeniť, aby sa lepšie 
koncentroval a aby jeho výkony neboli také 
rozmanité. Lebo on aj doma niekedy vedel 
všeličo a niekedy nevedel ani triviálne veci. 
Pre mňa ako pre rodiča bolo veľmi ťažké 
odhadnúť, či mu to nejde naozaj, alebo či 
je lenivý... Či na neho mám tlačiť, alebo sa 
na to mám vy kašľať... Tlačila som, Rasťo sa 
učivo prvej triedy naučil, ale práca v škol
skom kolektíve mu stále nešla a bol trvalo 
vyčerpaný. Na konci školského roka pani 
učiteľka povedala, že nedá Rasťovi odporú
čanie postúpiť do druhej triedy, lebo tam 
sa mu už nebude môcť individuálne věno
vat, pretože sa plánovalo zlučovanie tried, 
čiže počet žiakov sa mal zdvojnásobiť. 

Ako si reagovala? 
Poslali ho na Jeleniu, to je škola pre deti 

s poruchami učenia. Vzbúrila som sa a za
čala som bojovať. Šli sme na ďalšie psycho
logické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie, 
kde sa zistilo, že Rasťo má nejakú špecifickú 
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poruchu vnímania, ktorá sa však dá ťažko 
diagnostikovať. M a l poruchy pamäte, najmä 
krátkodobej a sluchovej. Poradili nám školu 
pre deti s poruchami reči a komunikácie. 
Rasťa prijali okrem iného aj na základe ľah
kej rečovej vady - nedokonalých sykaviek. 

Aká je to škola? 
Tam mali v rámci vyučovania vždy po

slednú hodinu individuálne logopedické 
cvičenia. Vyzeralo to tak, že pokiaľ vycho
vávateľka robila s ostatnými pracovné lis
ty, jeden žiak bol s učiteľkou vo vedľajšej 
miestnosti a robil to, čo najviac potrebo
val. Zväčša desať pätnásť minút. Keďže ich 
bolo v triedach od päť do osem, vystriedali 
sa vždy všetci. 

A ako reagoval Rastík? 
Postupne sa dostal z takej svojej nechu

ti voči škole. Netvrdím, že vyslovene rád 
chodil do školy, ale našiel si tam kamará
tov, zžil sa s učiteľkou. Síce so striedavými 
úspechmi, ale išlo to. Zároveň tam bola aj 
psychologička, ktorá tie deti z času na čas 
vyšetrila, aby zistila, či nemajú ešte aj ne
jaký iný problém. V treťom ročníku v pol
roku ma začali pripravovať na to, že Rasťo 
bude musieť odísť, jednak preto, lebo je 
dobrý a mohol by zvládnuť aj normálnu 
školu, jednak preto, lebo museli zlučovať 
triedy, a vylučovali tých, ktorí ich opateru 
najmenej potrebovali. 

A tak si opäť zahájila hľadanie školy? 
Psychologička mi dala v podstate pozi

tívny posudok o Rasťovi. Chcela som pre 
neho školu, kde aj oni budú na neho dobrí, 
aj on sa niečo naučí... Obišla som pätnásť 
škôl a ani do jednej ho neprijali. Nikde 
nechceli dieťa vidieť a spraviť si nezávislú 
analýzu. Jednoducho ma odvšadiaľ vyha
dzovali. Postarala som sa o nové lekárske 
posudky, ktoré nepreukázali nijakú vážnu 
fyziologickú poruchu. Napokon nás prijali 
do jednej školy v starom meste, riaditeľ bol 
ochotný, preštudoval si papiere a súhlasil. 

Pamätám si, akú si vtedy mala radosť, 
že sa to konečne podarilo. 

D l h o mi tá radosť nevydržala. Nová 
pani učiteľka nebola ochotná aspoň prvé 
d n i tolerovať to, že Rasťo si musí zvykať 
na nové prostredie a nový systém, ktorý 
sa odlišoval od systému, čo mal i v pred
chádzajúcej škole. Už druhý týždeň začal 
dostávať päťky. Niekedy dostal za tú istú 
vec päťku aj poznámku. N o s i l domov jed
nu až tr i päťky denne. Chcela som hovoriť 
s učiteľkou, ale odmietla ma, vraj bude 
rodičovské združenie. Na rodičku sa však 
riešilo niečo iné, stály problém tej školy 
a triedy - šikanovanie. Tak som oxeroxo
vala Rastíkovu žiacku knižku a šla som za 
riaditeľom. Ten bo l prekvapený, vravel, že 
to vôbec nečakal, že Rasťo chodí usmie
vavý po škole... Rasťo je už taký, povedala 
som, usmievavý... Sprvu bol aj terčom ši
kanovania, to sa tam stávalo každému no
vému žiakovi, ale pomerne rýchlo sa mu 
podarilo zbaviť sa toho. 
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Ako to dokázal? 
Vo všetkom sa tým šikanujúcim spolu

žiakom podriadil , sľúbil, že bude poslú
chať, a tak ho nechali a vrhl i sa na toho 
chudáka, ktorý bol novým žiakom pred
chádzajúci rok a vytrvalo sa bránil. 

Čo bolo ďalej? 
Vzťah a komunikácia s učiteľkou boli 

stále horšie. Rasťo stratil aj posledné zbytky 
motivácie. Keď sa začal v reči stotožňovať 
s triednymi šikanovateľmi, pochopila som, 
že ho musím odtiaľ čo najskôr dostať preč. 

Spomínala si historku o Rastovom ka
marátovi z plávania. Presný príklad toho, 
ako sa môže svet dospelých nepekne odrá
žať vo svete detí. 

Rasťo nemal v tej triede kamaráta, ale vo 
vedľajšej áno. Chodieval s ním na plávanie, 
cez prestávky sa spolu hrali , aj na dvore 
v piesku... Trvalo to do chvíle, kým si raz 
na plávaní ten kamarát nepozrel Rasťovu 
žiacku knižku, ktorá v novembri pozostá
vala z troch strán pätoriek a poznámok. 
Vzápätí kamarát skonštatoval, že Rasťo 
musí byť blbec, podľa tých známok, a že 
on sa s ním ďalej nehrá. 

Takže nasledovalo nové hľadanie... 
Chcela som, aby malo moje dieťa vhod

ný priestor na život a vzdelávanie. Tento
krát som už pri hľadaní zvolila inú taktiku. 
Hovori la som s riaditeľmi o integrácii, nie 
o obyčajnej školskej dochádzke. V mno
hých školách mi povedali, že oni integráciu 
nerobia a ani nemajú záujem. Našla som 
aj školu, kde bol i ochotní integrovať, špe
ciálna psychologička mi vysvetlila, aké sú 
podmienky integrácie, že dieťa môže byť 
celkovo integrované, alebo len v konkrét
nych predmetoch, že môže byť integrované 
na dlhší či kratší čas, alebo nastálo, že je 
potom inak hodnotené, preberá iný rozsah 
učiva, že integrácia sa dá presne ušiť dieťaťu 
na mieru. Ale do tej školy som ho napokon 
nedala, lebo keďže bol i jedni z mála, ktorí 
to robili , vyzeralo to tam divne, mreže na 
kabinetoch a tak... Niečo mi tam v celkovej 

atmosfére vadilo, ani neviem presne pove
dať, čo... V ďalšej škole mi povedali, že oni 
sa snažia o individuálny prístup k deťom, 
že sa u nich učia aj deti s poruchami uče
nia, že vlastne ide o takú tichú, neoficiálnu 
integráciu, ale verejne to nedeklarujú, lebo 
s integráciou je spojeného strašne veľa pa
pierovania a tlak inšpektorov. Integrácia je, 
myslím si, veľmi dobre vymyslená, ale prax 
výrazne pokrivkáva. 

Čo ešte vieš o integrácii? 
Na internete som si neskôr pozrela pra

vidlá, ktoré platia pri integrovaní žiakov. 
Dôvodom môže byť aj sociálna deprivá-
cia aj zanedbanosť, je viac možností, na 
základe ktorých možno dieťa integrovať. 
Niektoré školy nechcú ísť do integrácie 
napriek tomu, že by im to mohlo priniesť 
peniaze navyše. Peniaze pre školu sú jedna 
vec, druhá vec je, že ak škola nemá špe
ciálneho pedagóga, problémový žiak im 
prináša veľa starostí, pre školu je potom 
výhodnejšie vziať si 36 detí priemerných... 
aj finančne. Úlohu zohráva možno i to, že 
peniaze navyše za integráciu sa pravdepo
dobne nedostanú najzainteresovanejším 
- čiže učiteľke problémového žiaka a admi
nistratívnej sile, ktorá to všetko úraduje. 

Školy si vlastne odmietajú robiť problé
my navyše. 

Úmysel bol dobrý: To najlepšie, čo by 
mohlo deti so špeciálnymi potrebami po
stretnúť, je nájdenie normálnej školy, kde 
budú k žiakovi pristupovať individuálne, 
individuálne ho hodnotiť, kde bude pe
dagóg natoľko vzdelaný a zrelý, aby vedel 
deťom vysvetliť, že tento žiak je hodnote
ný inak, pretože má nejaký problém, ale 
ten problém z neho nerobí menejcenného 
človeka. To by bol ideál. Žiaľ, v praxi... Byť 
učiteľom v dnešnej dobe - keď pribúda žia
kov s poruchami, učiteľovanie nie je stále 
dostatočne ohodnotené - je ťažké. V Brati
slave potom mnoho takých detí končí buď 
na súkromných školách - kde je za peniaze 
možné všeličo, alebo na Jelenej, čo je špe
ciálna škola, alebo sa trápia na normálnych 
školách preferujúcich výkon. M n o h o detí, 
ktoré majú mať od prvej triedy špeciál
ny program, aby sa ich ťažkosti zmiernil i , 
v bežnom systéme upadává, prehlbujúce sa 
problémy ústia do agresivity... 

Napokon ste našli školu? 
Našli. Takzvanú alternatívnu, ktorá má 

priamo vo svojich základných pravidlách to
lerantný prístup k inakosti dieťaťa. Ide o wal-
dorfskú školu v Bratislave. Sme spokojní. 

Vieš si predstaviť, ako by si riešila 
problémy s Rasťovou školou, keby si 
nežila v Bratislave, kde je niekoľko de
siatok škôl, rôznych odborníkov a tak 
podobne? 

Radšej si to ani nepredstavujem a som 
rada, že to zo Stupavy do Bratislavy nie je 
tak ďaleko. 

Za rozhovor ďakuje 
Zuzana Mojžišova 
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D e t i , Komenský a my.. . 
Neviem, ako vo vás, ale postoje, ktoré k téme vzdelávania zaznamenávam, vo mne vyvolávajú pochybnosť, čije tento pojem vo 

verejnosti naplnený primeraným obsahom. 

Nemyslím tým teraz samotný fakt navštevo
vania školy. Školu ako inštitúciu uznávajú 
skoro všetci. To, čo je zotázňované, je skôr 
vzdelávanie sa ako odhaľovanie podstaty 
života, ako pestovanie osobnej kultúry, 
vzdelávanie ako otvorenosť novým netra
dičným podnetom, ako komunikácia so 
zaujímavými ľuďmi inej kultúry či názo
rov, alebo ako ochota pracovať na sebe. 
Stručne povedané, nemáme problém so 
vzdelávaním, ktoré je zabehané a schéma

tické. Neistí sa cítime vtedy, keď máme pre
vziať osobnú zodpovednosť za to, čo sme sa 
naučili, a zároveň keď máme k vzdelávaniu 
pristupovať tvorivo. Paradoxom je, že práve 
v súčasnosti, keď zodpovednosť a tvorivosť 
by mohli byť ideálnymi nástrojmi osobného 
rastu, a tým aj príspevkom k spoločenským 
zmenám, uhniezďuje sa v nás pohodlie uspo
kojiť sa so stereotypom. 

Toto váhanie nad účelom vzdelávania, 
ktoré niekedy prerastá až do jeho otvoreného 
podceňovania, ma viedlo k hľadaniu príčiny 
tohto javu. Myslím si, že koreň problému je 
v nerešpektovaní niektorých základných 
predpokladov, ktoré robili z učenia zmys
luplnú činnosť počas celej histórie človeka. 
Ktoré sú tie fundamenty, na ktoré sme poza
budli? Spomeniem len niektoré. 

1. Prvým je medzigeneračná prepojenosť 
ako typický rys vzdelávania. Slávny nemec
ký fyziológ Hans Krebs, nositeľ Nobelovej 
ceny z roku 1953, spomínal s vďačnosťou 
na svojho učiteľa Otta Warburga. Aj Warburg 
mal svojho významného učiteľa - bioche
mika Emila Fischera. Krebs sledoval túto lí
n iu ďalej, až sa dopracoval k nepretržitému 
reťazcu takmer šesťdesiatich vedcov, z kto
rých každý bol najprv žiakom a potom pl

ni l funkciu učiteľa pre ďalšieho vedca. Táto 
generačná reťaz vzdelancov končí až pri 
Lavoisierovi v 18. storočí. Je to obdivuhodný 
obraz toho, ako pokora prijímať od skúse
nejšieho vyzbrojuje k tomu byť pomocou 
pri odbornom či ľudskom formovaní nie
koho ďalšieho po mne. Ako vedľajší, no nie 
nezaujímavý je pritom fakt, že asi polovica 
z týchto vedcov sú nositelia Nobelovej ceny 
a viacerí z nich ju nedostali zrejme len preto, 
že sa začala udeľovať až v 20. storočí. 

Nesprávame sa niekedy v zrkadle tohto 
príkladu príliš nezávisle a sebestačné? Nech
ceme objavovať objavené za každú cenu? Ne-
oberáme sa týmto postojom o možnosť stať 
sa prirodzenou autoritou? Autoritou, ktorá 
by oslovovala tých ľudí okolo nás, ktorých 
máme sprevádzať v ich raste? Takou autori
tou, ktorá sa nenadobúda automaticky len 
pribúdaním rokov, ale hlavne múdrosťou 
získanou v generačnej škole života? 

2. S generačnou kontinuitou úzko súvisí 
druhý princíp, ktorým je osobný, vzťahový 
rozmer vzdelávania. J. S. Bach nebol pre svo
jich žiakov len učiteľ hudby v zmysle doko
nalého inštruktora organovej hry a skladby. 
Napriek tomu, že mal dvadsať vlastných detí, 
prijímal svojich žiakov do kruhu rodiny ako 
jej prirodzenú súčasť. Niektorí z nich neskôr 
spomínali - popri odbornom a pedagogic
kom majstrovstve svojho učiteľa - aj na sil
ný príklad jeho osobnosti ako na nezabud

nuteľnú skúsenosť svojho života. Takýchto 
príkladov nájdeme viac nielen v histórii, ale 
aj v osobnej spomienke, v ktorej do popredia 
vystupujú tí naši učitelia, ktorí neboli len vy
nikajúci vo svojom odbore, ale presvedčiví aj 
svojím osobným príkladom. 

Nie nadarmo je pravzorom zdravého 
vyučovania otcovsko-synovský model. Ak 

má syn múdreho otca, stáva sa zo syna 
vnímavý žiak a z otca nebadane výborný 
učiteľ, ktorý dokáže podnietiť v synovi taký 
záujem o pravé hodnoty a rast, že vyformuje 
v dieťati osobnosť hlavne preto, že osobnos
ťou bol aj on sám. 

3. Ako tretiu zásadnú črtu vzdelávania by 
som rád spomenul odhaľovanie tajomstva za 
oponou všednosti. Všimli ste si už bližšie hru 
dieťaťa? Je teoreticky zdôvodnené i expe
rimentálne dokázané, že dieťa si za nástroj 

a predmet svojej hry vyberá najradšej bežné 
predmety a prírodné materiály či javy. Ak nie 
je vmanipulované do hry s vyumelkovanými 
hračkami, samo si radšej zvolí hru v piesku, 
zbieranie kamienkov, hádzanie a pozorova
nie prútika vo vode, alebo hru svetla v obyčaj
nom sklíčku. Týmito javmi a predmetmi je 
dieťa také fascinované, že keď ho chvíľu po
zorujeme, ako keby sme dostali lekciu o hod
note a kráse zdanlivo samozrejmých vecí. 

Zaujímavé je, že problém všednosti je 
moderný a zároveň veľmi starý. Svedčí o tom 
Augustínovo pozorovanie, keď už v 5. storočí 
povedal: „Všetka prirodzenosť vecí je plná divov, 
ale my podivuhodné veci nevidíme, lebo naše 
videnie je určované zvykom." Nezdá sa vám, 
akoby Augustín bol náš súčasník? Náš zvyk 
nám bráni vidieť div prerodu zrna v chlieb, 
zlým zvykom sme zmenili dobré víno na 
púhy prostriedok omámenia, na oblohu 
sa dívame väčšinou len vtedy, keď sa obá
vame dažďa, a nie preto, aby sme ju s úža
som obdivovali. Ten zvyk, ktorý nám zaclá
ňa krásu a hodnotu vecí, sa volá napríklad 
sebavedomá dospelosť, alebo konzumnosť, 
alebo... dosaďte si tam, čo si myslíte, že je 
vhodnejšie. Učme sa dívať na život detským 
pohľadom a spolu s dieťaťom sa diviť nad 
tajomstvami, ktoré nás obklopujú. 
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4. Ďalší princíp vzdelávania, na ktorý 
zabúdame je, všeobecné právo a potreba kaž
dého človeka vzdelávať sa. Ak by sa niekomu 
zdalo, že uplatňovanie tejto zásady je u nás 
samozrejmosťou, chcem len pripomenúť, 
že donedávna boli od školskej dochádz
ky „oslobodzované" deti s určitou formou 
postihnutia. Text v príslušnej vyhláške sa 
síce zmenil , ale problémy v školskej praxi 
pretrvávajú. U n i k o m od zodpovednosti sa 
vyrovnávame s neschopnosťou naplniť ich 
nárok i potrebu rozvíjať sa. Právo aj týchto 
- postihnutých - ľudí vzdelávať sa, Komen
ský zdôvodnil odborne i eticky už pred 400 
rokmi . Ich potrebu, túžbu i schopnosť učiť 
sa novým veciam potvrdí každý odborník, 
ktorý tieto deti vnímavo pozoruje. Môžem 
dosvedčiť zo svojej viacročnej skúsenosti, 
že dokonca ani ťažší stupeň zdravotného 
postihnutia nie je dôvodom, aby sme vy
radili dieťa z procesu učenia sa. (Netvrdím 
pritom, že to nie je náročné po stránke pe-
dagogicko-metodickej i komunikačnej.) Ak 
by sme to však pripustili , vyčlenili by sme 
vlastne takéto dieťa spomedzi ľudského 
rodu, pretože - podľa Komenského - uprieť 
právo na vzdelávanie možno len tomu, kto 
nie je človek. 

Tento princíp univerzálnosti vzdelávania 
je výzvou nielen vo vzťahu k postihnutým 
ľuďom. Nastoľuje otázku každému z nás 
vo vzťahu k sebe samému, či sme prijali 
vzdelávanie ako stály, vlastne celoživot
ný program, v ktorom sme otvorení hľadať 
a poznávať. A to bez ohľadu na to, či som 
študent, dôchodca, vysokokvalifikovaný od
borník, alebo výkonný pracovník. Vzdeláva
nie sa totiž týka nielen toho, čo viem, ale aj 
toho kto - ako človek - som. 

Komenským by som rád aj zakončil. Vo 
svojom diele Pansofia cituje Šalamúnove prí
slovia, v ktorých Šalamún popisuje Božie 
stvoriteľské činy ako také „hry Božej múdros
ti, ku ktorým sme my ľudia prizvaní ako spoluh
ráči". Aj táto myšlienka potvrdzuje Komen
ského aktuálnosť i na začiatku 21. storočia. 
On totiž vzdelávanie pochopil ako proces, 
v ktorom sa snúbi zodpovednosť a tvori
vá hra. Buďme teda aj my v tomto zmysle 
postojovo blízki deťom a súčasne nasledov
níkmi Komenského odkazu. O n i i on nám 
totiž približujú poznávanie ako činnosť 
vážnu i hravú zároveň. Ako aktivitu ducha, 
duše i tela, ktorá človeku pomáha žiť, lebo 
nám umožňuje prenikať pod povrch javov 
a vidieť život pestrejšie i úplnejšie. 

Pavel Kailing, 
Občianske združenie D3 

pôvodné ilustrácie z diela J. A. Komenského 
Orbis pictus 

A k o s m e zv láda l i a zv ládl i 
školskú dochádzku 
M i l a n a Soňa absolvovali prvý ročník (vte
dy) osobitnej školy v rámci detského do
mova. Keď k nám prišli natrvalo, boli práve 
prázdniny. V prvom, adaptačnom období, 
sme dali prednosť posilneniu vzťahov a do 
druhého ročníka sme ich mechanicky pri
hlásili do osobitnej školy. 

Milanovi prostredie školy pripomínalo 
detský domov a tak už prvý deň si ma pani 
učiteľka pozvala na rozhovor. To sa vlastne 
stalo praxou celé nasledujúce obdobie. Soňa 
sa správala milo, poslušne, bola ochotná uro
biť všetko, len aby sa zapáčila dospelým. M i 
lan potreboval mať istotu, že ho prijímajú. 

Po roku spolužitia sme zvažovali, či by 
M i l a n so Soňou v učení nemali na viac. Po 
konzultáciách a poradách s rôznymi odbor
níkmi i nám blízkymi ľuďmi sme sa rozhod
l i , že budú pokračovať tretím ročníkom síce 
na osobitnej škole, ale s tým, že budú skúšať 
preberať učivo základnej školy. Výsledkom 
malo byť rozhodnutie, či ich preložíme na 
základnú školu alebo budú pokračovať 
v nastúpenej ceste vzdelávania. 

Po „testovacom" období sme stáli pred 
dilemou: jeden zvládal lepšie učivo, ale ne
bavilo ho to, druhý sa zasa viac snažil v me
morován í a správaní, ale nestačilo to. Dalo 
sa predpokladať, že učivo základnej školy by 
z odretými ušami zvládli, ale za akú cenu. 
Po ďalšom zvažovaní sme dospeli k záve
ru, že ich oboch necháme v osobitnej škole 
s predpokladom, že tam budú úspešnejší 
a zažijú aspoň v niečom pocit, že sú dobrí, 
v niektorých oblastiach dokonca najlepší. 

Takéto zvažovanie bolo možné aj vďaka 
novej škole, do ktorej sme oboch preložili. 
Bol to taký „ školský raj na zemi". Osem 
detí v triede, pani učiteľka bola ako ich 
mama, ostatné deti mali vážne problémy so 
zrakom a M i l a n vedel, že im nesmie ubli
žovať. Bol i hviezdy, učenie im nerobilo veľ
ké problémy, Soňa rada kreslila a jej práce 
sa dostali na medzinárodné výstavy, boli 
ocenené, M i l a n rozvíjal svoje silné stránky 
- sociálne cítenie voči slabším. Celé toto ob
dobie bolo relatívne pohodové. 

To, čoho sme sa obávali, bol prechod na 
učňovskú školu. Prechod zo skleníka do 
džungle. Soňa mala jasnú predstavu o svo
jom povolaní, ktorá sa jej naplnila aj cez 
učňovskú školu. Motivácia bola silná. M i 
lan mal predstavu, na ktorú absolvovaná 

Milan so Soňou ako 8 roční, v roku 1992 

škola nestačila, takže rozhodovanie a vý
ber bol náročný aj pre neho. Z istého uhla 
a v istom momente by sa mohlo zdať, že 
sme mu zúžili možnosti. 

Musel i sme zvládnuť viaceré náročné 
situácie v učení aj správaní. Hľadanie vlast
nej identity a miesta pod slnkom nebolo 
pre deti samotné jednoduché. Veríme však, 
že sme urobi l i maximum pre zmiernenie 
deprivácie, dobehnutie aspoň časti strate
ných podnetov a najmä pre pohodu našich 
detí. Pravdepodobne aj dnes by sme sa roz
hodovali podobne. 

Júlia Roháčkova 

z knižky Deti píšu Bohu 
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A k o s a d o školy teš iť 
Pár inšp i rác i í p re každú školu 
Som učiteľka. Vždy som ňou chcela byť. Ako dieťa som mala školu v našej záhrade. Učila som všetky deti z ulice. Ako „naozaj

s tná" učiteľka som začínala škôlkármi. Bolo to čarovné obdobie. Verím, že sa k tým malým ešte vrátim. Potom som pracovala 

s deťmi s rôznymi handicapmi. To boli zase najvďačnejšie deti na svete! Dodnes o nich premýšľam. Teraz učím na základnej 

cirkevnej škole s rozprávkovým názvom Narnia. Sú tam skvelé deti. Veľmi múdre, sebavedomé. OSOBNOSTI. Minulý rok to 

boli prváčikovia. 

Otvorenie dňa. . . 
Naše rána v triede sa začínajú na kober

ci. Sedíme v kruhu a rozprávame sa. 
Často si naplánujeme, o čom chceme 

hovoriť. O tom, čo sa deje v triede, v škole, 
vo svete... Niekedy si tému pripravia deti. 
Niekedy sa hráme alebo si čítame. 

Vždy si povieme, čo nás v ten deň čaká. 
Deti sa tak cítia istejšie. Často k nám pri 
chádzajú rodičia. Niekedy cielene, niekedy 
„len tak". Na záver ďakujeme a prosíme. 

Ďakujeme..., že sme, že máme rodinu, 
že máme kde bývať, že sme zdraví, že sme 
priatelia... 

Prosíme..., aby sa nám darili písmenká 
a matematika, prosíme, aby sme zvládli, čo 
zvládnuť chceme, aby sme sa počúvali a boli 
k sebe citliví, aby sme vedeli vyriešiť konflikt, 
ak nastane, aby neboli katastrofy, choroby, 
aby každé dieťa malo mamu a otca... 

Niekedy žasnem, ako presne vedia deti 
svoje pocity a túžby pomenovať, aké sú em-
patické, ako intenzívne vnímajú všetko, čo 
sa deje okolo. Je také dôležité s n i m i o tom 
všetkom hovoriť. 

Otvorenie dňa je čas, keď sa to dá. Je to čas 
na stíšenie. Je to čas, keď sme si blízko. 

Vždy sa na ten čas teším. 

Hviezda týždňa 
Minulý rok sa nám v prvej triede vydaril 

triedny projekt „hviezda týždňa". Byť hviez
dou týždňa znamenalo môcť to, čo práve 
vtedy nemohol nik iný. Priviesť do triedy 
svojich rodičov, súrodencov. Porozprávať 
spolu s mamou o sebe, o svojich záľubách, 
radostiach i starostiach, niečo predviesť, 
naučiť ostatných. Niekto tancoval, niekto 
zahral divadlo. Niekto nás naučil pripraviť 
šalát, dobré raňajky, či upiecť koláč. Niekto 
zorganizoval futbalový turnaj, niekto zasa 
piknik v tráve... 

M o h l i sme sa viac spoznať. Viac si po
rozumieť. Mať rodičov v triede bolo tiež 
čosi veľmi prirodzené. A keďže to bol i 
prváci, bolo užitočné (pre obe strany) byť 
spolu s rodičmi hviezdy. Každý si to na
ozaj poriadne užil. Každý na chvíľu „ZA-
H V I E Z D I L " . . . 

Čaj o 5 
Komunikácia s rodičmi má v Narni i 

niekoľko podôb. Sú to klasické triedne 
stretnutia, individuálne konzultácie a ak 
sa rodičovi „máli", prichádza za učiteľom 
aj v čase jeho konzultačných hodín. A kon
zultuje... 

Úplne inú „kvalitu" však podľa mňa, 
a trúfam si povedať, že aj pre rodičov a naj
mä deti, majú podujatia, keď sa NEMUSÍ
M E , ale C H C E M E stretnúť. Napríklad pri 
čaji o piatej... 

Pripravili sme ho spolu s deťmi, čo je 
bezpochyby pre ne skvelá skúsenosť. Uve
domi l i si totiž, že to nie je „len tak", po
zvať si niekoho. Chce to všetko dokonale 
premyslieť, ak chceme, aby sa s nami naše 
mamy a tatovia, či iní hostia, cítili dobre. 
A deti presne vedeli, čo môžeme urobiť, aby 
sa cítili fajn. Ja som to koordinovala len 
veľmi nenápadne, deti mali pocit, že všet
ko je v ich rukách... Rozdelil i sme si úlohy 
a každý bol za niečo zodpovedný. Skupina 
detí chystala pozvánky, ďalšia zase premýš
ľala, ako vyčariť z našej triedy útulnú čajov
nu. Niektoré deti pripravovali čaj a hudbu 
a sviečky... 

Program sme dávali dokopy spolu. Bol 
o tom, ako si v triede žijeme, na čom pra
cujeme, čo sa nám darí, s čím máme ťaž
kosti... Deti to prežívali veľmi intenzívne. 
Ale ten pocit spokojnosti na konci ! Hneď 
plánovali ďalší čaj o 5 ... 

Listy rodičom 
Jedným z „kanálov", ako sa dostať 

k rodičovi, sú aj tzv. piatkové infolisty. 
Listy, ktoré informujú rodičov o tom, čo 
sa v triede deje. Píšem ich veľmi rada. Je 
v nich všetko, o čom by rodič vedieť mal . 
Nie len o tom, čo sa práve učíme, ako 
nám to ide, v čom potrebujeme pomôcť, 
podporiť. Ale i o tom, ako sa máme, o pro
blémoch, ktoré riešime. O zručnostiach, 
ktoré pestujeme. O našich plánoch, potre
bách, podujatiach, na ktoré sa chystáme. 
O tom, čo sa udialo i čo nás čaká. Je fajn 
komunikovať s rodičom nielen vtedy, keď 
nastane problém... 

do pyžamového dňa sa zapojila celá škola aj s učiteľmi 
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Naše „potulky" 
Každý učiteľ má svoj štýl práce s deť

m i . Ja sa snažím všetok čas, každý okamih 
s deťmi využiť čo najefektívnejšie. Niekedy 
sa mi darí viac, niekedy menej. Často ho
vorím deťom, teraz je naším cieľom naučiť 
sa..., vyriešiť..., vytvoriť spravme to naj
lepšie ako vieme, vložme do toho všetku 
energiu. Počúvajme, aby sme porozumeli . 
Tak sa to naučíme. Maximálny osobný vý- g 
kon je jedna zo zručností, ktorej venujeme ° 
pozornosť. £ 

Nemá zmysel niečo robiť polovičato. 2 
Keď sú deti koncentrované, nasávajú ako > 
špongie. A potom zostane čas i na aktivity, 
ktoré v osnovách nie sú. A to je to najlepšie 
učenie... 

Keď sme sa na vlastivědě učili o Bra
tislave, vyrážali sme na potulky po starej 
Bratislave, keď sme na prírodovede hovori
li o morských živočíchoch, šli sme do kina 
3D. O rastlinkách sme sa učili v botanickej 
záhrade. A tiež sme boli vo Viedni v tech
nickom múzeu a v Hundertwasserovom 
dome... Po návšteve pekárne sme prestali 
plytvať chlebom, v kníhkupectve sme sa 
dozvedeli o ceste knihy od spisovateľa, kto
rý tam, mimochodom, bol , až ku kníhkup
covi, ktorý tam bol, samozrejme, tiež. Šli 
sme spolu na obed a učili sa tak etikete. 

Zorganizovali sme pyžamový deň, robili 
sme projekty, svoj triedny časopis... 

Takéto učenie nám prinieslo veľa rados
ti a skúseností zároveň. Veľmi sme sa zblí
žili, bol i sme jeden tím. 

A do školy sme sa tešili. Aj deti (aspoň to 
tak vyzeralo...), aj ja. 

Jednou z najúžasnejších vecí, ktorým 
sa v škole venujeme, sú ZRUČNOSTI 
a C N O S T I . Učíme sa, ako aktívne počúvať, 
ako byť dobrým priateľom, ako spolupra
covať, byť trpezlivý, nevzdávať sa... Všetko 
pekne „krok za krokom". Spomínam si, 
keď sme raz chceli kresliť a prváci sa roz-

ocko rozpráva o svojej práci i o spoločných koníčkoch 
so synom počas Otvárania dňa na Základnej 
ciirkepnej škole Narnia 

na prvouke treba zapojiť všetky zmysly a hlavne 
nezabúdať na zábavu 

hodli pracovať na jednom obrázku viacerí. 
Alebo keď sa štvrtáci rozhodli pracovať nie
koľkí spolu na projekte. Začalo to nedoro
zumeniami, hádkami, každý mal inú pred
stavu, nevedeli sa dohodnúť... Vtedy som 
to zastavila. Pomenovali sme, čo sa práve 
deje. A prečo je to tak. Čo sa s tým dá robiť. 
Ako sa dá predísť takýmto nepríjemným 
situáciám. Aké sú pravidlá spolupráce. H o 
voril i sme o tom veľmi dlho. Až potom sme 
sa znovu pustili do práce. Dávali sme si už 
väčší pozor. Aj tak to neprebiehalo hladko. 
Opäť sme rozoberali prečo. Bol to proces. 
Venovali sme sa tomu neustále. Nacvičova
li sme modelové situácie, hrali sme sa. Bolo 
úžasné pozorovať deti, ako na sebe pracu
jú. Ako prichádzajú na to, že z „inakosti" sa 
dá vlastne ťažiť. Každý je dobrý v niečom 
inom. Začínali sme viac vnímať svoje silné 
stránky. Predtým to bolo naopak. 

Trénovali sme komunikáciu. ,Ja" výrok. 
Aktívne počúvanie. Nezabudnem na situá
ciu, keď sa raz cez prestávku bavil Maťo 
s kamarátom a vyrušený niekým podráž
dene zareagoval vetou: „Nevidíš, že aktívne 
počúvam?!" 

Všetkým bolo jasné, že „takto" si môže
me nažívať lepšie a „toto" nám komplikuje 
život. Bolo na nás, čo s tým urobíme. Stále 
viac sme si rozumeli a boli si bližšie. To ne
znamená, že problémy sa stratili. Len sme 
im viac rozumeli. Bolo dôležité to všetko 
vnímať. Poukazovať na to. Nenechať to len 
tak. Skvelé veci vyzdvihnúť, pomôcť deťom 
poradiť si s tými nepríjemnými. A to už 
bola moja rola... 

Vzdelanie je dôležitá vec. Osobnostný 
rozvoj je však niečo viac. Škola je priestor, 
kde sa s tým dá nádherne pracovať. A mo
jou prioritou je pestovať v triede dobré 
vzťahy. Umožniť každému dieťaťu vynik
núť. Dopriať každému pocit výnimočnos
t i . Naučiť ich rešpektovať sa a mať k sebe 
úctu. Aj s našimi slabosťami a nedostatoč
nosťami. 

Viera Hojnošová 
učiteľka 

P reds tav ím 
vám našu 
t r i e d u 

Každý rok meníme triedu a každý 
rok je práve tá naša najškaredšia. Náš 
učiteľ nám povedal, že on je na vine, 
hoci vraj za nič nemôže. Náš učiteľ' nám 
vždy všetko povie, nemá pred nami nija
ké tajnosti a povedal nám aj to, prečo je 
na vine, hoci za nič nemôže. 

Povedal nám, že na začiatku každého 
školského roka, keď sa učebne prideľujú, 
vypukne medzi učiteľkami hotové pek
lo. Každá chce mať najkrajšiu, najnovšiu 
a najútulnejšiu triedu, najmä najstaršie 
učiteľky. Hašteria sa, škriepia sa a častu
jú sa takými zvieracími menami, že ja by 
som sa ich hanbil vysloviť. Krava, hus, 
somarica, bibasica, ba aj horšie... Môj 
učiteľ myslí, že sú nevychované, a pre
to sa s n i m i nikdy nenaťahuje a hovorí, 
že múdrejší ustúpi. Lenže ony, keď v i 
dia, že mlčí, že neútočí, že nič nežiada, 
pokladajú ho za bibasa, čo pilník zhltol , 
a nechajú mu vždy tú najsmradľavejšiu 
triedu, najčastejšie hneď vedľa záchoda, 
tvrdiac, že to je veľká výhoda nielen pre 
žiakov, ale aj pre učiteľa... 

V prvej triede som bol primalý, tak
že sa nemôžem pamätať, čo nám všet
ko chýbalo. V druhej ústredné kúrenie 
v zime nekúrilo a my sme sa triasli od 
zimy. V tretej - na to sa už dobre pamä
tám - nás ustavične presádzali, lebo vraj 
niektorí majú vši, a preto sú veľmi nepo
sední, ustavične sa mechria a vrtia, lebo 
tie beštie ich hryzú. V štvrtej bol i skrin
ky na veci hnilé a z puklín vychádzali 
šváby. V piatej - a to je už teraz - sedíme 
na takých nízkych lavičkách, že nám na-
púchajú nohy a navierajú žily... 

Keď budem veľký, odcestujem na 
Severný pól. Tam vraj je každá voš taká 
mľandravá, že nemá si lu pohrýzť. 

Z knižky Dúfam, že sa z toho dostanem, vydava
teľstvo Timotej 1995 
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Špecifické vývinové 
poruchy učenia 
- narušenie schopnosti získavať, 
utvrdzovať a používať vedomosti 
bežnými vyučovacími prostriedkami 

Môžu byť vrodené alebo získa
né. Ide o ľahké poškodenie mozgu 
( L M D ) , ktoré sa vyskytuje asi u 5 až 
15 percent detí. Môže byť sprevádzané 
p o r u c h o u pozornost i či pamäti, alebo 
hyperakt ivi tou. 

Dyslexia: Prejavuje sa výrazný
mi ťažkosťami p r i čítaní. Môže ísť 
o veľmi pomalé čítanie, alebo až 
o „překotné" tempo čítania s množ
s tvom chýb. Objavuje sa zamieňame 
podobných písmen: „b" a „d" alebo 
„m" a „n"; vynechávame, pridávanie 
písmen a slabík... Vyskytuje sa tiež 
dvojité čítanie, dieťa číta najprv po
t i c h u akoby pre seba a p o t o m nahlas. 
Ťažkosti sú s porozumením čítané
mu textu a r e p r o d u k c i o u . 

Dysgrafia: Špecifická p o r u c h a 
učenia, nemožnosť až neschopnosť 
naučiť sa písať. Dysgraf ik má problé
my s graf ickou stránkou písomného 
prejavu, s tvarmi písmen, ich napodo
bením a zapamätaním. Písmo je často 
veľké, nevojde sa do r iadku . Vyskytuje 
sa aj v kombinácii s dyslexiou a dysor-
tograf iou. Dysgraf iu možno odhaliť 
už v škôlke tak, že dieťa nekreslí, je 
motor icky menej obratné (napr. má 
ťažkosti jesť príborom, viazať si šnúr
ky, zapínať gombíky a pod.) . 

Dysortografia: Špecifická p o r u c h a 
učenia, p r i ktorej si dieťa nevie osvojiť 
pravopis, napriek znalost i gramatické
ho pravidla. Časté je napr. nesprávne 
písanie dy, ty, ny, ly a d i , t i , n i , l i , chyby 
v spodobovaní, vynechávame mäkče
ňov a dlžňov, alebo neschopnosť na
učiť sa vybrané slová v praxi. . . . 

Dyskalkúlia: Špecifická p o r u c h a 
učenia, ktorá sa prejavuje neschopnos
ťou osvojiť si matematické schopnost i 
bežným spôsobom. Často súvisí s ne
dos ta tkami v zrakovom či s luchovom 
vnímaní. Nerozlišuje medzi osemnásť 
a osemdesiat, alebo zamieňa tvaro
vo podobné číslice, napr. 6 a 9, pre
hadzuje poradie: napr. 3006 s 3060. 
Chýba tiež pohotovosť rátať spamäti, 
robiť medzivýpočty, pochopiť význam 
matematických operácií. Častý je pro
blém vnímať časové a priestorové 
vzťahy. Väčšinou sa vyskytuje spolu 
s i n o u špecifickou p o r u c h o u . 

Je jeden svet, a predsa dva sú svety. Svet detí, ktoré zvládajú školu bez väčších problémov, 
a svet detí s problémami, kroré sú často považované za lajdákov, slabých žiakov, brzdu 
triedy či hanbu rodiny. Aj oni sa tešili do školy a páčilo sa im v prvej triede, aj keď dostávali 
polozamračené či plačúce slniečka a poznámky typu: „Viac sa snaž!" alebo „Polepši sa!" 
„Píš čitateľne a krasopisné!"... Pri tom sa snažili zo všetkých síl. Majú však veľké problémy 
s udržaním pozornosti, sústredením, pochopením učiva, písaním, pravopisom, matema
tikou (sčítaním, odčítaním, násobením či delením), prípadne nemajú dostatok organizač
ných alebo jazykových schopností. 
Kým sa ich spolužiaci už dávno hrajú, oni sa ešte stále učia. Ich svet je zložitý a kom
plikovaný. Pretože trpia skrytými hendikepmi, ktoré na prvý pohľad vôbec nevidieť 
- ľahkými mozgovými dysfunkciami (LMD), v rozsahu od miernych až po ťažké. Sú spojené 
s odchýlkami funkcie centrálnej nervovej súsravy. 
Od dieťaťa, ktoré má obe ruky v sadre, nik nečaká, že bude písať úlohy a jesť samo pri 
stole. Keď má ruky v sadre, znamená to, že má problém. Keď však dieťa píše nečitateľ
né, veľmi pomaly a s nevýslovnou námahou, keďže trpí špecifickou poruchou písania, 
jeho ťažkosti sú prehliadané. Je za ne dokonca trestané zlými známkami či početnými 
poznámkami v žiackej knižke, pretože tento „skrytý" hendikep, na rozdiel od sadry, nie 
je vidieť. 
Ide teda o ťažkosti, za ktoré dieťa nemôže, samo si ich nezavinilo (ani jeho rodičia) a ktoré 
spočiatku ťažko môže samo ovplyvniť. Mnohé deti s takýmito problémami nie sú ani diag
nostikované, pretože v škole sú považované len za „hlúpe či lenivé alebo nevychované či ťaž
ko zvládnuteľné". Dôsledky týchto porúch - frustrácia a traumatizácia dieťaťa pre školské 
neúspechy - sú však často omnoho závažnejším problémom ako samotné poruchy. Pokiaľ 
je dieťa chronicky stresované v škole, je neúspešné a nedostáva sa mu pozitívneho prijatia, 
dochádza k narušeniu jeho osobnostného vývoja. 
Rodina je pre dieťa s L M D nielen prvým, ale často, žiaľ, aj posledným útočiskom. Rodina 
je ako škrupinka, v krorej vyrastá „kuriatko". Potrebuje „teplé hniezdo" a „kvočku", ktorá 
ho „zahrieva. Tieto deti nepotrebujú ústavy a sanatória, oni potrebujú predovšet
kým niekoľko „P" : pochopenie, pochvalu, pozitívny prístup, povzbudzovanie, pozor
nosť, podporu, poznatky o problematike porúch pozornosti, pomalšie tempo pri výučbe. 
A k tomu dobre odborne pripravených rodičov, pedagógov a psychológov, prípadne -
u tých najťažších stavov - aj psychiatrov, ktorí poznajú komunikačné stratégie a výchovné 
techniky, účinné u týchto detí 

Renáta Zôrklerová, 
www.predys. szm.sk 

Narušen ie nerovná s a c h o r o b a 
Keď si zaspomínate na svoje školské roky, 
určite sa vám vybavia niektorí spolužiaci -
nešťastníci, ktorým sa ušiel posmech celej 
triedy pre ich zlé známky a výkony v škole. 
Niektorí ťažko čítali, pri čítaní sa až zaja
kávali a pani (súdružka) učiteľka ich preto 
nechávala čítať nahlas pred celou triedou, 

aby sa aj poriadne hanbili za to, ako zle 
čítajú. Často šlo o deti veľmi inteligent
né a nadané v iných oblastiach, mali však 
málo odvahy a priestoru v škole v niečom 
vyniknúť. 

Pevne dúfam, že čas odvtedy už trocha 
pokročil a stúpla aj informovanosť verej
nosti, učiteľov a rodičov v tejto oblasti. 
Aspoň o niečo. Legislatíva dnes už stojí 
na strane detí, presadzuje sa možnosť, aby 
mohl i zostať v bežnej škole a neboli zara
ďované do špeciálnych škôl, ak to nie je 
nevyhnutné. Zvyšuje sa množstvo špeciál
nych pedagógov, ktorí pracujú priamo na 
školách, žiak s vývinovou poruchou uče
nia môže mať individuálny študijný plán 
a môže byť vedený ako integrovaný žiak. 
V určitých prípadoch je dokonca možnosť 
zažiadať o asistentskú pomoc k dieťaťu na 
vyučovanie. 

Žiaľ, aj dnes sa stretnete s rôznym prí
stupom škôl, učiteľov a riaditeľov. Mnohí 
v snahe zbaviť sa zodpovednosti odmietajú 
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spolupracovať s rodinou a dieťaťu pomôcť. 
Skôr majú snahu zbaviť sa ho a odporučiť 
zmenu školy. Vo svojej praxi som sa stretla 
aj s tým, že riaditeľ doslova otvorene igno
roval návrh poradne na integráciu chlapca 
s A D H D a následnými poruchami učenia. 
Vyjadril sa, že takéto hlúposti on čítať nebu
de, a keď si s dieťaťom nevedia doma urobiť 
poriadok, nech si hľadajú inú školu. 

Chcem všetkých rodičov na tomto mies
te povzbudiť, aby sa nevzdávali, naštudova
li si legislatívu a dožadovali sa svojich práv. 
Keď ste si nie istí, že vaše dieťa je v škole 
adekvátne ohodnotené, zdá sa vám, že ne
stíha tempo ostatných, učenie sa mu zdá 
namáhavé, opakovane dostáva zlé znám
ky (niekedy len z niektorých predmetov, 
pričom v ostatných môže byť jednotkár), 
neváhajte a navštívte odborníka. K tomu 
vás nemusí vyzvať škola, je to krok, kto
rý môžete podniknúť aj sami. Špeciálny 
pedagóg spolu s psychológom vypracujú 
písomnú správu z vyšetrenia pre školu aj 
s podrobným návrhom ďalšej práce s die
ťaťom v škole. Toto vyšetrenie je škola 
povinná akceptovať. Deti majú možnosť 
používať, napríklad, niektoré kompen
začné pomôcky - špeciálne upravené perá 
a násadky pre dysgrafikov, štvorčekové zo
šity na matematiku, majú možnosť kopí
rovať si poznámky, dyskalkulikom by po 
dohode s učiteľom mohlo byť umožnené 
používanie kalkulačky na 2. stupni, pri 
diktáte by dysortografici nemali byť klasifi
kovaní a mali by dostať viac času na opravu 
chýb ako ostatné deti atď. 

Možno si teraz kladiete otázku: A čo ak 
si moje dieťa bude myslieť, že sa odteraz 
nemusí učiť? Áno, je pravda, že niektorí 
učitelia, najmä tí neskúsenejší, majú po
tom snahu správať sa k dieťaťu opatrnícky, 
radšej ho nevyvolávajú, aby nič nepokazili . 
No tu je rad na vás. Vysvetlite im, že vaše 
dieťa nie je choré, len jeho mozog funguje 
inak, a preto sa potrebuje k informáciám 
dostať a osvojiť si ich iným spôsobom ako 
je bežné. Možno sa vám bude zdať, že by 
sa na vaše dieťa teraz mohl i pozerať, že je 
akési iné. Áno, ale nebolo snáď doteraz tiež 
iné? Inakosť naozaj nie je choroba. 

Ľahko sa hovorí a ťažšie uskutočňuje. 
Pre niekoho ísť za učiteľom a rozprávať 
s nim ako rovnocenným partnerom je 
ťažký krok. A n i učitelia na to nie sú poväč
šine zvyknutí. Aj to sú pozostatky starých 
čias, keď učiteľ mal vždy pravdu a rodičia 
sa pri vstupe do školy menil i na deti. 

Aby však naše deti úspešne zvládli ško
lu , je k tomu potrebná rovnocenná spolu
práca ako odborníka, ktorý má sprevádzať 
dieťa a rodičov, tak rodiny, ktorá sa má ak
tívne oboznámiť s tým, čo sa z jej dieťaťom 
deje, a školy, kde sa to celé uskutočňuje. 
Dôležité je preto, aby ste si našli odborní

ka, ktorému dôverujete, a školu, ktorá vám 
vyjde v ústrety. 

Ako rozpoznáte sklony dieťaťa 
k dyslexii, dysgrafii a dyskalkúlii 

Všeobecne plarí, že dieťa po dovŕšení šies
teho roku je zrelé na zaškolenie. Stáva sa 
však, že aj deti navonok nadané a šikovné 
majú v škole problémy, neradi sa učia, lebo 
cítia, že ich kamarátom to ide akosi ľahšie. 

Čo si teda všímať, aby sme úspešne 
zvládli zaškolenie? 

> Všímajte sa, či je dieťa schopné sústre
dene a systematicky pracovať kratší 
čas bez toho, že by ho rozptyľovali von
kajšie podnety. 

> Vystupuje samostatne, vie sa podriadiť 
pravidlám, je sociálne zručné? 

> Jeho reč je zrozumiteľná, má prime
ranú slovnú zásobu, vie zrozumiteľne 
formulovať svoje myšlienky? 

> Má vyhranenú lateralitu, teda píše, 
kreslí a strihá vedúcou rukou? K tomu 
patrí aj to, že sa vie orientovať na svojom 
tele, vie, čo má vpravo a čo vľavo a orien
tuje sa aj na tele iného človeka, teda roz
lišuje zrkadlové obrazy. 

> Dobre sa orientuje na ploche aj v pries
tore, čo je základom matematickej pred-
stavivosti v geometrii a vytvárania pred
stavy číselnej rady. 

> Má primerane rozvinutú hrubú aj jem
nú motoriku (zvláda sebaobslužné prá
ce - jedenie príborom, zapínanie gom
bíkov, zaväzovanie šnúrok), prirodzene 
rado behá, vie skákať, držať rovnováhu, 
vie zopakovať pohyb po druhom? 

> Rado kreslí, strihá, vyfarbuje, správne 
drží ceruzku? 

> Zrakové vnímanie je na dostatoč
nej úrovni - postrehne rozdiely medzi 
obrázkami, nájde obrázok, ktorý k os
tatným nepatrí, je hore nohami alebo 
je zrkadlovo otočený, dokáže vyhľadať 
a čiarou spojiť rovnaké geometrické út
vary, písmená, skladá a rozkladá obrázky, 
dopĺňa, čo chýba? 

> Sluchové vnímanie - bezpečne rozlišu
je, čo počuje na začiatku a konci slova, 
aké písmeno? Rozpozná, ktoré slová sú 
rovnaké a ktoré rozdielne? Vie vyslabiko-
vať a zo slabík opäť poskladať slovo? 

> Vie zachytiť a zopakovať jednoduchý 
rytmus? 

> Má primerane rozvinutú zrakovú aj 
sluchovú pamäť? 

> Chápe jednoduchý dej a vie ho vyroz
právať, vie ho postupne zostaviť z o-
brázkov? 

Ak sa vám zdá, že vaše dieťa zaostáva, 
alebo sa oneskoruje v niektorom z uvede
ných bodov, je možné po porade s odborní
k o m počkať so zaškolením dieťaťa a začať 
s reedukáciou ešte v materskej škole. Dôvo
d o m na zamyslenie je aj to, ak sa vaše dieťa 
niektorým činnostiam vyhýba, alebo ich 
robí veľmi nerado. 

Ľubica Kordošová, 
špeciálna pedagogička, psychoterapeutka, mama 
dyslektika, koraosovci@chello.sk 

Literatúru aj pomôcky pre deti trpiace 
špecifickými poruchami učenia a sprá
vania je možné zakúpiť v špecializovanej 
predajni Čierny Peter na Tupolevovej ulici 
13 v Bratislave - Peržalke, tel.: 02/63810048, 
prípadne v internetovom obchode na www. 
cpeter.sk. Informácie je možné získať aj na 
webovej stránke občianskeho združenia Pre-
Dys - www.predys.szm.sk. 

„Má-li se však člověk stati člověkem, musí 
se vzdelávať." 

„Pokud však člověk chce, aby moudrost přibý
vala s věkem, musí vynaložit námahu a roz
vahu a nečekat, že do něj moudrost vstoupí ve 
spánku, v lenosti a nečinnosti." 

„Šťasten je národ, který oplývá dobrými ško
lami, dobrými knihami a dobrými předpisy 
nebo zvyky ve výchově mládeže." 

„Lépe je kráti než zaháleti, nebo ve hře vždy 
se něčím mysl zanáší a často i brousí." 

Jan Amos Komenský 
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L M D , 
Mnohých rodičov zamestnávajú tieto pojmy, 
niektorí o nich vedia z počutia, iní ich zažíva
jú priamo v každodennom živote so svojimi 
ratolesťami. 

• L M D - ľahká mozgová dysfunkcia, 
drobné poškodenie mozgu, ktoré môže 
byť vrodené alebo získané. 

• A D H D - attention deficit hyperakti-
vity disorder, teda porucha pozornosti 
spojená s hyperaktivitou, ktorá môže 
spadať do obrazu L M D . 

• AD D - atention deficit disorder, 
porucha pozornosti, ktorá sa taktiež 
vyskytuje pri L M D . 

Treba zdôrazniť, že tu nejde o pre
jav choroby! Hyperaktivita a porucha 
pozornosti súvisia so samotnou štruktúrou 
mozgu, s jeho nastavením. U detí s A D H D 
a A D D je stav ich mozgovej činnosti 
nastavený na zvýšenú aktivitu, chýbajú 
alebo sú oslabené tlmiace procesy v moz
gu, ktoré korigujú motorickú aktivitu. 
Pozornostné procesy sú taktiež oslabené 
a vyvíjajú sa iným spôsobom ako je bežné. 
Obraz L M D sa formuje už v raných štá
diách vývinu človeka a má niektoré typic
ké vývinové zákonitosti. Tu ich uvádzame 
spolu s rizikovými faktormi vzniku L M D . 

Rizikové faktory pre vznik L M D 

• Genetika (prvostupňoví príbuzní) 
• Riziková gravidita: vek matky, liečená 

sterilita, chronické ochorenie matky/ 
DM/gestóza, Rh imunologický konfl ikt 

• Fajčenie, drogy, alkohol 
• Ionizačné žiarenie 
• Nedonosenosť 
• Dvojčatá 

• Hypotrofia plodu 
• Prvorodenosť 
• Nedostatok kyslíka 
• Žltačka (hyperbilirubinaemia) 
• Popôrodné-vírové infekcie (do 2. r. veku) 
• Úrazy hlavy 

Obraz ľahkej mozgovej dysfunkcie 
v priebehu vývinu dieťaťa 

Kojenec (0 - 12 mesiacov) 
• Často nepokojný 
• Pohyblivosť - zášklby alebo červovité 

pohyby/dyskinézy 
• Zle spí - krátko, nevie zaspať 
• Ťažšie sa stabilizuje rytmus spánok-bdenie 
• Dráždivý - plačlivý, vnímavý na senzo

rické podnety (zmena polohy, svetlo...) 
• Pozornosť vie zamerať krátko - už pri 

kojení slabá pozornosť 
• Môže byť aj veľmi pokojný - centrálny 

hypotonus 

Batoľa (12 mesiacov - 3 roky) 
• Rýchly pohyb, neohrabanosť 
• Časté úrazy 
• Poruchy spánku - nevie sa postupne 

unaviť, musí... „odpadnúť" do postele 
• Problémy s poobedným spánkom 
• Záujem o hračku je krátky 
• Nevie sa hrať samo 
• Pri spoločnej hre sa nezaujme, iba krátko 
• Rozvoj reči - môže sa oneskorovať, ovlá

da málo slov, artikulačná neobratnosť 
(zvyčajne dobre rozumie) 

• Silnejší vzdor - dráždivosť 
• Sociálne učenie viazne („neposeda, 

neposlucha") 
• Chýba hlasité sprevádzanie vlastnej hry 

(čo dáva základ vzniku vnútornej reči) 

Předškolák (3 -6 rokov) 
• Motorická neobratnosť (strihanie, kres

lenie - nezáujem) 
• V hre ťažšie udrží pravidlá hry (reakcie 

učiteľov, rodičov, detí) 
• Nevie sa hrať samo (výnimkou sú moto

rické, stereotypnejšie hry) 
• Impulzivita („dobré nápady", odbehnu-

tie...) 
• Vie strhnúť ostatných - vodca, inokedy 

je odmietané 
• Oneskorovanie slovnej zásoby, výslov

nosti, používania pojmov, ťažkosti 
v učení farieb, napr. ťažšie pamätanie 
básničiek... 

• „Ubrindanosť" 
• Je ako z divých vajec" 

Mladší školák 
• Neposedný, ruší iných, mrví sa 
• Všetko ho zaujme, nevydrží pri úlohe 

- uniká mu pozornosť 
• Hneď vykríkne odpoveď 
• Nezapisuje si domáce úlohy 
• Zošity, knihy sú pokrčené, v neporiadku 
• Má neporiadok na stole 
• D o m a si nevie sám pripraviť knihy pod

ľa rozvrhu 
• Má ťažkosti s čítaním, písaním a pri tom 

je inteligentné, častejšie má špecifické 
poruchy učenia 

• Ťažšie si nájde kamarátov (povie, čo 
neskôr ľutuje, reaguje impulzívnejšie) 

• Môže byť neobratné - je odmietané 
v pohybových hrách (hrozí posmievanie) 

Starší školák - puberta 
• Impulzivita 
• Poruchy pozornosti 
• Rizikové správanie - alkohol, vnútorný 

nepokoj 
• Ťažkosti s pravidlami 
• Slabá výdrž - slabá vôľa 
• Potreba aktivity „niečo sa deje"... - inak 

nuda, prázdno 
• Potreba sebaúcty - neúspech v škole kom

penzuje statusom medzi vrstovníkmi 

Perspektíva detí s L M D 

• Tretina detí „dozrie" - centrálna 
nervová sústava dozrie neskôr, bez 
následkov) 

• Tretina detí kompenzuje - uplatnia sa 
v oblasti, kde nie sú podstatné chýba
júce schopnosti. (Napr. dysgrafik môže 
byť dobrým lekárom.) 

• Tretina nedozrie ani nekompenzuje 
- majú ťažkosti so zaradením sa, častej
šie asociálne tendencie alebo problémy 
so závislosťou. 

M g r . K l a u d i a Trojanová, 
klinický psychológ, 
FNsP Bratislava, Antolská 11 
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Na k o n c i prázdnin niektorí z vás dostal i obálku s p r i e s k u m o m . Vďaka všetkým 129, ktorí ste si našli čas a dotazník ste v y p l n i l i 
a zaslali späť. Získali sme m n o h o cenných informácií, s ktorými vás postupne budeme zoznamovať. 
Časť otázok sa dotýkala i školy a problémov s ňou súvisiacich. 
A k o prvé sme do grafu spracovali čo nás teší a čo nás trápi, (graf 1 a 2) Ide o percentuálne vyjadrenie vzhľadom k všetkým deťom 
zahrnutým v prieskume. S p o l u s neposlušnostem sú problémy s učením to, s čím sa v našich rodinách najviac potýkame. A učenie 
je suverénne na p r v o m mieste medzi najčastejšími problémami... Myslím, že to veľa hovorí nie len o t o m , že je čo dobiehať, ale 
i o záujme a snahe zaktivovat' všetky zdroje, ktoré v dieťati sú. 
Čo nás teší je, že naše deti sa d o m a naozaj dobre cítia. Na d r u h o m mieste vyzdvihujete i ch pekný vzťah k zvieratám - čo o k r e m 
iného svedčí i o t o m , koľko rodín zviera, na ktoré je dieťa naviazané a stará so oňho, d o m a má. ( M a l i by túto možnosť i v do
move?) To, že vnímame naše deti ako nadané, či už umelecky alebo športovo, je možno výsledkom nie len prirodzeného talentu, 
ale i jeho systematického rozvíjania (graf 8 - mimoškolská aktivita). Takmer každé dieťa navštevuje nejaký záujmový krúžok, 
mnohí nezostávajú p r i j e d n o m a stíhajú tréning, umeleckú školu i cudzí jazyk. 

pokračovanie na str.A4 
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pokračovanie zo str. 13 

Odklad nástupu do školy je v porovnaní s tými, čo nastúpili do školy ako 6 roční, 
takmer jedna ku jednej, (graf 4) A to t a m nie sú zahrnuté dvojročné odklady - teda 
keď ste spolu s psychológom doporučili nástup do školy až dva roky po oficiálnom 
termíne. A ani opakovanie ročníka p r i príchode väčších detí do rodiny - čo síce nie 
je úplne bežné, ale ani výnimočné. A mamičky i deti si to nesmierne pochvaľujú. P r i 
všetkých tých zmenách, ktoré školák príchodom do rodiny musí zvládnuť, je opako
vanie ročníka alebo jeho väčšej časti aspoň niečo, čo už pozná. Mať aspoň malú vý
h o d u pred rovesníkmi je isto na často znížené sebavedomie príjemná náplasť. Najmä 
keď väčšinou ide i o z m e n u miesta bydliska, a teda i školy. 

graf č. 3 
Aké deti sú zastúpené v prieskume 

D Deti v adopcii 

• Deti v pestúnskej 
starostlivosti 

• Deti v profes, rodinách 

L 

graf č. 4 
Odklad nástupu do školy 

I Deti bez odkladu 
I Deti s odkladom 

D e t i a domáce 
ú lohy 
Veľa rodičov a detí považuje čas do
mácich úloh za veľmi namáhavý. Po
núkam vám riešenia, ktoré spravidla 
pomôžu. 

1. Je dôležité robiť si úlohy a připravovat 
sa do školy? 

Ak chcete, aby si vaše dieťa osvojilo poj
my prebraté na vyučovaní, najmä z ja
zyka a z matematiky, je dôležité, aby si 
ich ešte v ten večer zopakovalo a urobi
lo si domáce úlohy. Pri vypracovávaní 
úloh sa nám deti často zdôveria so svo
j i m i tajomstvami, a s tým, čo ich trápi 
a zarmucuje. Je to dobrá možnosť na 
hlbšiu komunikáciu. Vedzte tiež, že vo 
všeobecnosti žiakom, ktorí nedokončili 
druhý stupeň základnej školy, chýbali 
základné vedomosti z prvého stupňa. 
Tým, že budete dieťaťu pomáhať, pre
dovšetkým v p r v o m ročníku, podporíte 
ho v tom, že sa bude úspešne učiť a roz
víjať. A to mu umožní ďalej študovať 
a rozhodnúť sa pre želané povolanie. 

2. jeho poznámkový zoši tokje často 
prázdny alebo ho zabudne v škole. 

Deti majú vždy nejaké domáce úlohy, 
jednoducho s tým počítajte. Ich vypra
covanie by malo trvať približne jednu 
h o d i n u . Na rodičovskom združení sa 
môžete vyučujúcemu predstaviť a pop
rosiť ho, aby skontroloval, či si vaše die
ťa zapíše všetko, čo nadiktuje. Ak treba, 
poproste ho, aby to podpísal. 

3. Úlohy si píše pri sledovaní televízie, po
čúva pri tom hudbu a „odflákne" ich. 
Dokazujú to školské výsledky... 

Dohľad rodičov je dôležitý. Je nevy
hnutné, aby sa obidvaja rodičia dohod
li na tom, že si dieťa bude robiť úlohy 
v tichej miestnosti, aby sa mohlo na 
prácu sústrediť. Ak dieťa rozptyľuje to, 
že je samé, môžete ho posadiť za stôl 
do kuchyne a vy môžete pr i ňom variť. 
Samozrejme bez pozerania televízie. 
Je dobré obmedziť sledovanie televízie 
alebo videohry na p o l hodiny denne. 

4. Keď je čas robiť si úlohy, vždy sa naťa
hujeme. 

Je potrebné zvolať rodinnú schôdzku 
a dohodnúť sa na presnom čase, kedy 
si bude dieťa robiť domáce úlohy. Pred 
večerou, po olovrante alebo radšej po 
večeri? Môže sa stať, že počas týždňa 
navštevuje dieťa záujmový krúžok. Pre 
tento deň treba prispôsobiť rozvrh do-
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mácich úloh. Ak sú rodičia rozvedení, 
ideálne by bolo, ak by dieťa u oboch ro
dičov dodržiavalo rovnaký čas na príp
ravu do školy. 

5. Môjmu dieťaťu trvá celú večnosť, kým 
dokončí úlohy a vždy to skončí konflik
tom. 

Pre niektoré deti je ťažšie naučiť sa kon
centrovať a zorganizovať si čas. Predsa 
však je podstatné ukázať im, ako to 
dosiahnuť. Je to dar, ktorý budú po
trebovať celý život. Tým, že si k dieťaťu 
sadnete a pomôžete mu pridŕžať sa roz
vrhu hodín a pokynov z poznámkového 
zošitka, osvojí si pracovnú metódu. Ak 
to dieťaťu dlho trvá, trpezlivé povzbu
denie prinesie výsledky. 

Autorka Claire Leduc 
je sociálna pracovníčka a rodinná 

terapeutka, www.babetko.sk 

Dúfame, že vás povzbudí informácia, že dve tretiny detí si robí úlohy dlhšie ako 
hodinu, (graf 5) A ešte viac detí by to samostatne nezvládlo, (graf 6) A to sme sa ne
pýtali na vyjednávanie, dohadovanie a dohováranie, ktoré t o m u predchádza... 

M i r k a Lacova, M á r i a T ŕ ň o v á , Jana Michalová 

graf č.6 

Robenie domácich úloh 

• Samostatné 
• Potrebná pomoc rodiča 
• Potrebná kontrola rodičom 

graf č. 8 

Mimoškolská aktivita 

20 40 60 80 

počet detí 

100 120 
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A k o s m e s i z v y k a l i n a školu 
M o j a staršia dcéra Dar ia mala ešte v pred
školskej príprave v materskej škole veľké 
problémy s j emnou motorikou. Nevedela 
kresliť, držať ceruzku a ako šesťročná stále 
kreslila hlavonožce. Veľmi jej to zhoršo
valo pozície v škôlke, lebo rovesníci sa jej 
smial i a jej obrazy nikdy neviseli na vý
stavke. M a l i sme vážne obavy z toho, ako 
zvládne školský proces, a vyzeralo to tak, 
že bude musieť mať odklad povinnej škol
skej dochádzky. (Niežeby sme to nemohl i 
prežiť, ale v t o m čase to vyzeralo tak, že ani 
niekoľko rokov odkladu by jej nepomohlo 
nadobudnúť zručnosti v zaostalom vývine 
jemnej motoriky.) 

Vyhľadali sme teda výbornú špeciálnu 
pedagogičku, ktorá dcérku zdiagnostiko-
vala a vypracovala pre ňu špeciálny trénin
gový program. Deň čo deň sme s Dar inkou 
trénovali. Snažila sa zdokonaľovať, páčilo 
sa jej „pracovať". Výsledky sa čoskoro dosta
vi l i . Pravidelné mesačné kontroly ukazovali 
úžasné pokroky. Dcérkine ruky a prsty sa 
stávali čoraz obratnejšími a zručnejšími. Po 
desiatich mesiacoch denno-denného tréno
vania sa jej stav natoľko upravil, že mohla 
nastúpiť do školy bez odkladu. Zostávalo 
nám už len vyhľadať tú najvhodnejšiu. Zda
lo sa nám, že klasická štátna škola nebude 
pre ňu tým najlepším riešením, pretože 
predsa-len sa zaostávanie v nejakej oblasti 
dalo očakávať. Bolo nám napríklad jasné, 
že bude mať problémy s písaným písmom 
(ťažkosti sa prejavovali najmä v oblúči
koch). Keďže ako matka som už mala skú
senosti s dvoma staršími chlapcami, vedela 
som, že prváci na mnohých vyučovacích 
hodinách používajú namiesto písaného 
prejavu kresbu (prvouka, slovenčina, ale aj 
matematika). Zdalo sa nám, že Darinkine 
problémy s písaním, kreslením a navyše jej 
problémy vo vzťahoch, byju v klasickej škole 
„zahlušili". Riešenie sa nám po niekoľkých 
týždňoch ponúklo samo. Škola v malej de
dinke v Rakúsku bola ochotná prijať zopár 
slovenských detí, a tak po porade s „našou" 
špeciálnou pedagogičkou sme sa rozhodli 
D a r i n k u prihlásiť tam. Táto škola pracova
la na klasických základoch, ale využívala aj 
množstvo alternatívnych prvkov vzdeláva
nia. Nám sa veľmi pozdávalo to, že deti sa 
učili prvý rok písať len paličkovým písmom 
a až v druhej polovici druhého ročníka za
čali používať písmo písané, ale očarila nás 
najmä bloková forma vyučovania V praxi 
to znamenalo, že deti sa niekoľko dní učili 
napríklad o jablku. Na prvouke si povedali, 
aké je jablko zdravé, ako zo semienka vy
rastie stromček, ako rastie a dozrievajú na 
ňom plody, na výtvarnej výchove si jablko 

nakreslili, na matematike spočítavali jabl
ká alebo jedno delili medzi viac detí (samé 
názorné príklady), na angličtine sa o jabl
ku naučili báseň a na hudobnej výchove 
si o ňom zaspievali pesničku. Bola som 
unesená. Dar inka zvládala bez problémov 
paličkové písmo a ani v iných predmetoch 
výrazne nezaostávala, pretože celé učivo 
bolo zrozumiteľné a hmatateľné. Keďže 
naša dcéra je veľmi komunikatívna, rýchlo 
sa na ňu „nalepila" aj nemčina. Bolo fasci
nujúce, najmä v začiatkoch, sledovať dieťa, 
ktoré krásne a plynule číta po nemecky, 
hoci po nemecky ešte nehovorí a ani veľmi 
nerozumie. 

Po štyroch rokoch sme sa museli roz
hodnúť, či necháme D a r i n k u aj druhý 
stupeň urobiť si v Rakúsku, alebo budeme 
hľadať pre ňu iné východisko na Slovensku. 
Podarilo sa nám získať informácie o sú
kromnej škole, ktorá využívala waldorfskú 
pedagogiku. Táto akoby voľne nadväzo
vala na základy získané v rakúskej škole. 
Blokové vyučovanie nahradili epochy, čo 
sú hlavné predmety (napríklad slovenčina, 
matematika, dejepis, zemepis a podobne) 
preberané po celý mesiac. Dieťa si pri ta
kejto forme výučby nemusí každých 45 mi 
nút prepínať v hlave „disketu". Navyše táto 
pedagogika neuznáva hodnotenie formou 
známok (hodnotí len písomne alebo úst
ne), takže dieťa nemá pocit prehry pri kaž
d o m zbabranom diktáte. Okrem toho sa tu 
kladie veľký dôraz na osobnosť dieťaťa, na 
jeho prežívanie a emocionálne nastavenie 
a v neposlednom rade sa berie do úvahy 
individualita dieťaťa a je k nemu zvolený 
individuálny prístup. 

Prechod do novej školy bol veľmi ťažký, 
najmä preto, že D a r i n k a stále mala prob
lémy vo vzťahoch s rovesníkmi i s učiteľ
m i . Trvalo takmer rok, kým si v novom 
kolektíve našla svoje miesto. Dnes však 
po dvoch rokoch hodnotíme prechod do 
novej školy veľmi pozitívne. D a r i n k a do
hnala zaostávanie v slovenčine, naučila sa 
pekne kresliť, veľmi pekne píše tlačeným 
písmom (vo waldorskej škole nemusí pí
sať písaným, pretože napriek dlhoročným 
tréningom má stále problém s oblúčikmi) 
a rada sa učí. Vie si vyhľadať informácie 
v encyklopédiách a na internete (s pomo
cou starších bratov), vie pracovať so slov
níkmi, robí projekty (ktoré má veľmi rada) 
a dalo by sa povedať, že napriek ťažkos
t iam s matematikou, do školy chodí veľmi 
rada. O k r e m toho si tu konečne našla aj 
kamarátky a zdá sa, že je šťastná. 

Marika Kerekešová 

Darinka so sestrou Monikou 

Ako prebieha deň 
vo waldorfskej škole 
v Bratislave? 

Vyučovanie najčastejšie začína o 8.30 
vstupom dieťaťa do triedy. Podaním ruky 
učiteľovi a krátkym rozhovorom deň čo 
deň, sa tríbia sociálne zručnosti. Začína 
hlavná epocha, čo v prvom ročníku môže 
byť napr. matematika, materinský jazyk 
alebo prvouka. Epocha je vnútorne čle
nená na rytmickú časť (sled pohybových 
variácií, básničiek, piesní, s účelom na
ladiť žiakov na spoločné prežívanie), sa
motnú hodinu (postupnosť krokov je napr. 
zopakovanie včerajšieho učiva, vyvode
nie nového, samostatná práca) a nako
niec rozprávanie príbehu. Žiakom takéto 
členenie pomáha v „dýchaní" ako strie
daní aktívnej spoločnej práce a tvorivého 
ponorenia do samostatnej činností, po
hybu a počúvania, napätia a uvoľnenia. 
Epocha končí o 10.30 hod. Po prestávke 
o 11.00 hod. nasledujú 45 minútové ho
diny rytmického zamerania (cudzie jazyky, 
eurytmia, hudba) a napokon predmety 
vyžadujúce prevažne manuálnu činnosť 
(ručné práce, maľovanie, kreslenie, for
mové kreslenie, telocvik). 

Práca učiteľa s dieťaťom vo waldorfskej 
škole zahŕňa predovšetkým vnútornú in
dividuálnu prácu. Učitelia majú vypra
cované metódy pravidelnej reflexie práce 
a vzťahu k jednotlivých žiakom. Základ
nou platformou je práca v pedagogickom 
kolégiu, ktorá sa koná raz týždenne. Tam 
sa riešia všetky základné otázky a problé
my pedagogického vedenia tried a školy. 
V škole pracujú aj ďalší pomáhajúci pro
fesionáli; špeciálny pedagóg, arteterape-
ut, psychológ, ktorý spolu s triednym uči
teľom koordinujú prácu s týmito žiakmi. 

www.iwaldorf.sk 
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Učen ie nemusí byť mučenie 
„Aké vlastnosti musia mať rodičia, aby dokázali zvládnuť starostlivosť o dieťa, ktoré má špeciálne potreby? Niečo ako šikovnosť žon

gléra, predvídavosť veštca, porozumenie psychológa, znalosti lekára, takt diplomata, a to všetko umocnené železnou vôľou," uvádza 

anglická publicistka Susan Kerrová. Ako matka dieťaťa s postihnutím sa venuje problematike rodičovstva a špeciálnej pedagogiky. 

Byť rodičom nie je jednoduché. Byť rodičom dieťaťa, ktoré má vyhra
nené potreby a vyžaduje si špeciálnu starostlivosť, je obzvlášť frustru-
júce a ťažké. Takýto rodič neustále naráža na komunikačné bariéry, 
aj bariéry v prístupe a postojoch okolia k jeho dieťaťu. Komunikácia 
so školou má často skôr podobu vyčerpávajúceho zápasu rodiča za 
tolerantný a individuálny prístup k jeho dieťaťu v škole, za akceptovanie 
odlišnosti, individuality dieťaťa, za inkluzívne vzdelávanie v škole na
miesto vyčleňovania dieťaťa z bežného kolektívu. 

Inklúzia je presvedčenie, že ľudia pracujú a žijú v prostrediach, 
kde sa stretávajú s ľuďmi rôznych názorov, záujmov, vyznaní, rôz
neho etnického pôvodu, s ľuďmi zdravými, chorými, postihnutými 
- a deti každého veku sa majú učiť v prostredí, ktoré sa čo najviac 
podobá ich budúcemu pracovnému a životnému prostrediu. Inkluzívne 
vzdelávanie nie je nič iné ako dobré vyučovanie. Znamená organizo
vať vyučovanie tak, aby sa rešpektovali potreby každého jednotlivého 
dieťaťa, čo umožňuje vyhovieť aj potrebám dieťaťa zdravotne zne
výhodneného a zároveň zvyšuje kvalitu učenia všetkých detí. Inklúzia 
znamená dať každému dieťaťu to, čo práve potrebuje. 

Realita na našich školách je, žiaľ, často taká, že mnohí učite
l ia nie sú ochotní akceptovať „inakosť" dieťaťa. „Prečo by malo mať 
vaše dieťa nejaké úľavy? Ja takto učím 15 rokov a nebudem na svojich 
spôsoboch nič meniť. Ako by som to vysvetlila ostatným deťom v triede?" 
reagujú na požiadavky rodičov napriek tomu, že v posudku z peda-
gogicko-psychologickej poradne sa odporúča zohľadňovať handi
capy dieťaťa. Školy zväčša riešia problémy s takýmto dieťaťom pre 
ne najjednoduchším spôsobom - pozývaním si rodičov na „poho
vor" s dôrazným upozornením: „Robte niečo s tým dieťaťom, inak..." 
Učitelia nezriedka sústreďujú svoju energiu radšej na spisovanie 
petícií namierených proti dieťaťu a neustále vypisujú poznámky 
do žiackej knižky, prípadne navrhujú žiakovi zhoršenú známku zo 
správania či prepaďnutie. 

Postoj učiteľa k zdravotne znevýhodnenému dieťaťu výrazne 
ovplyvňuje postoj žiakov v triede. Deti s problémami obvykle nebý
vajú v škole učiteľmi prijímané pozitívne, pretože práca s takýmto 
dieťaťom vyžaduje od učiteľa viac námahy, aj viac času. Podľa tvrdení 
mnohých učiteľov základných škôl nemajú čas na to, aby sa v bežnej 
triede dieťaťom zaoberali a individuálne sa mu venovali. 

Vtedy nastupujú rodičia. Rada by som sa podelila s tým, čo po
mohlo nám: 
• Pri učení nám pomáha kartičkový systém. 
• Pri nácviku čítania slabík sme využili metódu zakrývania, t. j. na 

papier sme napísali slabiku, jedno písmeno sme zakryli, strieda
vo sme zakrývali a odkrývali písmená, až vznikla slabika. Snažili 
sme sa syna viesť k tomu, aby prvé písmeno čítal čo najdlhšie 
a postupne pridal druhé písmenko, „ťahali sme medik", a tak mu 
slabika vznikla bez väčších problémov. 

• Pri nácviku čítania sme využili kartičky so slabikami, ktoré 
sme spájali do slov. Kartičky sme rozložili po stole a syn skladal 
nové slová. Všetky slová, ktoré správne prečítal, sme odkladali 
na kôpku, až kým nezostal stôl prázdny. Čítanie sa takto stalo 
pre neho zábavné a už v druhom polroku prvého ročníka doká
zal s našou pomocou čítať knihy. 

• Dôležité je čítať kratšie zaujímavé texty, začínali sme knihami 
určenými pre malé deti. Pr i čítaní dlhších textov niektoré časti 
prečítame za dieťa. 

• Pri učení sa spamäti je dôležité, aby malo dieťaťa dostatok času. 
Najlepšie je, ak si môže básničku zopakovať aspoň dva dni po 
sebe. Potom si ju už veľmi dobre zapamätá. 

• Na písanie sú veľmi dôležité správne písacie potreby - pero, ceruz
ka, farbičky, voskovky, štetce - s trojhranným úchopom. 

• Syna učíme pracovať s učebnicou. Napríklad pri nácviku vy
braných slov sme mu umožnili v domácej príprave používať 
učebnicu a tabuľku vybraných slov. Kedykoľvek si nebol istý, 
mohol použiť tabuľku. Neskôr mu už pomohol len pohľad na 
tabuľku. Vybrané slová pravidelne opakujeme, pričom využíva
me cvičenia, kde i, y len dopisuje. 

• Pri písaní, vzhľadom na synovu dysgrafiu, využívame predpísa
né texty veľmi často, dopĺňa len to, čo je dôležité, takto sa môže 
lepšie sústrediť najav, ktorý práve precvičujeme. 

• Pri nácviku diktovaného textu sme dlho zápasili s tým, že syn 
písal všetky slová vo vete spolu. Začali sme preto s nácvikom viet 
s 2 až 3 slovami. Najprv mal len spočítať slová vo vete, ktorú 
počul. Keď dobre zvládol túto fázu, pokračovali sme s písaním. 
Pred napísaním vety najprv povedal, koľko slov má veta, a po
tom vetu napísal. Keď urobil chybu, spoločne sme vetu opravili. 
Na konci druhého ročníka už dokázal oddeliť slová a začal roz
lišovať aj predložky. 

• Keďže náš syn má problémy so sluchovým vnímaním, dlžné 
v texte zvýrazňujeme, diktujeme až prehnane dlho. 

• Vzhľadom na to, že syn má problémy s udržaním pozornosti 
a tempa pri písaní, diktujeme mu maximálne 4 až 5 viet, pričom 
rempo diktovania prispôsobujeme tomu, aby jeho písmo bolo 
čitateľné. Pri rýchlom diktovaní začal vynechávať písmenká, nie
kedy aj celé slová. Najviac chýb robil v posledných vetách. 

• Pri písaní využívame farebné perá. Pri každom „i, y" sa pri pí
saní zastavil a doplni l ho farebným perom. Tak získal čas, aby 
nad gramatikou porozmýšľal. 

• Pomocné čiary sme používali dovtedy, kým ich náš syn potrebo
val. Spočiatku sme mu ťahali aj okraje červenou farbou, aby 
pri písaní neprechádzal na druhú stranu. 

• V matematike sa nám tiež osvedčil kartičkový systém. Vyro
b i l i sme kartičky 5 x 8 cm s príkladmi na násobenie a delenie. 
Keď syn pochopil , čo to násobenie a delenie je, začali sme nácvik 
s kartičkami. Urobi l i sme si malú súťaž. Kartičky s príkladmi, 
ktoré zvládol, sme ukladali na kôpku, rie, ktoré nevedel vyrátať, 
vrátil späť. Takto sa mu deň čo deň darilo získať kartičky rých
lejšie. Tento spôsob bol pre neho zábavný. 

• Na matematiku využívame štvorčekový zošit, je výborný pri 
počítaní príkladov pod seba. 

• V geometrii je dôležitá veľká pracovná plocha, preto pri precvi
čovaní používame veľký papier. 

• Pri orientácii v texte sme pri čítaní synovi pomáhali prejsť prs
tom na nový riadok. Trvalo to dosť dlho. Niekedy si pomáhal aj 
pravítkom alebo papierom. Čítacie okienko sa nám pri nácviku 
čítania neosvedčilo. Syn mal veľké problémy v škole, keď čítali 
druhé deti. Chce to len čas. Teraz, vo štvrtom ročníku, má tieto 
problémy len vtedy, keď je už veľmi unavený. 

• Zošity sme sa snažili farebne odlíšiť, aby vedel, na aký predmet, 
ktorý zošit má. 

D l h o sme zápasili s tým, aby vyhľadal stranu, kde s učivom v ško
le skončili. Chce to len čas, veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Dieťa 
netreba zbytočne stresovat', treba mu jednoducho pomôcť a podať 
pomocnú ruku. 

PhDr. Renáta Zórklerová , www.predys.szm.sk 
Publikované v časopise Dieťa 4/2004 
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Tému „ š k o l a " r ieš ime v p r v o m r a d e 
I n f o r m á c i e p re u č i t e ľ o v v p r í r u č k e Š k o l á k v n á h r a d n e j r o d i n e 

Kedy vznikla brožúrka, čo predchádzalo jej vzniku? 
Keď sa mi rodičia zverovali s problémami detí, ktoré prijali do 

svojej starostlivosti, čoraz častejšie som cítila potrebu hovoriť aj 
s učiteľmi. Často som konzultovala školské problémy detí priamo 
s učiteľmi a stále to robím. 

Myslím si, že niektorým učiteľom chýbajú základné informácie 
o prístupe k deťom, ktoré majú odlišnú životnú históriu ako deti, 
ktoré od narodenia žijú so svojimi biologickými rodičmi. V rozho
voroch sa mi učitelia často sťažovali, že nemajú dostatok informá
cií o deťoch, ktoré boli vychovávané v detskom domove, že zatiaľ 
nemali osobnú skúsenosť s takýmto dieťaťom, že by potrebovali 
viac istoty pri komunikácii s rodičmi. To bol dôvod, prečo som sa 
rozhodla napísať túto brožúrku pre učiteľov. 

Z čoho si čerpala? Prichádza za tebou veľa rodičov a detí 
s problémami v škole? 

Ak je dieťa školopovinné, je takmer pravidlom, že tému „škola" 
riešime v prvom rade. Deti majú často ťažkosti v kontakte s inými 
deťmi a tiež s učiteľmi. Javí sa mi to tak, že vzťahové problémy 
dieťaťa so spolužiakmi a s učiteľom sú pre dieťa a následne aj pre 
rodiča najviac zraňujúce. Viac ako ťažkosti s učením. 

Deti, ktoré prídu do rodiny v školskom veku, prežívajú veľmi 
ťažkú situáciu. Počas adaptačnej fázy na nové prostredie, vlastne 
na celý „nový svet", musia podávať ešte aj dobrý výkon v škole. 
Pre dieťa je to neprimeraná záťaž, ktorej dôsledky sa môžu spätne 
odraziť aj vo vzťahu k náhradným rodičom. Náhradní rodičia 
pri tom cítia, že ich úloha v adaptačnej fáze je niekde inde, ako byť 
pre dieťa domácim učiteľom, dobiehať s ním zameškané alebo 
nezvládnuté učivo. Pocit zodpovednosti ich však núti vyhovieť 
škole. Myslím si, že v tejto fáze by mali rodičia a učitelia v záuj
me dieťaťa veľmi úzko spolupracovať. Snažila som sa brožúrku 
zostaviť tak, aby aspoň zhruba učiteľom naznačila s akými odliš
nosťami sa môžu u prijatých detí stretnúť a čo môže byť príčinou 
niekedy pre nich nevysvetliteľného správania dieťaťa. 

Čo sa ti písalo najlepšie, čo bolo najnáročnejšie? 
Náročné bolo vtesnať čo najviac informácií do obmedzené

ho rozsahu brožúrky. Najlepšie sa mi písala kapitolka o tom, 
ako môže učiteľ zorganizovať triednickú hodinu, keď príde do 
triedy nový spolužiak, pretože tú som zostavila z rôznych hier na 
vytvorenie dobrého sociálneho kontaktu, ktoré som už predtým 
poznala a mám ich vyskúšané pri práci s deťmi. 

Pre koho je brožúrka určená a ako sa k cieľovej skupine dosta
ne? Môžu v tom byť nápomocní aj rodičia? 

Brožúrka je určená učiteľom základných škôl a okrem naznače
nia najčastejších problémov, s ktorými sa učitelia stretávajú, mojím 
cieľom bolo hlavne dať učiteľom najavo, že pri práci s prijatým die
ťaťom nemusia byť osamotení. Ponúkame v nej učiteľom kontakt
né adresy a mená ľudí v jednotlivých centrách Návratu, s ktorými 
sa môžu telefonicky spojiť, vyžiadať si konzultáciu v prípade, že sa 
stretnú s problémom, s ktorým si nebudú vedieť poradiť. Možno 
sa niekomu bude zdať moje nasledujúce odporučenie neuskutočni
teľné, ale mám takú skúsenosť, že deti rodičov, ktorým sa podarilo 
vybudovať si s učiteľom bližší, až priateľský vzťah sa oveľa ľahšie 
zadaptovali v škole. Nevnímali toľko napätia medzi školou a ro
dinou ako keď sa kontakty rodič - učiteľ diali na príliš oficiálnej 
báze, prípadne len cez rodičovské združenia. 

Brožúrku sme sa snažili distribuovať cez výchovných poradcov 
na základné školy, na niektoré školy sa dostali prostredníctvom 
sociálnych pracovníkov. Záujemcom ju môžeme poslať, ak si o ňu 
požiadajú telefonicky v niektorom z centier Návratu. 

Čo sa do brožúrky nezmestilo, čo by si teraz po pol roku 
pridala, či doplnila? 

Nie že by sa nezmestilo, ale akosi som opomenula zoznam 
vhodnej literatúry, ktorú by si mohl i učitelia prečítať, ak sa v ich 
triede objaví dieťa s emocionálnym problémom. Verím však, 
že pri súčasnej dostupnosti všetkých informácií na internete si 
určite poradia. 

Bude pokračovanie? 
Myslím si, že by bolo oveľa zaujímavejšie, keby rodičia napísali 

svoje vlastné príbehy o škole a ich dieťati, čo sa im podarilo, aké 
majú skúsenosti so spoluprácou s učiteľmi. Pre rodičov by bolo 
asi zaujímavé, keby sa k tejto téme vyjadrili aj učitelia. Možno by 
sa nám spoločne podarilo zostaviť brožúrku príbehov, z ktorých 
by sme sa všetci poučili. 

Ďakujem, Elenka, verím, že túto tvoju výzvu rodičia 
„zhmotnia" a svoje skúsenosti nám zašlú do redakcie. 

Jana Michalová 

z knižky 
Deti píšu Bohu 
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O j e d n e j brožúrke 
Občianske združenie Návrat vydalo minulý 
rok útlu brožúru Školák v náhradnej rodi
ne. Dostala sa k mnohým učiteľkám a uči
teľom na celom Slovensku a aj odborníkom, 
ktorí sa venujú téme opustených detí a náh
radných rodín. Ako hovorí podtitul, ide 
o príručku pre učiteľov základných škôl. 

Text sa stručne, ale výstižne venuje roz
dielom medzi deťmi prijatými a tými, kto
ré vyrastajú vo svojej biologickej rodine; 
prejavom porúch pripútania; návrhom, 
ako môže pomôcť učiteľ dieťaťu s poru
chou pripútania; odpovedá na otázku, 
čo potrebuje od učiteľa nedisciplinované 
dieťa z náhradnej rodiny; venuje sa ne
dostatku rešpektu dieťaťa voči dospelým 
osobám, prejavom agresivity, zaostávaniu 
v učení; je v ňom reč o adolescentnom die
ťati v náhradnej rodine; nechýbajú ani zá
kladné informácie o formách náhradného 
rodičovstva či konkrétny návrh triednickej 
hodiny v kolektíve, ktorý navštevuje dieťa 
z náhradnej rodiny. 

Viem niečo o problematike náhradného 
rodičovstva, trochu teórie a dosť každý deň 
žitej praxe. Dosť premýšľam o pedagogike, 
jednak preto, že mám doma malé, školopo
vinné deti, jednak preto, lebo bolo mojím 
odvekým snom stať sa učiteľkou, lenže v is
tom čase (chvalabohu) prevládli iné záľuby 
a moja profesionálna cesta sa pobrala iným 
smerom. Cítim, že to, čo chcem v nasledujú
cich riadkoch vyjadriť, je asi priveľmi osobné 
a výlučné... Ale nech... Môj nadmieru kritický 
postoj k učiteľom asi súvisí s presvedčením, 
že pedagogika je jedným z najšťavnatejších, 
hoci veľmi zložitých poslaní. 

Brožúrku Školák v náhradnej rodine po
važujem - ak je v rukách naozajstného pe

dagóga - za prínosnú, jasnú, prehľadnú, 
jednoznačne nápomocnú. Učiteľkám, uči
teľom, mamám, otcom, deťom. 

Brožúrku Školák v náhradnej rodine po
važujem - ak sa dostane do rúk priemer
nému zamestnancovi slovenskej školy 
- považujem za drobnú časovanú bombu. 
Možno síce nevybuchne, ale už len jej púha 
prítomnosť je hrozbou. Keď vybuchne, na
robí škody. 

Úmysel Návratu aj autorky je jedno
značný a ani na um by mi nezišlo pochybo
vať o jeho pozitivitě. Problém, podľa mňa, 
spočíva v priepastnom rozdiely medzi 
tým, čo som nazvala ozajstným pedagó
gom, a tým, čo som pomenovala priemer
ným zamestnancom slovenskej školy. Ten 
prvý prečíta, popremýšľa, poradí sa, nebu
de konať neuvážene, zvolí citlivý prístup, 
v pravej chvíli zakročí, v i n o m správnom 
okamihu ustúpi do úzadia, bude rešpek
tovať ostatných zúčastnených... Ten druhý 
bude ako - slušne povedané - slon v por
celáne. Bude si pliesť poruchy pripútania 
s neposlušnosťou a neposlušnost' s poru
chami pripútania; bude sa zvedavo a ne
taktné rýpať v rodinnej anamnéze; všetko 
mu bude hneď jasné a neporadí sa s kom
petentnejšími; nebude tou osobu, na kto
rú sa žiak môže spoľahnúť; pre dieťa bude 
lepšie, ak si ho taký človek radšej nebude 
všímať; on nebude trpezlivý, lebo už aj 
tak toho má vyše hlavy... Čiže neosvojí si 
tie v brožúre (s dobrým úmyslom) odpo
rúčané rady, jednoducho to nie je v jeho 
duševnej a empirickej výbave. Lenže bude 
mať neraz aj intímne informácie o dieťati 
a jeho rodine, ktoré mu poskytnú rodičia 
(v dobrej viere), aby sa ich dieťa malo fajn. 

Netvrdím, že priemerný zamestnanec slo
venskej základnej školy takéto informácie 
naschvál zneužije, on ich možno iba ne
úmyselne zle použije. Napríklad aj tým, 
čo na prvý pohľad vyzerá ústretovo: Učiteľ 
k dieťaťu z náhradnej rodiny pristupuje 
nekriticky ohľaduplne... V takom prípa
de, domnievam sa, by možno bolo lepšie, 
keby o ničom netradičnom z rodiny svojej 
žiačky či žiaka ani nevedel. 

Zuzana Mojžišova 

E L E N A SLÁDEKOVÁ: Školák v náhradnej rodine. 
Návrat, občianske združenie, Bratislava 2005. 

„V rodině byli dva chlapci, jeden devítiletý, druhý sedmiletý. Starší se učil od počátku 

dohře, ale s druhým byly od počátku nějaké těžkosti. Nastupoval do školy poněkud před

časně a nebyl dost povahově zralý a výchovně připravený pro školní život. Ve druhé třídě 

poprvé zapřel špatnou známku v žákovské knížce. Byl bit, aby podruhé nelhal. Příště 

žákovskou knížku schoval a při další špatné známce ji zahodil. Byl bit ještě víc. Když 

se otec přísně ptal, proč dělá takové podvody, chlapec nedovedl odpovědět. (...) V témž 

domě bydlela matčina stará teta, která dobře pochopila, oč jde, a rodičům nabídla, že 

si chlapce vezme na starost. Postupovala docela jinak. Napřed si zjistila, co chlapec umí 

a co neumí. Pak se snažila doplniť staré mezery a připravit ho na každou hodinu tak 

důkladně, aby sám v sobě nabyl více jistoty. Nedostával od ní sice pochvaly za pětky, 

ale za čtyřky už ano. Pak už pětky ani nenosil a pochvaly se přesunuly na trojky. 

Odpor k učenia ke škole vymizel a všechno se zdálo v pořádku." 

ZDENĚK MATĚJČEK (Po dobrém, nebo po zlém?, Portál, Praha 1994, str. 31-2) z knižky Deti píšu Bohu 
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Rešpekt, zábava a p o v z b u d e n i e , 
o c h r a n a p r ed k l a m s t v o m , záškoláctvom, č i d r o g a m i 
O vývine detí sa toho vo všeobecnosti popísalo už naozaj veľmi veľa, každý, koho tá to téma bližšie zaujíma, má dnes možnosť 

vybrať si z množstva rôznych titulov a stretnúť sa s rôznymi viac alebo menej užitočnými teóriami, logickými radami, overe

nými odporučeniami. Keby to však v praxi bolo vždy také jednoduché. . . 

Psychický vývin je totiž závislý od súčin
nosti viacerých činiteľov: 
1. od neporušenosti a funkčnej zrelosti 

centrálneho nervového systému, kto
rý tvorí biologický podklad psychických 
procesov a predstavuje jeho kvalitatívne 
možnosti a l imity 

2. od sociálneho prostredia, v ktorom 
dieťa vyrastá a ktoré výchovou, sociál
nymi a kultúrnymi vplyvmi pôsobí sti
mulujúco alebo naopak inhibujúco na 
zrenie organizmu 

3. od sociálneho učenia a učenia vôbec, 
ktoré závisí od vrodeného základu die
ťatka i od okolia. 

V ideálnom prípade sa z dieťatka rodičia te
šia už pri jeho plánovaní, reálnejšia je radosť 
pri jeho očakávaní a logicky najväčšia by 
mala byť po jeho príchode do rodiny. A vo 
väčšine prípadov určite aj je, ale... Ale nane
šťastie sa vyskytujú aj problémy. V praxi nie
kedy veľmi ťažko určiť ich jediný možný dô
vod, hoci by bolo niekedy veľmi jednoduché 
zvaliť všetko na dedičnosť alebo inokedy zas 
na výchovu. Je pravda, že rodičia často ča
kajú jednoznačný a fungujúci recept odbor
níka. Ja však verím, že najlepším znalcom, 
a teda i odborníkom na dieťa, môže byť 
vnímavý rodič a je úžasné, že rodičov, ktorí 
hľadajú pomoc pre svoje dieťa aj cez pomoc 
pre seba je dosť. Hoci naozaj sú aj takí, ktorí 
z problémov vinia len dieťa a nepripúšťajú 
akýkoľvek svoj možný vplyv. 

Konkrétnejšie: Bezprostredný vplyv 
matky na činnosť mozgu dieťaťa možno 
sledovať aj pomocou E E G . Ak matka die
ťa kŕmi alebo sa s ním mazná, objavujú sa 
vlny, ktoré po odohraní tohto potešenia 
miznú. Udáva sa, že 90% materského sprá
vania k 10-mesačnému dieťatku tvorí plná 
starostlivosť a láskyplné hry s dieťaťom. 
Ale vo veku 13-17 mesiacov musí matka 
v priemere každých 9 minút vydať nejaký 
zákaz. V tomto období sa nutne vyvíja am
bivalentný vzťah k matke, ktorá prirodzene 
a nevyhnutne koriguje vedenie a bráni se-
baohrozeniu dieťaťa. 

Vzťah - medzi rodičom a dieťaťom: 
pomoc či brzda? 
A práve vzťah medzi rodičom a dieťaťom 
je to, čo v neskoršom veku pomáha, alebo 
naopak brzdí mnoho výchovných snažení. 

A veľa krát je to možno jeden z mála nápo
mocných činiteľov, na ktorý máme dosah 
my sami. 

Vzťah je niečo, čo sa medzi ľuďmi tvorí 
a vyvíja sa, nie je daný automaticky iba prí
slušnosťou k rodine, triede... Žiadny spô
sob výchovy nemôže byť úspešný, ak nie 
sme ochotní venovať čas a úsilie budova
n i u kladného vzťahu medzi nami a našimi 
deťmi. Možno sa to zdá úplne samozrejmé, 
ale už viac rokov sa stretávam so skupi
nami rodičov „problémových" detí, kde je 
to síce teoreticky jasné, konkrétne prejavy 
však chýbajú. 

Rešpekt, zábava, povzbudenie, 
prejavovanie lásky 
V knihe autorov D o n a Dikmeyera a Ga-
ryho D . McKaya „Efektívna výchova - krok 
za krokom" sa uvádzajú 4 základné prvky 
budovania kladného vzťahu, ktoré sú pre 
efektívny vzťah rodič - dieťa nevyhnutné: 

1. VZÁJOMNÝ REŠPEKT - pramení hlav
ne z toho, ako my sami rešpektujeme 
iných a preukazujeme im úctu, ako s ni 
mi komunikujeme - o nedostatku svedčí 
krik, bitky, nadávky, ironizovanie, mani
pulácia, dvojitý meter (ja môžem, dieťa 
nie), ale aj najlepšie mienená nadmerná 
ochrana a usmerňovanie vo veciach, kto
ré dieťa zvládne samo. 

2. SPOLOČNÁ ZÁBAVA - dôležitá je kva
lita, nie kvantita, ale odporúča sa kaž
dý deň venovať určitý čas tomu, čo vás 
oboch baví a aspoň raz za týždeň celá 
rodina stráviť nejaký čas spoločnou zá
bavou. 

3. P O V Z B U D E N I E - aby deti dokázali veriť 
sami sebe, musíme im v prvom rade veriť 
my, poukazovať čo najmenej na chyby 
a nedostatky a naopak vyzdvihovať ich 
schopnosti a úspechy, podporiť aj snahu 
a zlepšenie, nielen konečný výsledok. 

4. PREJAVOVANIE LÁSKY - dôležité hlav
ne vtedy, keď to dieťa neočakáva, veľký 
význam majú aj neverbálne prejavy - po
hladenie, úsmev... a tiež to, ako sa k die
ťaťu správame. 

Vzťahy v škole a pribúdajúci vek 
Zvláštnou kapitolou sú vzťahy v škole: uči
teľ - žiak. Po vstupe do školy žiaci spravidla 
o priazeň učiteľa bojujú, pretože často krát 

predstavuje autoritu väčšiu než rodičia. 
V priebehu prvých troch rokov (samozrej
me existujú výnimky) majú deti k učiteľom 
spravidla kladný vzťah. V treťom ročníku 
sa začína objavovať mierna snaha analy
zovať a hodnotiť učiteľovu prácu a jeho 
vlastnosti, čo sa prirodzene zvýrazňuje vo 
štvrtom a zvlášť v piatom ročníku, ktorý je 
prelomovým aj z hľadiska zvýšených náro
kov na samostatnosť a orientáciu sa v po
žiadavkách viacerých učiteľov neraz s veľmi 
odlišnými nárokmi. Reakcie učiteľov, ale aj 
iných dospelých, majú vplyv na oslabovanie 
ich autority a výhrady prejavujúce sa vyru
šovaním, nedisciplinovanosťou, vedomými 
klamstvami, predstieraním hlúposti... 

Zvyšujúca sa kritičnost' a postupné vý
hrady dospievajúcich voči dospelým majú 
svoje príčiny v kvalitatívnej zmene mys
lenia, sebavedomia a v samotnej zmene 
osobnosti, danými vývinovo, rovnako ako 
aj možná zvýšená dráždivosť, citlivosť, 
emocionálna labilita. V puberte sa výrazne 
prejavuje tendencia odpútania od rodiny 
s preferenciou kamarátov a experimentov 
rôzneho druhu, uspokojivé rodinné vzťa
hy a „investície" do dieťaťa v nemateriálnej 
oblasti do teenagerského veku však pôso
bia preventívne na intenzitu, frekvenciu aj 
dosah možných vybočení. A vlastne nielen 
ako primárna prevencia. 

Komunikácia - základný stavebný 
kameň vzťahu 
Jednou z dôležitých súčastí udržiavania 
uspokojivého vzájomného vzťahu je komu
nikácia - a práve my dospelí musíme deti 
presvedčiť, že nám na nich záleží, že ich bu
deme nielen počúvať, ale aj naozaj počuť, čo 
nám hovoria - nielen slovami, ale aj tým, čo 
je za n imi , že vieme počuť aj ich pocity. Ak 
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máte pocit, že vaša vzájomná komunikácia 
nie je ideálna, skúste si na začiatok niekedy 
pri komkoľvek, koho budete práve počúvať, 
položiť otázku: „Čo asi cíti, keď toto hovorí?" 
a skúste si to overiť. Keď budete vnímať 
a reagovať na pocity okolia a zvlášť vašich 
detí, verte, že aj vaše reakcie budú iné a deti 
skôr zistia, že im rozumiete. A skúste si tiež 
niekedy zodpovedať na otázku: Keby ste 
sa tak, ako sa správate k svojim deťom 
správali k svojim priateľom, boli by ešte 
vašimi priateľmi? Keby sa väčšina rodičov 
správala k svojim deťom tak, ako k svojim 
priateľom, ich vzťahy by sa zlepšili (a samo
zrejme aj naopak). Skúste si i vy odpovedať 
na túto otázku. Možno vás, podobne ako 
jednu mamičku, ktorá mala vážne problémy 
so svojím synom, odpoveď na túto otázku 
posunie vo vzťahu s vašimi deťmi dopredu. 

Na záver ešte jeden postreh: V celom na
šom systéme výchovy a vzdelávania, nane
šťastie, stále prevláda zameranie na negatívne 
veci, na to, čo nie je tak, ako má byť alebo 
ako to my chceme. Aj na skupinách s ro
dičmi malým príkladom opakovane zisťu
jeme, že aj pri prevahe správnych odpovedí 
si najskôr všimnú jedinú nesprávnu odpo
veď, u seba aj svojich derí najskôr a vo väč
šej miere vymenujú nedostatky a problémy, 
pozitívne veci hľadajú oveľa ťažšie. Možno 
však práve preto sa ľahšie zapamätajú rady 
M U D r . Čimického. 

Ako sa spoľahlivo 
odcudziť vlastným 
deťom? (Rady rodičom) 

1. Kupujte im čo najdrahšie darčeky, 
vyhovejte každému ich rozmaru 
a veľmi ich rozmaznávajte! 

2. Nezaujímajte sa o nich, ani o to, 
s kým a ako trávia voľný čas! 

3. Dávajte im čo najväčšie vreckové! 
4. N i k d y s nimi nehovorte o ich pro

blémoch. Povedzte im, že máte svo
jich starostí dosť a že vás bolí hlava. 

5. Neplánujte spoločný program, mys
lite len na seba! 

6. Dávajte im čo najviac osobných 
negatívnych príkladov, hlavne veľa 
a všade fajčite a opíjajte sa! 

7. Keď niečo sľúbite, nikdy to nesplňte, 
buďte nedôsledný a nespoľahlivý! 

8. Nerešpektujte druhých, správajte 
sa bezohľadne k susedom aj ďalším 
členom rodiny! 

9. Vždy len rozkazujte a nikdy nepři
pusťte, že ste sa pomýlili! 

10. Zásadne niečo iné hovorte a niečo 
iné robte! Môžete si byť istý, že vaše 
deti budú ako vy! 

Medicína pro duši podle MUDr. Jana Čimického 

Alla Csáderová 
je psychologička v diagnosrickom centre 

o t á z k y a o d p o v e d e 

M á m podozrenie že moje dieťa je 
v škole šikanované? Čo môžem preň 
urobiť? 
Dieťa vás môže svojim správaním upozorňo
vať na to, že je obeťou šikanovania Venujte 
preto pozornosť nasledovným prejavom: 
- Bojí sa ísť do školy alebo zo školy. 
- Neochotne ide do školy. 
- Prosí vás, aby ste ho odviezli autom do 

školy. 
- Mení cestu do školy. 
- Zhorší sa jeho prospech v škole. 
- Prichádza domov zo zašpinenými (po

škodenými) šatami, vecami. 
- Prichádza domov hladné (lebo mu 

niekto berie desiatu alebo peniaze na 
desiatu). 

- Stáva sa uzavretým, začína koktať. 
- Je utrápené, prestáva riadne jesť. 
- Pokúsi sa o samovraždu. 
- V noci v posteli plače. 
- Má nočný des, vykrikuje zo sna: „Ne

chajte m a ! " 
- Má modriny, škrabance, rezné rany, 

ktoré nechce vysvetliť. 
- Nápadne často zrazu „stráca" veci a pe

niaze. 
- Častejšie si pýta peniaze, lebo mu jeho 

peniaze niekto ukradol. 
- Odmieta povedať, či nemá nejaké pro

blémy. 
- Dáva nepravdepodobné vysvetlenia na 

vyššie uvedené problémy. 
Keď zistíte čokoľvek z uvedeného, mali by 
ste spozornieť a okamžite sa začať zaujímať 
o to, či niekto vaše dieťa neohrozuje alebo 
netrápi (nešikanuje) 

Čo môžu robiť rodičia 
Keď máte pocit, že je vaše dieťa šikanované, 
opýtajte sa ho priamo, či nemá problémy. 
- Dajte dieťaťu príležitosť, aby vyjadrilo 

svoje pocity o probléme, aby sa vyroz

právalo. Nechajte ho hovoriť. Neskáčte 
mu do reči, povzbuďte ho, aby hovorilo, 
a počúvajte. 

- Neobviňujte ho z toho, že mu niekto iný 
ubližuje, nekritizujte, nezosmiešňujte ho. 

- Nesúhlaste s tým, aby sa šikanovanie 
utajovalo. 

- Robte si písomné záznamy o incidentoch. 
- Keď sa šikanovanie vyskytuje v škole, 

alebo sa inak viaže na školu, hovorte 
o tom s učiteľom/učiteľkou alebo riadi
teľom/ riaditeľkou. 

- Žiadajte, aby škola postupovala podľa 
odborných pokynov pre riešenie prípa
dov šikanovania. 

- Pomôžte dieťaťu zvládnuť situáciu. 
- Pomôžte mu naučiť sa, čo robiť proti 

šikanovaniu (dôrazne sa ohradiť, kričať, 
sebavedome kráčať, ujsť). 

- Pomôžte mu skamarátiť sa s inými 
deťmi. Pozvite ich k vám. 

- Overte si, či vaše dieťa nevyvoláva šika
novanie nejakým zlozvykom (odpľúva-
nie, šprtanie sa v nose, provokovanie 
silnejších). 

- Keď sa šikanovanie stáva na ceste do 
školy, zariaďte si, aby ste ho tam mohl i 
stretnúť. 

- Kontaktujete odborníkov. Napríklad 
Linku detskej dôvery 0800117878. 

Čo je to d o m á c e vzdelávanie? Je to možné aj na Slovensku? 
Domáce vzdelávanie je také vzdelávanie, za ktoré sú zodpovední a kroré plne zaisťujú 
(zabezpečujú) rodičia dieťaťa. 

V praxi ro zvyčajne prebieha tak, že dieťa nedochádza denne do školy, ale je vzdělávané 
doma (v múzeu, na exkurzii, v prírode, na hrade a podobne) svojimi rodičmi (vo väčšine prí
padov matkou), alebo n imi poverenou osobou. Často sa stáva, že vybrané špeciálne predme
ty, ako je výtvarná či hudobná výchova, cudzí jazyk apod. vyučuje lektor (tréner, umelecká 
škola a podobne), ale ťažisko vzdelávania stále zostáva v rodine. Podstatné pre domáce vzde
lávanie je ro, že rodičia úplne preberajú osobnú zodpovednosť za vývoj a vzdelanie dieťaťa, 
ktoré prebieha inde než v prostredí tradičnej školy. Kontrola vzdelávania sa zvyčajne usku
točňuje raz alebo dvakrát v jednom školskom roku spolupracujúcou základnou školou. 

Rodičia sú zodpovední za priebeh domáceho vzdelávania, šrát (škola) je zodpovedná 
za kontrolu výsledkov vzdelávania - tým sa realizuje povinnosť štátu kontrolovať, či je 
naplňované právo na vzdelanie, ktoré má jeho občan (dieťa) na základe ústavy. Takto je 
zabezpečené jednak právo rodičov rozhodovať o tom, akým spôsobom bude vzdělávané 
ich dieťa, jednak právo dieťaťa na vzdelanie (ktoré garantuje dieťaťu štát). Na Slovensku 
prebieha takéto vzdelávanie len formou experimentálneho overovania domáceho vzde
lávania v spolupráci so S P U (Štátny pedagogický ústav). 

Ak máte záujem, môžete sa informovať na 
/www.domacaskola.progis.sk/, Janka Pajgerová, pajger@gmail.com 
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N i k t o n i e j e o s t r o v 
a l e b o načo j e k o m u t r i e d n a k o m u n i t a ? 
Dobrá otázka, ale poďme pekne po poriadku. Ešte si ako tak pamätám, ako sa nám žilo za „boľševika". Ľuďom zo zákona 

garantoval „rovnosť", aj keď sa to napokon zvrhlo do rovnakosti. Každý z nás mal tzv. „právo na prácu" a zamestnaní boli 

všetci, dokonca aj tí, čo nikdy nerobili. Bez ohľadu na výkon sme všetci zarábali približne rovnako. Letné prázdniny som trávil 

v pionierskych táboroch, chodili sme tam všetci, teda skoro všetci... Tých pár jedincov, čo sa rozhodli nevstúpiť do tejto orga

nizácie, bolo marginalizovaných. Na prvého mája sme v jednom šíku radostne mávali pred tribúnami s lokálnymi papalášmi. 

Kde bolo, tam bolo... 
V rozpomínaní sa na „staré dobré časy" 
centrálneho plánovania rozmýšľam nad 
tým, ako sme nakupovali. Neexistovalo 
Tesco alebo Hypernova, lebo všetko malo 
štandardné označenie: obchod, v ktorom 
sa predávala zelenina a ovocie sa volal Ze-
lovoc, obuv ste mohl i nájsť v dome Obuv 
a mäso v Mäso. Keďže neexistoval voľný 
trh, reklama bola prakticky zbytočná, nie
ktoré reklamné slogany z tej doby mi však 
dodnes zostali v pamäti: napr. „Grapefruit, 
grapefruit, občerstvenie pre všetkých!" Bolo 
zbytočné pýtať sa, kde ho dostanete a za 
akú cenu, no predsa v Zelovoci a všade za 
tú istú cenu! Iná veselá reklama propago
vala konzumáciu kapusty... 

Bol i to časy plné paradoxov: snaha o so
ciálne cítenie a kolektivizmus namixovaný 
so si lnou kontrolou. V oných dobách ko
loval vtip pod názvom Sedem zázrakov 
socializmu: 

1. Každý bol zamestnaný. 
2. Aj keď bol každý zamestnaný, nikto nič ne

robil. 
3. Hoci nikto nič nerobil, plán bol splnený na 

viac ako 100 %. 
4. Aj keď bol plán splnený na viac ako 100 %, 

v obchodoch nič nebolo. 
5. Aj keď v obchodoch nič nebolo, každý mal 

všetko. 
6. Hoci každý mal všetko, všetci kradli. 
7. Aj keď všetci kradli, nikomu nič nechýbalo. 

Takto nejako to vyzeralo, keď som bol 
tínedžer. Dnešní stredoškoláci sa až na ma
turantov narodil i už v slobodnej demokra
cii . Nežná revolúcia je im vzdialená rovna
ko, ako okupácia Československa v r. 1968, 
alebo cárske Rusko v 19. storočí... 

Rodina uprostred zmien 
Akí sú teda dnešní stredoškoláci a načo je 
komu dobrý teambuilding? Sociálne istoty 
minulosti prestali byť garantované a „právo 
na prácu" nahradila konkurencia. V porov
naní s dobou, v ktorej boli stredoškolákmi 
ich rodičia, sa javia byť oveľa prieraznejší 
a asertívne bojujúci o svoje „miesto pod 
slnkom". Istotu vystriedala sloboda, umelo 

pocity tesne pred skokom dôvery 
nanucovanú kolektívnu solidaritu nahradil 
individualizmus, z oslavy práce sa stal pries
tor, kde sa dajú zarobiť peniaze a rozvinúť 
kariéra. Dramatickými zmenami prechá
dza aj samotná rodina. Tradičný stredo
európsky model 3K (Kirche, Kucke, Kindern 
— teda „kostol, kuchyňa a deti") sa mení, 
symbolický stred rodiny sa presúva od ku
chyne k pracovným kútom, v ktorých sa 
izolovaní členovia rodiny nerušene venujú 
svojej činnosti. Jediným komunikačným 
médiom sa nezriedka stáva televízia, pri nej 
sa však najmä pozerá, teda nekomunikuje. 
Svojich študentov som sa nedávno spýtal, 
koľkí z nich sa stretnú spolu s rodičmi a sú
rodencami (napr. pri jedle) aspoň trikrát do 
týždňa. Z dvanásťčlennej skupiny zdvihol 
ruku jeden, traja sa priznali, že sa stretávajú 
raz do týždňa pri nedeľnom obede, ostatní 
sa cielene prakticky nestretávajú. Ak k tomu 
predsa len dôjde, tak potom hodinku na 
Vianoce. Aj tá sa im však javí byť dlhá, keďže 
si vzájomne odvykli sa spolu rozprávať... 

V pozícii pedagógov sa pýtame, čo s tým 
môžeme robiť... Konštatovanie „vzdelávanie 
je v kríze" nadobúda globálne rozmery. Keď 
som sa pred časom zúčastnil celosvetovej 
konferencie o vzdelávaní v Thajsku, ozýva

lo sa to z Európy rovnako ako z Ameriky, 
Ázie či Afriky. Skúsme sa na to pozrieť z tej 
lepšej strany: kríza, na rozdiel od agónie, 
má v sebe potenciál zmeny. O kríze vzdelá
vania teda hovorme radostne a optimistic
ky. Kadiaľ vedie cesta? 

V dnes už kultovom filme Matrix ho
vorí Morfeus Neovi (hlavnému hrdinovi): 
„Poznať cestu a kráčať po nej je rozdiel." Pýta
me sa, ako s našimi zverencami „walk our 
talk" (ako si odkráčať to, o čom hovoríme). 
Celé stohy papiera sa popísali o tom, ako 
naše školy žiaci opúšťajú s hlavami plnými 
informácií, ktoré nedokážu použiť v pra
xi . Najmä v západnom svete sme dospeli 
k podivnému presvedčeniu, že ak dokáže
me niečo pomenovať a definovať, automa
ticky to znamená, že sme to „zmákli", teda 
že skutočne vieme, že to chápeme a použí
vame. Pripomína to študenta, čo príde do 
jedálne a chce sa najesť. Trochu nezvyčajne 
začne analýzou stravného lístka: kedy bol 
vytlačený? Skúma papier a kvalitu tlače, 
ak je naozaj expert, možno zistí aj v akej 
tlačiarni ho vytvorili... napriek tomu však 
stále zostáva hladný. Nenaučil sa totiž ten 
posledný a najdôležitejší krok: ako lístok 
vymeniť za skutočné jedlo. 
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Sila vzoru 
Jedna z otázok na spomínanej konferencii 
znela: „Ako (a kedy) sa ľudia naozaj učia?" 
V akých situáciách dochádza k tomu, že 
informácia ožíva a stáva sa súčasťou ich 
osobnej výbavy? Jedna z odpovedí na ne
radostnú diagnózu bola prekvapivo stará 
a jednoduchá: mentoring. „Kríza vzdeláva
nia" súvisí aj s tým, že pred pár storočia
mi sa opustil model, ktorý dovtedy vcelku 
spoľahlivo fungoval: tak, ako sa dieťa učí 
imitáciou svojich rodičov, podobne sa aj 
študent dostáva k podstate (k reálnemu 
„jedlu") v osobnej interakcii so svojím 
učiteľom, mentorom. Esenciou mentorin-
gu je skutočný vztáh medzi učiteľom a žia
kom, je dialógom, čo vychádza z reálnych 
životných situácií. Mentor ing spoznáva 
potrebu byť v kontakte s viacrozmernou 
realitou žiaka, ktorá rámec školy presahu
je. Podľa viacerých výskumov sa priemerný 
študent naučí v škole len 20 - 30 % svojich 
životných zručností, z čoho vyplýva, že 
proces výuky prebieha najmä mimo ško
ly — uprostred priateľov, príbuzných, ro
vesníkov... Kedysi sa hovorievalo, že „XY 
študoval u Jozefa Nováka", dnes sa hovorí 
„študoval matematiku a učil ho nejaký N o 
vák". To je, samozrejme, rozdiel... 

Škola a život — dva paralelné svety 
V školskom prostredí pozorujeme výrazný 
rozdiel medzi tým, v čom sa nachádzajú 
a žijú študenti, a tým, ako fungujú a aká 
je orientácia škôl. Narastá priepasť me
dzi očakávaniami zo strany školy (obsah 
jednotlivých predmetov, spôsob hodnote
nia a pod.) a potrebami študenta (úžitok 
do budúcnosti, spokojnosť s prostredím, 
v ktorom sa vyučuje, skúsenosť so školou 
ako živým sociálnym prostredím atd'.), čo 
rovnako zaťažuje žiakov, aj učiteľov. Čo sa 
s tým dá robiť? Je jasné, že ide o problém sys
témový a nakladať tieto očakávania na už aj 
tak plne vyťažených učiteľov nie je reálne. 

svojho si nedáme 

Je ťažké očakávať „prácu extra" od tých, čo 
sú aj tak plne absorbovaní dennou rutinou 
a jednoducho (až na výnimky) nemajú ka
pacitu rozvíjať nové stratégie. Záchranu 
nečakám ani z opačnej strany, od minis
terstva: to síce má kapacitu k inováciám 
(mnohým ľuďom odtiaľ to vyplýva z popi
su práce), nezriedka však chýba dotyk so 
školskou „realitou": niektorí z nich videli 
posledný raz študenta z mäsa a kostí pred 
vyše dvadsiatimi rokmi . A k o teda nebyť cel
kom rozpustení v procese ako učitelia, ale 
ani odťažití, v pozícii ministerských úrad
níkov? Tu vidím priestor pre tretí sektor, 
ktorý by školám tieto služby ponúkol. Jed
nou z foriem je teambuilding. 

Nikto nieje ostrovom 
Odpoveď na otázku „Ako (a kedy) sa ľu
dia naozaj učia?" sa skrýva v tom, čo zna
mená byť človekom. V našej mimoriadne 
individualistickej spoločnosti musíme zno
vu zdôrazňovať, že „nikto nie je ostrovom" (T. 
Merton) a svojím založením je človek vzťa
hovou bytosťou. „Ak niekto nieje schopný žiť 
v spoločenstve, alebo nemá tú potrebu, lebo si 
vystačí sám so sebou, musí to byť buď netvor, 
alebo boh," povedal kedysi Aristoteles a my 
spolu s ním na takýchto „bohov" neveríme. 
To však celkom neplatí o netvoroch... Štu
dentom musíme pomáhať v tom, aby sa od 
„reality show" posunuli k realite a od po
čítačových hier k skutočnému životu. Po
treba je viac než zjavná, trendovými sa stá
vajú pojmy ako „komunita", „interakcia", 
„feedback" či „teambuiding"... Jednostran
ný dôraz na individualitu, výkon a súťaži
vosť totiž plodí už zmienených „netvorov", 
častokrát s nadpriemernou inteligenciou, 
a predsa neschopných pochopiť, na čo je 
dobré dať priestor aj iným, pomalším a me
nej kompetentným. Prostredie triedy totiž 
často vnímajú len ako verejný priestor a prí
ležitosť byť v centre záujmu. Nie je ťažké si 
predstaviť, že ak je toto cieľom niekoľkých 
študentov zároveň, život v triede sa stane 
neúnosným. 

Toto je jeden z dôvodov, prečo vzniká 
„objednávka" zo strany škôl a my ju na
pĺňame (aj) prostredníctvom teambuildin-
gov, väčšinou vo forme 2-3 dnových poby
tov na chate mimo mesta a dennej rutiny. 
Cieľom je naučiť sa spolu komunikovať, 
učiť sa dôvere (napr. tým, že sa v lese „zve
rím" do rúk spolužiakovi) a tomu, čo zna
mená byť v koži druhého. Z mnohých 
aspoň jeden „príklad zo života": na pobyt 
sme zobrali triedu, ktorú mnohí (pedagó
govia aj študenti) označovali ako „prostredie, 
v ktorom sa ťažko dýcha". Viacerí v triede sa 
úprimne nenávideli, čo sa prejavovalo m l 
čaním, príp. občasnými výbuchmi hnevu. 
Ako jediný cieľ pobytu sme si vytýčili pre
žiť... Zaujímavý moment nastal uprostred 
nášho experimentu: počas poobednej pre
stávky ľudia sedeli na matracoch uprostred 
miestnosti, počúvali hudbu a (na naše pre

kvapenie) začali spolu takmer priateľsky 
komunikovať. Počas nočnej „čiernej ho
dinky" (anonymných otázok, na ktoré sme 
odpovedali) ktosi vyjadril rozhorčenie nad 
rým, ako milo sa k sebe správajú vzhľadom 
na celkovú atmosféru triedy a tento postoj 
nazval pokrytectvom: kvária sa ako kamará
ti, ale v skutočnosti by sa najradšej pozabíjali!" 
Na základe toho sa rozprúdila živá deba
ta, v ktorej bolo odrazu všetko inak: vedľa 
seba sedeli nie preto, aby niečo predstierali, 
ale preto, že dlhodobé napätie mnohých 
frustruje a veľmi si želajú zmenu! 

Bezpečný priestor, 
podmienka vzniku komunity 
K takýmto momentom však väčšinou do
chádza mimo školy, v priestore, ktorého 
bezpečnosť je jedným z kľúčových para
metrov. Komuni ta sa síce nedá inžiniersky 
naprojektovať, ako učitelia a lektori však 
môžeme výrazne pomôcť k jej vzniku. Ko
munita sa spája so zažitím toho, že sku
pina je viac, ako len súčet jednotlivcov, že 
každý môže seba samého vnímať ako časť 
celku a dovoliť si luxus byť osobným, a teda 
aj zraniteľným. Každá otázka je „vhodná", 
ak je osobná a má dočinenia so skutočný
mi problémami života. V komunite sa re
špektuje, že každý človek má svoj vlastný 
príbeh, tajomstvo a dôstojnosť, že každý 
má svoje hranice, ktoré druhí nemajú prá
vo prekročiť. Takýto priestor nie je výlučný 
a odlišnosť je vítaná. Nie je to klub rovna
kých ľudí, ale miesto, kde starší (učiteľ, lek
tor...) môže stretnúť mladšieho (študent), 
nadšenec skeptika, rýchlejší toho, čo je po
malší. Proces „výuky" (k tým tajomným 
momentom, v ktorých to človeku „zopne" 
a pochopí „pointu") nastáva vždy iba 
tam, kde odkladáme masky a stretávame 
sa ako autentickí a transparentní ľudia. 

Na záver 
Samozrejme, naše teambuildingy nechcú 
byť iba o komunikácii. Našou ambíciou je 
vrátiť sa k pôvodnému zmyslu vzdelávania, 
ktoré bolo akýmsi „rozťahovaním sveta". 
Školy vo všeobecnosti totiž neprinášajú 
veľa životných výziev, v dôsledku čoho sa 
študenti naučili nemať veľké očakávania, 
stávajú sa apatickými, cynickými a pragma
tickými. Prestali sa pýtať „Prečo?" a zamera
li sa výlučne na „Ako?" Takto zúžený „ume
lohmotný" pohľad je odklonom od toho, 
čím kedysi vzdelanie bolo. Nemecký pojem 
Erziehung (výchova) znamená doslova „vy
tiahnuť von" — von z platónovskej „jaskyne 
tieňov" do svetla skutočnosti — a ukázať 
život v jeho prepojeniach a plnosti. 

Dúfajme, že kríza vzdelávania sa zmení 
na inšpirujúci „časprebúdzania". 

Dušan Jaura 
teológ a religionista, pracuje v Združení D3 

— Centrum aplikovanej etiky. 
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Navš t í v i ť detský 
Na dnes máme naplánovanú druhú náv
števu v jednom z detských domovov. V po
slednej dobe viaceré detské domovy oslovili 
našu organizáciu, Radu pre poradenstvo 
v sociálnej práci, s požiadavkou na super-
víziu. Vychádza to zo Zákona o sociálnych 
službách a z metodického pokynu Ústre
dia práce sociálnych vecí a rodiny, podľa 
ktorého mali detské domovy vypracovať 
plány supervízie. 

Prvý krát sme tu boli pred mesiacom. 
Po piatich hodinách sme odchádzali úplne 
vyšťavené. Riaditeľ musel byť na tom po
dobne. Medzičasom sme vypracovali sprá
vu, kde sme sa snažili zhodnotiť úroveň 
poskytovaných sociálnych služieb a pou
kázať na problémové oblasti. Naša druhá 
návšteva by sa mala zameriavať práve na 
ne, na ich prediskutovanie a vysvetlenie ne
dorozumení. 

Prichádzame k detskému domovu. Tra
fíme tam? Ale výrazne pomaľovanú, vysokú 
budovu vidno z diaľky. Trčí tam medzi ro
dinnými domami a ani na chvíľu vás nene
chá na pochybách, že ide o zariadenie pre 
deti. Riaditeľ nie je vo svojej kancelárii, tak 
naňho chvíľu čakáme. Ale ktosi si nás vši
mol a už sa celým domovom rozlieha: „Pán 
riaditeľ, máte náávštevúúú." Keď ho vidím 
prichádzať, vynoria sa všetky tie pocity, kto
ré som mala pri predchádzajúcej návšteve. 
Je veľmi milý a pozýva nás ďalej. Trochu ma 
to prekvapilo, pretože naša správa bola dosť 
kritická. Hovorím si - možno je to zdvori
lostná pretvárka, ale počas ďalšieho rozho
voru zisťujem, že on skutočne má nejakú 
radosť z nášho stretnutia. 

d o m o v ? 
Tak ako počas prvej návštevy, aj teraz 

sa k nám trošku správa ako ku kontrole. 
A my si vzájomne neprestajne pomáhame, 
aby naše vyjadrenia nevyznievali konfron
tačné, aby nemal pocit, že sa musí brániť 
a aby naša debata bola konštruktívna. 
Sme na to traja a mám pocit, že sa nám to 
celkom darí. Na moje prekvapenie riaditeľ 
sám hovorí o tom, že podnikol nejaké kro
ky k zmenám na základe toho, čo sme mu 
minule hovori l i . Je na to veľmi hrdý. Roz
práva nám, ako zmeny presadzoval u za
mestnancov. Hovorí, že zmeny robí preto, 
že je to „moderný prístup", „budúcnosť". 
Je mi z toho trochu smutno, ale hovorím 
si: „Lepšie ako nič." Je ťažké sedieť tam 
s vedomím, aký vážny dôsledok na deti 
má život v takej inštitúcii, a uspokojiť sa 
so zmenami v riadení tejto inštitúcie. 

Riaditeľ najprv hovorí, že nemá žiadne 
výhrady voči našej správe a berie všetku 
k r i t i k u , ktorú sme tam napísali. A že sú
hlasí, že tie problémy, ktoré sme tam po
písali, treba riešiť. Po chvíľke však začína 
obhajovať niektoré svoje postupy a cel
k o m otvorene hovorí, aké bol i jeho prvé 
reakcie na našu správu. Rozpráva príbe
hy detí ako príklady toho, čo sa dá reálne 
zlepšiť a čo nie. Viní deti, že si nevedia 
vážiť veci a prostredie detského domova, 
že ho ničia a že sú „nepodarené". Typické 
vyjadrenia riaditeľov, používali ich všetci, 
s ktorými sme sa doteraz rozprávali. H o 
voríme náš názor na túto vec, vypočuje 
si ho a pokračuje vo svojom rozprávaní, 
nedotknutý našimi argumentmi. Prerušiť 
ho je veľmi ťažké. 

Tak ako pri našej prvej návšteve aj teraz 
chceme ísť aj medzi ostatných zamestnan
cov. Pri minulej návšteve sme mali príleži
tosť hovoriť s n imi a bolo to celkom príjem
né prekvapenie. Stretli sme ľudí, ktorí boli 
prirodzení a viacerí si reálne uvedomovali 
veľké obmedzenia, ktoré detský domov pri 
výchove detí má. 

Aj tento detský domov, tak ako všetky, čo 
sme doteraz navštívili, prešiel „transformá
ciou". Nové prestavané priestory sú v jednej 
budove, rozdelené na „byty". V tomto do
move boli byty architektonicky takmer to
tožné, líšili sa vybavením a zariadením. Cel
kom pozitívna zmena priestorov, ak by bola 
realizovaná v rámci procesu „od inštitúcie 
k systému náhradných rodín". Na kvalite 
života detí však táto rekonštrukcia zmenila 
len málo. Mnohé z problémov, ktoré nám 
zamestnanci opisujú, súvisia so stretom prí
stupu „ako v rodine" a realitou „sme v inšti
túcii". Mám silný pocit, že i oni sami vníma
jú obmedzenosť inštitúcie pri výchove detí. 

Keď vstupujeme do bytu, deti práve 
obedujú. Keď nás zbadajú, kričia: „Tetáááá, 
náááávšteváá!" Prichádza nás privítať pani 
v zástere, keď zbadá, že je s nami riaditeľ, 
trochu zrozpačitie. Snažím sa byť milá a čo 
najmenej formálna. Trochu to pomáha. 
Riaditeľ sa rozhliada po byte a komentuje 
stav podlahy pri dverách. Deti nám ukazu
jú, čo jedia a vôbec sa neostýchajú. Zostáva
me iba krátko, celá skupina detí aj s vycho
vávateľkou ide vyzdvihnúť zo školy ďalších 
svojich členov. Rýchlo sa lúčime a odchá
dzame dole do vestibulu. Pri nástenke, kto
rá oznamuje aktivity na október, sa lúčime 
aj s riaditeľom. Pred odchodom ešte krátko 
hovoríme o tom, aké má možnosti na na
plnenie plánu supervízie, aké organizácie 
s tým môže osloviť, zdôrazňujeme, aké prí
nosné môže byť, ak supervíziu budú brať 
vážne a využijú ju v prospech zlepšenia slu
žieb. Po odchode si predstavujem, aké by 
to bolo, keby som ja pracovala v detskom 
domove. Zdá sa mi , že pri poriadnej práci 
by som veľmi skoro došla k tomu, že keď 
chcem sociálnu prácu s deťmi robiť poriad
ne, nemôžem ju robiť v detskom domove. 
Obmedzenia inštitúcie ani dobrým srdcom 
a úprimnou snahou, ani skutočne skvelými 
profesionálnymi zručnosťami nepřekonáš. 

Hess (1980, s. 25) definuje supervíziu ako 
„čistú medziľudskú interakciu, ktorej vše
obecným cieľom je, aby sa jedna osoba, 
supervízor, stretávala s druhou osobou, su-
pervidovaným, s cieľom zlepšiť supervidova-
ného schopnosť účinne pomáhať ľuďom." 

(Hess, A.K. ed. (1980): Psychotherapy Supervision: 
Theory, Research and Practice. New York, Wiley.) 
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Marcela Zacharová 
pracuje v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci 



p r o f e s i o n á l n e j r o d i n y 

N a k o n i e c t o as i p r e d s a len preži jeme.. . 
Má 19 rokov a dobre nevidí ani nepočuje. Lebo 
nikomu na nej v „domove" nezáležalo dosť na 
to, aby jej kúpil okuliare či dal vyšetriť sluch. 
Ešte nikdy nebola v zoologickej, až donedávna 
nevedela, z čoho „sa robí kuracie mäso" ani ako 
chutí chlieb vo vajíčku. Nevie úprimne povedať, 
ako sa má a čo si želá, lebo sa jej na to nezvykli 
pýtať. Jej syn má dnes 2 roky a sedem mesia
cov, minulý mesiac po prvýkrát v živote sedel na 
šmykľavke, jedol zmrzlinu a videl koňa. Stále 
sa čohosi bojí... 

Obaja vedia, že v ústave treba vstávať 
o 6.15, že za pritúlenie sa k mame v noci 
hrozia zlé body, ale nevedia, že zmrznuté 
rybacie prsty treba pred jedením nielen 
roztopiť, ale aj vypražiť, aby „nechutili tak 
hnusne", plyn nestačí vyvetrať, ale ho treba 
aj vypnúť, že cudzím ľuďom na ul ic i netre
ba hovoriť všetko o sebe, ani veriť všetké
m u , čo povedia... Napriek tomu, že jej „svet 
v o n k u " nič nehovorí, nemá ukončenú ani 
špeciálnu základnú školu a žiadnu rodinu, 
pre úrady „je schopná samostatne sa zara
diť do spoločnosti", a preto jej zrušili ús
tavnú výchovu a poslali ju „do života". 

Dnes sú obaja súčasťou (ne)„profesio-
nálnej" náhradnej rodiny. Mojej rodiny. Sú 
ako klbko, ktorému neviete nájsť koniec. 
Zúfalo spolu hľadáme nitky spomienok, 
prezeráme dokumenty, ktoré dodal detský 
domov, aby sme zistil i mená starých ro
dičov (počas ústavnej výchovy k takýmto 
informáciám nemala prístup, lebo jej to 

podľa sociálnej pracovníčky „nebolo treba 
vedieť"), informácie o tom, čo sa vlastne 
odohralo v jej biologickej rodine, prečo 
bola v ústave a koho ešte na svete má. Kú
pi l i sme okuliare. Vybavili školu. Čakáme 
na načúvací prístroj. Učíme sa chodiť po 
vonku, používať M H D , vybavovať, variť, 
prať, plánovať. Striedavo sa smejeme, pla
čeme, hneváme a udobřujeme. 

Malému odpovedáme asi tisíckrát denne 
na otázku ,Ja doma?", namáčame mu prsty 
do domácich marmelád, tekutej čokolády 
a zmrzliny, aby spoznal ich chute a naučil 
sa mať ich rád. Učíme ho hrať sa, stískame 
ho tak často, ako sa len dá. A čakáme, čo 
z toho všetkého bude. 

Neviem, na ako dlho nás detský domov 
bude považovať za hodných, dostatočne 
potrebných a profesionálnych na to, aby 
sme sa starali o malého. Netuším, koľko 
to s nami jeho mama vydrží. Neviem ani, 
či tú neistotu, občasno-častú bezmocnosť 
a nepretržitý tok výziev, nenaplnených pot
rieb a starostí vydržíme my. Neviem, kedy 
príde deň ich odchodu a či ich budem ve
dieť nechať odísť. Viem však s takmer ne
ochvejnou istotou, že akokoľvek nedoko
nalá (ne)„profesionálna" rodina je lepšia 
než akýkoľvek ústav. Lebo dáva priestor, 
ozajstné vzťahy, základné životné zručnos
ti a istotu. Naša (ne)„profesionálna" dcéra 
svoj pohľad na vec vyjadrila takmer profe
sionálnym prehlásením: „Už vidím, že keby 
sme neboli tu, je po nás. Skončili by sme. 

Od hladu a od strachu." Zjavne vie viac, 
než úradníci, ktorí o nej rozhodovali. 

Tento článok je mojím príspevkom 
k debate na tému, či treba profesionálne 
rodiny. Je o k n o m do toho, čo sa v mojej 
(ne)„profesionálnej" rodine deje. A je vý
zvou všetkým, ktorí sa profesionálnymi 
alebo inými rodičmi chcú a/alebo môžu 
stať. Ak sa odhodláte, čaká vás nekonečná 
séria rozhodnutí, investícií rôzneho dru
hu, malých a väčších bojov a veľa neistoty. 
Niektoré výsledky svojho vkladu uvidíte 
hneď, iné neskôr a možno aj nikdy. Odme
nou vám bude smiech, přesolená praženica 
a nádej, ktorú zo sebou prinesie meniaci sa 
svet vašich (ne)„profesionálnych" detí. 

Rut Erdélyiová, 
http://changenet.sk/?section=spr&x=230532 

článok vyvolal zaujímavú diskusiu, ktorú si 
môžete prečítať na www.changenet.sk 

Okom stolára 
V jednej dedinke žil stolár. Jednoho dňa zvo
lalo náradie v jeho dielni veľkú poradu. 

Porada trvala dlho a miestami bola po
riadne ostrá. Náradie totiž debatovalo o tom, 
ktoré nástroje vylúčia zo stredu svojho dôstoj
ného spoločenstva. 

Jeden z nástrojov si vzal slovo: „Musíme 
vylúčiť pani Piku, pretože hryzie a Škrípe zu
bami. Má najkúsavejšiu povahu na svete." 

Iný sa ozval: „Medzi nami nemá čo hľadať 
pán Hoblík. Je to skutočne nabrúsený puntič
kář, zabŕda do všetkého, na čo natrafí." 

„A čo pán Kladivo", protestoval další. „So 
svojou ťažko zvládnuteľnou a divokou pova
hou? Stále do niečoho mláti a ide všetkým na 
nervy. Vylúčme jeho!" 

„A čo potom slečna Klincová? Vari sa dá 
žiť s niekým tak pichľavým? Nech ide preč 
ona! A tiež pán Pilník s pani Rašpľou. Život 
s nimi je ustavičná trenica. A vyhoďme tiež 
pána Smirgľa, on snáď žije len preto, aby sa 
o všetkých obtieral!" 

A tak sa truhlářovo náradie stále vášnivej-
šie dohadovalo. Hovorili jeden cez druhého. 

Náhle vošiel stolár. Všetky nástroje zmlk
li. Stolár vzal do ruky dosku a rozrezal ju 
Pilkou. Vyhladil ju Hoblíkom. Pani Sekera, 
Pilník a Rašpľa prišli na rad hneď potom. 
Potom vzal stolár Klince a Kladivo. Použil 
všetky nástroje, ktoré mali tak nelichotivú po
vahu, aby vyrobil kolísku. Nádhernú kolísku, 
ktorá bude prinášať radosť a pokoj. 

Bruno Ferrero Ďalší příběhy pro potěchu duše, 
Portál 1997 
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A k 
z l o m k y 

o n a 

Od útleho veku sa deti často dostáva
jú do situácií, v ktorých sa vyskytujú 
„zlomky". Myslím napríklad na roz
delenie čokoládovej torty alebo jabl
kového koláča na rovnaké časti. Už 
na prvom stupni základnej školy sú 
deti vedené k tomu, aby rozpoznali 
z lomky v každodennom živote. Často 
však, keď príde 4. trieda a treba sčíta
vať a odčítavať zlomky, je to problém. 
Preto je možné ich už skôr učiť doma 
zábavnou formou. 

Vieme, že dieťa stavia nové vedomos
ti z matematiky na základe vlastných 
skúseností. Je preto užitočné obohatiť 
jeho skúsenosti tak, aby si uvedomi
lo prítomnosť zlomkov a ich použitie 
v každodennom živote. 

Tuje niekoľko príkladov, ktoré mi prišli na 
um: 
• keď varíte, ukážte dieťaťu odmerku 
• vysvetlite mu rozdiel medzi 1 hrnče

kom a V4 hrnčeka 
nechajte ho pohrať sa, nech urobí 
niekoľko meraní 

Takto sa môžete s vaším dieťaťom zahrať: 
• nech odmeria 4krát lA hrnčeka mú

ky a vysype to do misky 
• požiadajte ho, aby odmeralo všetku 

múku z misky pomocou odmerky 
• potom nech vám vysvetlí vlastnými 

slovami, čo znamená Vi 
• tiež sa ho môžete opýtať, koľko tre

tín treba na to, aby naplnilo hrnček 

Uvidíte, ako vás dokáže váš malý vedec 
prekvapiť! 
Keď meriate výšku členov rodiny, 
ukážte m u , že na to, aby ste presnejšie 
odmerali, treba rozdeliť 1 centimeter 
na dve časri. Ak mu poviete, že môže 
ísť spať o pol hodiny neskôr, ak nejde 
nasledujúci deň do školy, vysvetlite 
m u , čo to znamená. 

Ak sa vaše dieťa naučilo v škole z lom
ky a zdá sa, že ťažko chápe zmysel, 
navrhujem vám, aby ste použili kon
krétne predmety. Objednajte si pizzu 
a zabávajte sa krájaním na rôzne z lom
ky. Ak má deliť malé množstvá, použi
te rôzne cestoviny... a hor sa do práce! 
Myslite na to, že deti potrebujú prejsť 
etapou, kedy s konkrétnymi vecami 
manipulujú pred tým, ako prejdú ab
straktným vedomostiam 

Nancy Gagné, 
www.babetko.sk 

I n tegrác i a det í v bežnej škole 
...Integrácia často funguje len na papieri. 
Málo učiteľov tomu rozumie. Často je ich 
postoj takýto: „To sú gény. S tým nič nenaro
bíš. Veď to poznáme, bude ako jeho rodičia." Ale 
možno je toto problém len východného Slo
venska. Metodické materiály Ministerstva 
školstva sú na školách stále málo známe... 

...Každý mesiac sa stretávame na škole, 
pýtame sa: „Aký máte pre neho individuálny 
plán? Ak ho chcete povzbudiť, musíte dieťaťu 
plánovať aj úspech." A odpoveď býva: „V ku
se tu len lieta, skáče, nedáva pozor, robte s ním 
doma niečo!!" Tak stále dokola naliehame: 
„Veď si to aspoň prečítajte, on inak nemôže, inak 
sa z toho môže zblázniť." Sú to deti v škole 
neželané. Majú to veľmi ťažké. 

Pritom inteligenčné sú na tom nie zle. 
Náš Jurko. Má štyri štvorky a pri tom inte
ligenčné je v hornom pásme priemeru, inte
grovaný v bežnej škole, ale stále počúvame 
len to isté: „Nevieme, čo s ním. Čo si predstavu
jete, že tu s ním budeme robiť?!" Hneď vidíte, 
že to nie je nastavenie k dieťaťu, že im ide 

na nervy. A ja im rozumiem, on naozaj vie 
ísť na nervy, vie človeka riadne vytočiť, ale 
na to sú snáď pedagógovia, odborníci, aby 
sa aspoň pokúsili istými metódami a spô
sobmi mu pomôcť... 

...Integrácia sa podarí len vtedy, keď je 
učiteľ na ňu nastavený. Na prvom stupni, 
kde je jeden učiteľ a kde je na škole na to 
ochota, integrácia funguje perfektne... 

...Po dvoch rokoch integrácie začala Evička 
byť agresívna, nervózna, museli smejú zobrať 
preč. Zdalo sa nám, že to, čo sa v škole naučí, 
je nedostatočné. Všetko sme museli doma 
preberať nanovo. V škole však boli učitelia 
s ňou spokojní: Evička je v poriadku, pekne 
sedká. Jej písomné hodnotenie bolo: zvlá
da v rámci svojich možností. Tak sme sa šli 
spýtať, čo to znamená. Zdalo sa nám to ako 
výchovný cieľ málo: Aby v škole nevyrušovala 
Chceli sme, aby sa i niečo naučila V pracov
nom zošite haky-baky, úplne základné veci 
neovládala. Po dohode so špeciálnou peda
gogickou poradňou sme ju napokon dali do 
špeciálnej základnej školy, kde denne dochá
dza. Sú tam traja v triede, deti s kombinova
ným postihom. Cíti sa tam dobre, má skvelú 
pani učiteľku. Úplne nám rozkvitla... 

...Naše malé deti sú v škole v oveľa lepšej 
pohode ako bol ich veľký brat. Ale obom 
sme dali dva roky odklad a veľmi im to po
mohlo... 

...Darmo by naše dieťa malo IQ 150, ak by 
sa jeho potenciál od malička nerozvíjal, ak by 
sa nevytvárali príležitosti na to zistiť, v čom je 
dobrý, tak ten potenciál zostane ukrytý... 

skúsenosti viacerých rodín 

Z lepš i l i s m e s a vďaka č í t an i u 
Na základnej škole som nemala problém 
s učením, šlo mi to do hlavy akoby samo, stačilo 
počúvať na vyučovaní. Preto som bola v miernom 
šoku, keď moja adoptovaná dcéra už v prvej triede 
všeličomu vôbec nerozumela. Kričala som na ňu, 
mysliac si, že sa jej iba nechce. Keď to nepomáha
lo, šla som s ňou k psychologičke. Tá mi po vyšetre
ní povedala, že jej IQ je na nižšej úrovni, nikdy 
nebude výborná žiačka, skôr nižší priemer. Bojo
vali sme, ako sa dalo. Horšie však bolo, že ju škola 
nebavila a začala sa povinnostiam vyhýbať. Doma 
mi tvrdila, že majú menej úloh, ako bola skutoč
nosť. Na hodinách si vymýšľala historky, prečo 
nemá vypracovanú domácu úlohu tak hodnoverne, 
že jej sprvu pani učitelka uverila. Keď som sa to 
dozvedela, dohodli sme sa s pani učitelkou, že jej 
všetky úlohy bude písať do osobitného slovníčka. 
Osvedčilo sa to. V treťom ročníku si to už písala 
sama, pani učiteľka jej to len skontrolovala a pod
písala. Neskôr sme s tým prestali, ale neustále 
som ju musela kontrolovať, pretože tendencia 
vyhnúť sa tomu, čomu nerozumie, ju neopúšťala. 

Keď bola deviatačka, dostala sa mi do rúk kniha 
Zlaté ruky. Jeden černošský neurochirurg opisuje, 
ako sa z najhoršieho žiaka vypracoval na najlep
šieho vďaka nápadu svojej mamy. Prikázala mu 
čítať a podmienila pozeranie televízie referátom 
z prečítaného. Rozhodla som sa vyskúšať to. 
Miernym nátlakom som presvedčila dcéru, aby si 
vybrala knižku, každý deň z nej aspoň trochu pre
čítala a raz do týždňa mi odovzdala stručný obsah. 
Spočiatku nechýbali ani slzy a referát nemal ani 
hlavy ani pätu. Ale neskôr sama pochopila, že to 
má zmysel. Do experimentu som zapojila aj syna, 
vtedy štvrtáka aj prváka, ktorý mi len odpisoval 
pár viet z prečítanej rozprávky. Všetky deti sa 
zlepšili. Dcéra na strednej škole úspešne skončila 
rok s PVD, syn sa zo štvoriek vyšplhal na dvojky. 
Pochopili, že ak si nevedia dobre prečítať zadanie, 
nepochopia ho a zle vypracujú. Je jedno, vakom 
predmete. Viem, že to nie je jediné riešenie prob
lémov s učením, nám však pomohlo. 

M a r u š k a Palovičová 
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Čo sa dá u rob iť p re t o , aby 
naše d e t i v s t u p do školy zv lád l i čo naj lepš ie? 
Keď moje deti nastupujú do školy, záj
dem za učiteľkou porozprávať sa. Poviem 
o dieťati. Vysvetlím, že dieťa je z domova. 
Poviem, že je úplne normálne a netreba sa 
k n e m u nijako špeciálne správať. Ale upo
zorním, že keď niečo bude od detí žiadať, 
aby pr ih l iadala na to, či je to adekvátne 
aj voči mô jmu dieťaťu. Či je schopné o d 
povedať, aby sa necítilo medzi ostatnými 
deťmi zle. Často sa v p r v o m ročníku ho
vorí o rodine. Počula som, že niekde pani 
učiteľka nástojí, aby deti z náhradných 
rodín hovor i l i o biologických rodičoch. 
Naša pani učiteľka vie, že takéto niečo 
nemôže povedať, pretože má v triede 
deti , ktoré odpovede na tieto otázky ne
poznajú, alebo by ich to zraňovalo. Alebo 
fotky z detstva. Keď sa k nám dostane 

Keď sa K a t k e 
n e c h c e 
Keď chceme, aby sa Katka učila, tak jej sa nikdy 
nechce. Zvlášť keď sa s ňou chcem učiť ja. Obyčajne 
sa s ňou učí manželka, preto vždy, keď môžem, tak 
ju chcem trošku odbremeniť. Posledne Katka spus
tila jemný srdcervúci plač, že sa chce učiť s mam
kou. Najprv ma odmietala, potom zjednávala, že 
sa budeme učiť len veľmi málo, potom že budeme 
čítať na striedačku. Modlil som sa, aby som to 
zvládol trpezlivo, pedagogicky a v duchu Don Bos-
covho prístupu. Podarilo sa. Pomaly sa to prelomilo 
a Katka sa začala na mňa usmievať a mojkať sa. 
Neskutočná premena behom pár minút. Napokon 
sme to zvládli bez kriku a hnevu, aj keď nevedela 
pochopiť pre mňa triviálne veci. Trpezlivosť ruže 
prináša...Prajem sebe i Vám - náhradným rodičom 
veľa trpezlivosti pri učení (a nie len pri ňom). A tiež 
aspoň občas radosť z plodov našej práce.... 

Martin Frič 

dieťa ako 5 či 7 ročné, tak j ednoducho 
žiadne fotky z toho najrannejšieho det
stva nemá. Prídem, upozorním. 

M o j e deti n i k d y problémy v škole ne
m a l i . Občas sa stalo, že sa im spolužiaci 
posmievali , že sú Cigáni. Ale to sa upra
vi lo . Myslím, že keď dieťa je čisté, vie sa 
v spoločnosti správať, keď sa snaží, tak 
skôr či neskôr je prijaté aj okolím. Preto 
deťom hovorím: „Deti, robte všetko naj
lepšie ako viete, nie najlepšie zo všetkých, 
ale najlepšie ako viete. Jednoducho, keď 
sa ti posmievajú, že si Cigánka, hrdo po
vedz: ,Ano som. Ale pozr i , aké mám dob
ré známky. A ty máš aké?' Alebo: ,Pozri 
sa na mňa, ja chodím dvakrát do r o k a 
na majstrovstvá Slovenska v plávaní. A ty 
kde si bola?'" Prosto na niečo musí byť 

Vidíte ako dospelí nejaký zmysel v tom, že: 

to dieťa hrdé, rómske aj nerómske. Musí 
mať sebavedomie. A keď má, tak životom 
prepláva. 

Alenka V. 
pestúnka 

- previerky a skúšanie sú za trest a najlepšie nečakane („Vyrušujete, tak vám dám 
písomku, bavíš sa, tak poď odpovedal'!") 

- škola presadzuje nekomunikáciu a nespoluprácu („Neopisovať! Nenašepkávať!") 
- v takmer všetkých predmetoch prevláda memorovanie faktov, ktoré starnú ešte 

skôr, ako učebnica vyjde, a navyše sa dajú vyhľadať kdekoľvek v knižnici, či na 
Internete? 

Už desať rokov sa v našom školstve reformuje reformované a každá ďalšia refor
ma prinesie iba zhoršenie situácie. Je jasné, že peňazí je málo, úroveň školstva 
katastrofálna, ale dôsledky nesie stále ďalšia a ďalšia generácia detí. Odpoveďou 
detí na teror a násilie je agresivita, drogy, samovraždy - všimli ste si, že všetkého 
dramaticky pribúda? Kedy sa naši učitelia spamätajú a začnú deťom poskytovať 
to, čo potrebujú najviac? O koľko peňazí sa im musí zvýšiť plat? Koľko teda stojí 
láska, vľúdnosť, tolerantnosť a záujem? 
Možno by sme my rodičia u r o b i l i celonárodnú zbierku. . . 

z www.babetko.sk 

D o školy z a t r e s t ? 
1. „Dieťa neustále vyrušuje." 
2. „Napriek upozorneniam dieťa stále vyrušuje!" 
3. „Vaše dieťa ruší neustále vyučovanie vykřikováním!" 

Citovala s o m zo žiackej knižky mojej dcéry, kde sa smutné modré jednotky krčili 
medzi obrovskými červenými poznámkami s výkričníkmi. Po celý život sa totiž 
s našimi deťmi o všetkom rozprávame - a odrazu príde škola, kde je zo všetkého 
najviac potrebné T I C H O S E D I E Ť a odpovedať iba na vyzvanie. Nezáleží na tom, 
kto ste, aké máte vzdelanie, aký máte prístup k svojmu dieťaťu, ako vidíte svet 
- na to, čo s vaším dieťaťom urobí POVINNÁ ZÁKLADNÁ škola, nemáte abso
lútne nijaký vplyv. Škola nielen s deťmi, ale aj s v a m i ako rodičmi a daňovými po
platníkmi, z ktorých vlastne žije, k o m u n i k u j e výhražné a z pozície sily. Formálne 
existujúce Rady školy, kde majú rodičia zastúpenie, sú na smiech, a ak náhodou 
zaprotestujete individuálne, len sa tešte na to, ako si to odnesie vaše dieťa najne
skôr p r i vysvedčení. Áno, existujú školy pre nadané deti, aj rôzne súkromné školy 
s inými princípmi, ale predsa, tých obyčajných základných škôl je najviac. 
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Pr í ručka , ktorá určite neskončí v koši 

Krátko pred prázdninami sa mi dostala do rúk zaujímavá publikácia občianskeho združenia Návrat, 
ktorej autorkou je PbDr. Elena Sládeková. Jej názov je Školák v náhradnej rodine a je určená pre 
učiteľov základných škôl. A s i každému z nás týždenne prejde rukami zopár písomností „príručkového 
typu". Niektoré putujú rovno do koša, iné uznáme za hodné prečítania a zapamätáme si niekoľko 
dobrých myšlienok, ktoré nás oslovili , no a napokon prídu aj také, ktoté si starostlivo uchováme, 
neradi požičiavame a sú pre nás inšpiráciou v našej práci alebo živote. Publikácia, o ktorej píšem, je 
z rodu tých posledných. Autorka v nej veľmi citlivo a so zjavnou znalosťou tejto problematiky vedie 
učiteľov cez úskalia práce s dieťaťom, ktoré nemalo to šťastie narodiť sa do milujúcej rodiny. V jed
notlivých, veľmi logicky zoradených kapitolách, sa môžete dozvedieť, v čom sa môžu líšiť prijaté 
deti od detí, ktoré vyrastajú v biologickej rodine, aké príčiny má táto odlišnosť, ale aj to, aké môže 
mať prejav)' a spôsoby, ako na ne najvhodnejšie reagovať. Je veľmi vítanou pomôckou pre učiteľa, lebo 
mu nielen vysvetľuje, a tým pomáha, lepšie pochopiť správanie dieťaťa s narušenou emocionálnou 
väzbou, ale zároveň poskytuje aj cenné rady a návody, ako k dieťaťu pristupovať, podoprené dlhoroč

n o u psychologickou praxou autorky. V dnešnej dobe, keď sme doslova zahltení množstvom informácií najrôznejšieho d r u h u , je veľmi 
cenný aj fakt, že na malej ploche a bez zbytočného slovného balastu prezentuje to najdôležitejšie, čo by mal učiteľ o tejto problema
tike vedieť. H o c i je príručka prioritne určená učiteľom, je inšpiratívna aj pre psychológov, čoho živým dôkazom je tím poradne, v ktorej 
pracujem. Na jej podnet sme zorganizovali prednášku pre výchovných poradcov všetkých základných škôl v okrese Bratislava III, 
venovanú problematike náhradného rodičovstva, poruchám pripútania a ich prejavom u detí, ktoré v prvých rokoch svojho života ne
zažili láskyplný vzťah s rodičom. Podľa úprimného záujmu a odozvy, ktorej sa nám dostalo, je zjavné, že záujem o túto problematiku 
je v učiteľskej verejnosti značný a pedagógovia sú vďační za každú informáciu k tejto téme, o ktorej sa stále veľa nehovorí. Prednášku 
aj príručku s vďakou uvítali ako cenný materiál vo svojej ďalšej práci a ja som presvedčená, že táto príručka určite v koši neskončí. 

PhDr. Dana Kmeťova 
Viac o brožúrke aj na strane 23 a 24 

D i l e m y náhradnej výchovy 
P H D R . ALBÍN S K O V I E R A : D e s a ť di lem n á h r a d n e j výchovy 
Nová práca, Bratislava 2006, 96 s. 

Takmer stostranová knižka o náhradnej výchove je stretnutím s 10 základnými otáznikmi. Sú to ťažké 
otázky, autorov osobný výber. Poctivosť, s akou si ich autor roky znova a znova kladie, je hlavnou 
devízou knihy. Devízou o to cennejšou, že v jeho prípade to nie je len teoretická analýza, ale uvažo
vanie na ceste plnej reálnych krokov, ktoré ovplyvnil i stovky životov. 
Možno radšej preskočíte terminologické úvahy, ktoré prináša riešenie prvej dilemy: Náhradná sta
rostlivosť či výchova? Keď si však uvedomíte, že to nie je len otázka potreby terminologickej jednoty 
v odborných kruhoch, ale najmä uvedomenie si obsahu a zmyslu slov, ktoré používame, nie je zamysle
nie sa nad pojmami stratou času. Slová sú posolstvom s uchopitelným obsahom. A to rozhodne stojí 
za úvahu. 2. dilema znie: „Zlá" rodina alebo „dobrá" výchovná inštitúcia. Večná otázka Skoviera 
40 rokov pracoval vo výchovných inštitúciách a o zmysle tejto práce niet pochýb. O nenahraditeľnosti 
rodiny nediskutuje. Ale nediskutuje ani o nenahraditeľnosti inštitúcií. Je ich obhajcom, rovnako ako 
je obhajcom tradičnej rodiny. Možno i preto kapitolka začína aj končí neľahkými otázkami. Di lema 3: 
Rovnaké detí ako každé iné? Alebo nie? I tu sa dilema uvádza sprostredkovaním dvoch odlišných ná
zorov. Prvý „Deti v detských domovoch sú také isté, ako všetky ostatné. Nepotrebujú žiadnu špeciálnu 
starostlivosť a výchovu, iba milujúcich ľudí. (...) Deti v detských domovoch sú ako ostatné, len sú viac 
rozmaznané a ofukované, štát do nich investuje veľa peňazí a oni si nevedia nič vážiť." Kontra: „Sú iné. 
Sú menej vytrvalé a usilovné, často citovo povrchné, agresívnejšie a celkovo nespoľahlivé. (...) Sú iné, 

ale preto, že ich rodiny sú iné. Často boli už predsa počas tehotenstva nechcené, majú za sebou veľmi ťažkú minulosť vrcholiacu traumou 
odmietnutia biologickými rodičmi a traumou vyňatia z domáceho prostredia A k o môžu byť také isté?" Nasleduje štatisticky podložená 
inakosť detí z detských domovov a popis symptómov. Zarazilo ma, že prirodzená a naliehavá otázka - „Čo sa s tým dá robiť?" - absentuje. 
Dieťa pre rodičov alebo rodičia pre dieťa je štvrtou dilemou načrtnutou v knižke. Otvorenosť, s akou sa tu hovorí nie len o tom, či je 
lepšie dieťa rodičom prideliť alebo nechať ich vybrať si, ale i o motívoch náhradných rodičov, je veľmi užitočná Motivácia je hybnou silou 
našich činov po celý náš život. To, prečo sme náhradnými rodičmi, je dobré si opakovane uvedomovať a načrieť i do hĺbok skrytého či neve
domého. Skoviera ponúka zrkadlo najčastejších motívov. A n i táto dilema nemá jednoznačné riešenie. Aj keď som si pri nej predstavila, že by 
som našej dcére nehovorila: „Vybrali sme si ťa," ale: „Bola si nám pridelená"... hoci pravda bola niekde uprostred. Ďalšie kapitoly Náhradný 
rodič - odbornosť či človečenstvo, Problémové dieťa - integrovaná alebo špecializovaná starostlivosť, ale aj témy týkajúce sa inštitu
cionálnej starostlivosti ako Vychovávateľ - dievča pre všetko alebo sociálny pedagóg, „Rodinný'' typ detského domova alebo bytové 
spoločenstvo, rovnako ako posledné dve dilemy, súvisiace s minulosťou dieťaťa a biologickými rodinami, prinášajú sumarizáciu súvislostí 
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i Škovierov pohľad. Môžete súhlasiť i nemu
síte. Tak ako k cieľu (dieťa) môže viesť via
cero ciest. Vytýčené dilemy sú však míľnik
mi , ktorým sa nevyhnete. Oplatí sa zastaviť 
a trebárs i nesúhlasiť. A ísť ďalej. 
Albín Skoviera neobľubuje dlhé texty. Roz
košatené úvahy, odbiehame a argumen
tácia výrokmi iných mu nie sú blízke. Ale 
i v knižke postavenej na exaktných faktoch 
sa nestráca jeho človečenstvo. Preto je najp
resvedčivejší vtedy, keď ho nechá naplno 
prehovoriť, tak ako v závere knihy: 

,Je to už takmer dvadsať rokov. Od trinásť
ročného Ervína, ktorý bol v ,mojef výchovnej 
skupine, som dostal na skle maľovaný obrázok. 
Je na ňom zimná krajina a smutné skrčené dieťa, 
ktoré hrá na flaute. Vždy, keď sa na tento obrá
zok pozerám, spomeniem si na kúsok Ervínovho 
života. Na to, ako ho nechala biologická mama 
v detskom domove. Nato, ako si ho odtiaľ vzala 
jeho nová bezdetná rodina a ako miloval svoju 
adoptívnu matku a ona jeho. Keď jeho adoptívna 
matka zomrela, prišiel o jediného človeka, ktorý 
mu bol schopný poskytnúť lásku aj istotu. Jediný 
človek, pre ktorého bol Ervín jedinečne dôležitý. 

Ďalej vyrastal s otcom. Ten ho však nebol 
schopný ani povzbudzovať a oceňovať, ani ho 
emocionálne sýtiť. Mal pre neho len a len slová 
hany a kritiky. 

Jeho príchod do Diagnostického centra v Bra
tislave si dodnes presne pamätám. Otec zopa
koval jeho ,hriechy', vecne ho ,odovzdaľ na so
ciálnom oddelenia my sme ho ako problémové 
dieťa ,prevzalľ. 

S Ervínom to vôbec nebolo jednoduché. Ži
vot ho naučil neveriť dospelým - a tak neveril 
ani mne, ani mojim kolegom. Pamätám sa na 
to, keď sme ho pred celou komunitou pochválili. 
Ako priebežne dosahoval také hodnotenie sprá
vania, že ma! šancu ísť na vychádzku či na ví
kend domov. Nešiel. Vždy ,museľ niečo vyviesť. 
V pozícii pochváleného sa cítil neisto, bol celý 
nesvoj. Istotu pociťoval iba ako ,zlý'. Kto vie? 
Možno sa aj obával víkendu s otcom. 
S takýmto mechanizmom ,zlyhávania' sme sa 
u neho stretli opakovane. Budovanie dôvery 
bolo veľmi ťažké, ale predsa sa nám podarilo 
urobiť pár krokov vpred. Vrátil sa domov - ale 
všetko sa vrátilo aj do starých zlých koľají. 
A tak sa dostal najprv do reedukačného domo
va a neskôr do výkonu trestu. 

Pred časom som ho stretol. Prihlásil sa ku 
mne na ulici. Je nezamestnaný, ubitý životom. 
Spomenul si na zopár vychovávateľov (žien 
i mužov) a povedal: ,Vtedy mi bolo dobre, 
v diagnostickom ste ma mali radi.' 

Vždy, keď sa na ten jeho obrázok chlapca 
s flautou pozerám, rozmýšľam nad tým, či na
ozaj robíme všetko preto, aby sme týmto ^kr
čeným' skrebnutým deťom v zimnej krajine, 
ktoré hrajú svoju clivú melódiu, pomohli. Aby sa 
dokázali tešiť. Aby sa dokázali vzpriamiť a ísť. 
Pretože - iba ako vzpriamení môžu vidieť vý
chod svojho slnka." 

Jana Michalová 

Máte nesústredené, nepokojné dieťa? 
H A N A ŽÁČKOVÁ, DRAHOMÍRA JUCOVIČOVÁ, RENÁTA ZÔRKLEROVÁ 
M e t ó d y p r á c e s d e ť m i s Ľ M D - p r e d o v š e t k ý m pre r o d i č o v 
a vychovávateľov 

Publikácia prináša rodičom a vychovávateľom (školských družín, internátnych škôl, 
detských domovov alebo diagnostických či výchovných ústavov) základné informácie 
o vzniku a prejavoch ľahkých mozgových dysfunkci! (ĽMD, A D D , A D H D ) . Ide pri 
tom o deti často s priemernou až nadpriemernou inteligenciou, ktoré trpia poruchami 
učenia a správania v rozsahu od miernych po ťažké, ktoré sú spojené s odchýlkami fun
kcie centrálnej nervovej sústavy. Príručka je zameraná na praktické rady rodičom a vy
chovávateľom pr i výchovnom pôsobení a vedení týchto detí v prostredí rodiny a do
mova. Obsahuje zhrnuté najdôležitejšie zásady výchovy týchto detí, ktoré sú potrebné 
pre ich pozitívny rozvoj a kompenzáciu negatívnych prejavov v správaní. Z poraden
skej praxe vyplynulo, že sa nielen učitelia, ale hlavne rodičia stále častejšie domáhajú 
konkrétnych rád, ako s týmito deťmi pracovať, ako ich vychovávať. Nie všetky ústne 
odovzdávané informácie, ktoré rodičia získajú od odborníkov pr i návšteve pedago-
gicko-psychologickej poradne, sa uchovajú v pamäti. Z týchto dôvodov sú v príručke 
utriedené a zhrnuté základné výchovné zásady, úspešné nielen u detí nepokojných, 
„živých", ale aj u detí, ktoré netrpia žiadnou poruchou. 

DRAHOMÍRA JUCOVIČOVÁ, H A N A ŽÁČKOVÁ, H A N A SOVOVÁ 
Specif ické poruchy u č e n í na 2 . stupni ZS 
( p o u ž i t e l n é i pro s t ř e d n í školství) 

V našej verejnosti, žiaľ, ešte i dnes pretrvávajú názory, že deti so špecifickými porucha
mi učenia na d r u h o m stupni základnej školy musia mať už svoje poruchy skompen-
zované a že už nie je potrebné uplatňovať u nich odlišné metódy práce pri vyučova
ní, hodnotení a klasifikácii. Publikácia sa zaoberá špecifickými poruchami učenia 
v období dospievania. Charakterizuje jednotlivé typy porúch (dyslexiu - poruchu 
čítania, dysgrafiu - poruchu písania, dysortografiu - poruchu pravopisu, dyskalkúliu 
- poruchu matematických schopností) a ich prejavy typické pre toto vývinové obdo
bie. Zaoberá sa metódami práce, hodnotením a klasifikáciou žiakov so špecifickými 
poruchami učenia na d r u h o m stupni ZS a na školách stredných. Prináša konkrétne 
námety na ľahšie osvojenie, zapamätanie a uchovanie učiva v škole aj v domácej príp
rave - čo sa týka jazykov, matematiky, náukových či výchovných predmetov. Príručka je 
doplnená ukážkami pracovných listov a námetmi pre prácu učiteľa. 

Viac informácii na www. predys.szm.sk 

U č í m e děti myslet a uč i t se 
Portál,1997, 172 s. 

je praktický sprievodca stratégiami vyučovania, 
ktoré vedú deti k rozvoju schopnosti myslieť a učiť 
sa. Predstavuje súčasné znalosti psychológie a pe
dagogiky a zoznamuje čitateľov s technikami, ktoré 
poskytujú rámec pre aktívne učenie. K n i h a upozor
ňuje aj na tie oblasti inteligencie, na ktoré sa zabúda. 
A ukazuje spôsoby, ako ich rozvíjať. Obsahuje veľa 
názorných príkladov, schém a ukážok. Užitočné 
informácie pre učiteľov i rodičov. Jedna knihazo série 
Pedagogická praxe, ktorú vydáva vydavateľstvo Portál. 
Praktické a podnetné sú všetky z nich, či už Učiteľ 
a problémový žiak od francúzskych autorov alebo 
Aktívne počúvanie pri vyučovaní, Zvládanie emoč-
ných problémov školákov či Rozvíjanie emočnej 
inteligencie žiakov od autorov českých. 
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Ost rovček r o d i n n e j p o h o d y 
Raz zažiť je viac, než tisíckrát čítať. Pretože prax je šťavnatejšia ako suchá teória. Táto vetička mi stále prebiehala mysľou, keď 

s o m opakovane počúval slová chvály na r o d i n u Horváthovcov z Jasova. S neskrývaným záujmom s o m preto prijal pozvanie 

na j e d n u z pravidelných návštev pracovníkov OZ D o m o v v rodine v tejto rómskej rodine, ktorá si „za svoje" vzala päť detí 

z detského d o m o v a . 

„Náhradné rodičovstvo sa ,neprihodľ. Je 
zvažované, plánované a predchádza mu 
príprava, a toho sú Horváthovci príkla
d o m . Avšak akákoľvek príprava nemô
že obsiahnuť život v jeho rozmani tos t i 
a prekvapivých situáciách. 

Keď sme sa pred viac ako 2 r o k m i 
vďaka Billovi Bakerovi zo Združenia 
za sociálnu reformu s Horváthovcami 
zoznámili, B i l i nás požiadal, aby sme 
im p o m o h l i . V orientácii v zdĺhavých 
a často neprehľadných administratív
nych krokoch , ale i cez možnosť získať 
poznatky z praxe na týždňovom rehabi-
litačno-vzdelávacom pobyte náhradných 
rodín. S p o l u sme kontaktoval i úrady 
a nakoniec sme im p o m o h l i presťahovať 
deti z detského d o m o v a do ich rodinné
ho d o m u . To však b o l len štart a beh na 
dlhej trati by nám teraz m a l uľahčiť pro
jekt Našli sme mamu a otca, ktorý reali
zujeme vďaka podpore z F o n d u Hodina 
deťom," uviedla ma do terajšej situácie 
predsedníčka OZ D o m o v v rodine Ing. 
arch. Eva Lorenzová. „Môžeme poskyto
vať pomoc a poradenstvo priamo v domácom 
prostredí, v teréne. Na projekte spolupracuje
me s NO Miesto pod slnkom a s OZ Združe
nie za sociálnu reformu." 

O s t r o v č e k uprostred 
chaosu r ó m s k e j osady 
Rómska osada na okraji obce Jasov je 
zopár metrov p o d úrovňou susediacej 
hradskej. A k o b y jej p o l o h a symbolicky 
naznačovala jej životnú, vzdelanostnú či 
spoločenskú úroveň. Pozliepané chatrče, 
kde tu murovaný domec, všade p lno špiny 
a húfy ufúľaných detvákov. A uprostred 
tohto chaosu ostrovček čistoty a usporia
danosti — rodinný d o m Horváthovcov. 
Kuchyňa a tri izby, kúpeľňa s automatic
k o u práčkou, ktorá sa takmer nezastaví, 
v suteréne ďalšia k u c h y n k a a jedna izba, 
farebný televízor a najnovšie aj počítač. 
Za d o m o m záhrada s ovocnými stroma
m i , ale aj so zeleninou a zemiakmi . 

„Ako náhradní rodičia dostaneme od štátu 
na každé dieťa asi 35 000 tisíc na rok. Ale 
v detských domovoch na ne štát prispieval su
mou 180 000 korún ročne, a tá sa tohto roku 
ešte zvýšila približne o 35 000 korún. Len to 
zvýšenie je rovnaké ako náš celoročný príspe
vok, " uvažuje Oto H o r v á t h (46). 

P r á c a a kval i tné vzdelanie — 
n e d o s t a t k o v ý tovar 
A k o mladík pracoval v miestnej tehelni 
a na píle, neskôr sa kvôli možnosti dostať 

rodičia Horváthovci a ich prijaté deti 

štátny byt zamestnal v Hutných stavbách 
v Košiciach, kde sa postupne vypracoval 
na pomocného majstra. Z pohotovostné
ho bytu sa čoskoro s manželkou M á r i o u 
(46) a rozrastajúcou sa r o d i n k o u presťa
hoval do trojizbového bytu na košickom 
sídlisku M i e r . 

„Žili sme skromne, ale nedostatkom sme 
netrpeli. Na čom som si dal záležať bolo, aby 
našich päť detí riadne študovalo, aby mali 
predpoklady dobre sa v živote uplatniť. Všetci 
nakoniec absolvovali učňovky a dostali výuč
né listy. Horšie je to však s terajšími možnos
ťami zamestnať sa. Pracuje len Erika (21) 
ako cukrárka a syn Oto (22) ako zámočník 
v US Steel. Ja ani manželka, žiaľ, nepracuje
me, zamestnanie nemá ani najmladšia dcéra 
Monika (19). Ešteže ju teraz na absolvent
skú prax prijali naši tútori z OZ Domov v ro
dine, " posťažoval sa pán Horváth čistou 
slovenčinou, bez typického rómskeho 
akcentu. 

„V roku 1994 som prišiel o zamestnanie 
a aj keď som dostal nejaké odstupné, časom 
som začal mať obavy, z čoho budeme platiť 
byt, čo budeme jesť. Predali sme byt v Koši
ciach, pridali čosi z úspor a kúpili si dom v Ja
sové. Rok som aj podnikal v obchode s potravi
nami, ale skrachoval som, lebo veľa nákupov 
som poskytoval na sekeru a tu potom nemal 
kto splatiť." 

Keď deti vyletia z hniezda 
„Vtom čase, keď som viac času trávil v prázd
nom a tichom dome, pretože okrem najmlad
šej dcéry ostatné deti už vyleteli z hniezda, 
nám s manželkou napadlo, že by ho bolo 
treba oživiť..." spomína O. Horváth na 
chvíle závažného rozhodnut ia . Pôvod
ne chceli zobrať viacero detí — najlepšie 
súrodencov — ako profesionálni rodičia, 
ale prekážkou bolo to, že Horváthov
c i nemajú stredoškolské vzdelanie. OZ 
D o m o v v rodine mieni lo zriadiť u n i c h 
pestúnske zariadenie, avšak zákon prá
ve v t o m čase možnosť v z n i k u nových 
pestúnskych zariadení zrušil. Tak sa im 
po dlhých peripetiách podari lo stať sa 
pre súrodencov Mart inku (8), Davida 
(10) a Patrika (11), ale aj pre Lacka (10) 
a Ondreja (12) náhradnými rodičmi 
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P o d p o r n á s k u p i n k a p re d e t i 
v náhradne j r o d i n n ej s t a r o s t i i v o s t i 
Keď ma oslovilo občianske združenie Návrat, dostala som možnosť pracovať s dvoma podpornými skupinkami detí ako terapeutka. Pilotnú 

skupinu sme uskutočnili aj s prípravnou fázou v období december 2004 - apríl 2005. Mojou kolegyňou v prvej skupinke bola PhDr. Dana 

Žemberyová, v druhej, ktorá prebiehala v období apríl - jún 2006, PhDr. Elena Sládeková. 

Pred samotným začiatkom oboch podpor
ných skupín sme usporiadali sobotné stret
nutie s rodičmi a deťmi. Rodičov sme obozná
mil i s cieľmi programu a v diskusii sme im 
odpovedali na otázky. Pýtali sa, pre aký vek je 
skupina určená, či a ako budú informovaní, 
čo sa na skupinách deje, či nebude pre deti 
i rodičov zraňujúce otvárať rémy z minulosti. 

Upozorni l i sme na to, že by bolo príno
som, keby mali deti urobenú k n i h u života 
a vedeli o svojej minulost i čo najviac. D o 
hodli sme sa, že sa rozhodnú a potvrdia, či 
ich dieťa začne skupinku navštevovať. Ro
dičom sme v priebehu skupiny aj po skon
čení poskytovali konzultácie. Tam, kde to 
bolo potrebné, sme navrhli individuálnu 
terapiu pre deti i rodičov. 

V našej prvej podpornej skupine boli 4 
dievčatá a 2 chlapci vo veku 7 - 9 rokov. 
V druhej boli 3 dievčatá a 2 chlapci. 

Naše postrehy: 

• Pri úvodnom zoznamovacom stretnutí 
sme s mladšími deťmi robili rôzne zozna
movacie a pohybové hry, čo sa deťom 
veľmi páčilo, keďže to boli deti veľmi tem
peramentné. V druhej skupine starších 
detí sme na úvodnom stretnutí vyrábali 
farebné obliečky na vankúše, na ktorých 
sme potom sedávali. Bolo zaujímavé, že si 
k vankúšom vytvorili významnejší vzťah 
ako k vlastným plyšovým hračkám, ktoré 
si priniesli na skupinu. Dožadovali sa pred 
začiatkom každej skupiny svojich vankú
šov, na plyšákov postupne zabúdali, nepo
trebovali ich, cítili sa bezpečne a príjemne. 

• Výrazné rozdiely sa ukázali pri práci 
s deťmi, ktoré mali urobenú knihu ži
vota a viac informácií o svojej minulosti . 
Výraznejšie to bolo v skupine menších 
detí. Je nevyhnutné, aby v budúcnosti 
pred vstupom do podpornej skupiny deti 
mali knihy života, zmapovanú minulosť 
a bolo by dobré, keby mali možnosť prejsť 
rodinným programom pripútania. 

• Významným postrehom bolo vyplavova
nie negatívnych emócií pri písaní listu 
biologickým rodičom. Pre deti bolo dô
ležité uvedomiť si, že sa môžu na biolo
gických rodičov hnevať a zároveň ich mať 
radi. Keď sa deti „zbavili" negatívnych 
emócií, mohl i spontánne prežívať aj pozi
tívne emócie voči biologickým rodičom. 

• Zaujímavou témou boli skupinové i ro
dinné pravidlá. Deti si sami pravidlá 
vytvorili a snažili sa o ich dodržiavanie, 
čo bolo niekedy pre ne náročné. Povedali 
sme si, aké je dôležité mať aj doma ro
dinné pravidlá, a posmelili sme deti k to
m u , aby si ich doma so svojou rodinou 
vytvorili. Deti postupom času pochopili 
ich význam a dôležitosť. 

• Dôležitým momentom hlavne pre mlad
šie deti bolo „posedenie pri čaji a ob
čerstvení" po každom stretnutí. Tu do
znievalo v deťoch všetko, čo sa odohralo 
a často sa deti otvárali s „boľavými" té
mami aj tu. Staršie deti posedenie pri 
čaji nazvali príjemným spestrením, ale 
nevyžadovali ho tak ako menšie deti. 

• Veľmi krásne bolo aj stretnutie, na kto
rom si deti z hliny vyrábali svoje vlast
né bábätká alebo mláďátka a potom 
im vyrábali aj postieľky. V z n i k l i nádher
né výrvory. 

• Neodmysliteľným bol zážitok so stret
nutia, kde mali deti možnosť napísať 
a buď prečítať alebo nechať v utajení 
všetky negatívne, zraňujúce poznám
ky na ich osobu. Vyplavovali všetko, 
čo ich zraňuje, kto ich zraňuje a ako sa 
cítia. Všetko písali na papier a hádzali 
do „koša na odpadky". Deti sa uvoľnili 
a uľavilo sa im od ich „zranení". 

• Posledné stretnutie sme s mladšími deť
mi ukončili veľkou oslavou s dobrými 
koláčikmi, inými dobrotami a blázně
ním sa. S druhou skupinou sme mali 
rozlúčkovú poslednú skupinu na rela
xačnom pobyte mimo Bratislavu, čo sme 
všetci ocenili a bolo nám príjemne. 

Počas všetkých stretnutí deti veľmi citli
vo a vnímavo pristupovali k témam, ktoré 
sme im ponúkli. Mladšie deti sa vyjadrovali 
hlavne prostredníctvom tvorivej činnosti, 
ktorá im pomáhala rozprávať o svojich po
citoch. Staršie deti radi o témach diskuto
vali. Získali sme od detí nádherné osobné 
výpovede o ich životných osudoch. 

Deti boli veľmi spontánne a spolupracu
júce, mali možnosť porozumieť viac svojej 
minulosti a ešre viac sa „pripútať" k svojej no
vej rodine či rozprávať o svojich bolestivých 
spomienkach. Niekedy vôbec prvý krát. Veľ
mi dôležité bolo, že sme ich často oceňovali 

a postupne to robili aj oni, učili sa nebáť vy
jadriť svoj názor, emócie a rešpektovať iných. 

Pre mňa je najdôležitejšie, čo všetko sa na 
skupinách odohrávalo. Rozhovory na témy 
príjemné i ťažké, tvorivé dielne, úsmevy a det
ské oči plné zvedavých otázok. Toto zostane 
v mojom srdci a spomienkach. Bola to práca 
ktorá ma obohatila a posunula zase o krôčik 
ďalej. Profesionálne, ale hlavne ľudsky. 

Som rada, že som mala možnosť pracovať 
a stretávať sa s týmito deťmi a ich rodičmi a už 
teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu. Radi by sme 
pokračovali v práci s novými podpornými skupi
nami detí, pokračujúcimi skupinami aj rodičov
skými skupinami, ktoré sú veľmi potrebné. 

Zuzana Ševčíková 
zuzanaba@gmail.com 

aktuálne: —>—>—» 
Poslanci posunuli do druhého čítania 
novelu Zákona o dani z príjmov, kto
rá má oklieštiť možnosť poukázať časť 
svojej dane na verejnoprospešné aktivity 
fyzickým i právnickým osobám. M i m o 
vládne organizácie preto pozývajú poli
tikov k diskusným stolom s príjemcami 
2% z daní. Dialóg o postavení mimo
vládnych organizácií a podpore filantro
pie na Slovensku, ako aj kampaň Ľudia 
ľuďom za 2% z dane môžete sledovať na 
www.ludia-ludom.sk 
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P i k n i k n a betóne 
Keď sa tak niekedy zapozerám na svoje deti, 
ako pokojne spia, mám pocit, akoby to ani 
nebola skutočnosť, že ja som ich mamou, 
že vôbec existujú, že to všetko zvládam aj 
vtedy, keď už nemám síl, keď to už ťahá 
Pán Boh namiesto mňa. Takéto zvláštne 
myšlienky o mojich deťoch mi napadajú 
iba v t ichu ich snov. Vtedy sa mi zdajú ne
skutočné a krehké, vtedy sa ich dotýkam 
oveľa jemnejšie než cez deň. Vtedy naozaj 
nepochybujem, že sú tu. Sú totiž všade: 
krik, behanie, smiech, ale i údery a plač. 

Ráno, keď sa prebudia, padne otázka: 
„Mami, čo budeme dnes robiť? K a m pôjde
me? Budeme maľovať? Vyrábať zas zvieratká 
zo šišiek?" Na poličkách nám postáva šiško
vý párik jelenčekov, ktorí na seba zamilova
né hľadia, či barania rodinka - otec, mama 
a maličký; neďaleko nich sa zamyslene díva 
hyena, myška, mačička, dokonca i motýľ. 

Ale dnes pôjdeme na bicykle. Je to jedna 
z posledných možností. „Kam?" Neviem. 
„Ktorým smerom chcete ísť? Na Trebišov 
sme už skúsili aj na Kravany, na Michalovce 
tiež. Na Slanec! To ešte nepoznáme." 

Balenie je náročné. I to prenášanie vecí na 
bicykloch: dve dvojlitrovky, sladkosti a hra, 
nejaká knižka, misky, príbor a „teplý" obed. 
Halušky s kapustou. Máme pobalené, ideme. 

Už na konci nášho mestečka sú deti 
unavené. Prvá pauza. Čaj, keksík. „Poďte, 
dievčatá, ideme ďalej," súrim ich. Moja naj
menšia, ktorá sedí za m n o u v sedačke, si 

veselo spieva. Za bezpečnostnými pásmi si 
pridržiava plyšového psíka. Volá sa Binko, 
ako niekoľko ďalších d o m a 

Za druhou dedinou objavujem betónovú 
odbočku vpravo. Ktovie, kam vedie, no v diaľ
ke vidím kopy sena. Ak by sa nám pošťastilo, 
deti by mohli prísť na chuť tomu, čo som ja 
objavila pred rokmi u babky na dedine, keď 
som bola ešte dieťa Pri návšteve ovečiek som 
pod vysokou strechou zbadala dlhočizný 
rebrík opretý o veľkú kopu sena Keď sa nik
to nepozeral, vyliezla som hore a odtiaľ som 
adrenalínovo zoskakovala do neurčitá 

Konečne sa blížime na miesto. Samý be
tón, po oboch stranách cesty iba obyčajné 
lány polí. Začínam pochybovať, či to bol 
dobrý nápad. Tak teda dobre... Na tvrdý be
tón neďaleko sena rozprestieram deku, jedlo 
pitie, hru... Kým to všetko pripravujem, detí 
niet. Sú tam, kde ja pred mnohými rokmi. 
Objavili to! O chvíľu majú seno všade - aj 
v ústach a ušiach. Skáču vyskakujú, volajú 
ma. Skrývajú sa, zabávajú, prepadávajú. Na 
chvíľu sa pridám - i po rokoch je to stále 
vzrušujúca zábava. I keď ja viem čosi, čo oni 
nie. Sú tam pavúky a je ich veľa. To som zis
tila už ako dieťa. Odvtedy som neskákala. 
No tentokrát ani nemuknem a presuniem sa 
na deku. Na betóne sa mi podopretej o lak
te leží hrozne, ale pohľad na moje blázniace 
sa deti za to stojí. Je tak fascinujúci, že ho 
uprednostním pred knižkou aj pred opaľo
vaním. Iba sa smejem a smejem a oni sú viac 

Monika so svojimi dcérami Martinkou, Julkou a Růženkou 

a viac rozjašené a špinavé - všade. Pamätám 
sa, že keď ma naši vzali po týždni či dvoch 
z prázdnin, mala som za ušami vrstvu špiny. 
Babke to predsa nevadilo. Vlastne ani teraz 
mne. Našťastie tu nie je nikoho, kto by nás 
okríkol, či dokonca odtiaľ vyhodil. 

Kapustové halušky chutili aj vychladnuté. 
Keď sme sa vrátili do nášho mestečka, 

dozvedeli sme sa, že sme čosi prepásli. Bola 
tu slávnosť ojedinelej veľkosti. Hudba, baló
niky, humorné vystúpenia, CD-čka zdarma 
Ľudia boli nadšení a dávali nám najavo, že 
sme prišli o veľkú zábavu, že sme zmeškali 
neopakovateľnú udalosť. Ale kto vie? 

My sme to cítili úplne ináč. Náš svet 
bol farebnejší ako najfarebnejší ohňostroj, 
plnší ako preplnené stánky s lákavou po
nukou ligotavých cetiek. Aj keď išlo iba 
o kopy sena, halušky, betón a - pavúkov. 
Ale o tých ani muk! 

Monika Znamenáčková, 
Sečovce 

Š k r t n i , k t o s a nehod í 
Vzorový životopis pre o b č i a n s k y c h aktivistov - o b č a n o v druhej k a t e g ó r i e 

Pred rokom 1989 sme boli štatistické jednotky s povinnosťou voliť komunistov... krčmoví rebeli... jedni z desiatich slovenských disiden
tov... (škrtni, kto sa nehodí). Po zmene režimu sme si založili občianske združenie... eseročku... politickú stranu... ďalej sme kašlali na 
všetko (škrtni, kto sa nehodí). Tešili sme sa, že budeme slobodne robiť divadlo... charitu... vydávať necenzurované knihy... organizovať 
koncerty... pomáhať opusteným deťom... (škrtni, kto sa nehodí). Dostali sme IČO, dovolili nám založiť si účet a obchádzať s prosbami 
priateľov a firmy, aby prispeli. Najviac dali kamaráti, firmy skoro nikdy. Ale aj tak sme pätnásť rokov zadarmo, bez honoráru robili svoje 
divadlo... viedli charitu... vydávali knihy... pomáhali deťom a ich novým rodinám... (škrtni, kto sa nehodí). Potom parlament odhlasoval, 
že firmy aj občania môžu dať dve percentá z daní na naše občianske združenie... vydavateľstvo... charitu... športový klub... na opustené 
deti.. . (škrtni, kto sa nehodí). Zrazu prispeli veľké firmy, lebo ich to veľmi nebolelo. Stále nám dávali aj kamaráti po stokoruně, ale najmä 
pomoc z firiem nás udržala nad vodou. M o h l i sme konečne osloviť kvalitných profesionálov... hercov... psychológov... onkológov... zapla
tiť dobrovoľníkov... (škrtni, kto sa nehodí). Tí všetci síce pomáhali nášmu združeniu aj doteraz a zadarmo, ale viac už sa rozdať nevládali. 
Tiež živili rodiny. Finančná situácia nášho divadla... občianskeho združenia... vydavateľstva... charity... (škrtni, kto sa nehodí) sa odvtedy 
zlepšila Začali sme hrávať častejšie a zaujali tisícky divákov... vydávali sme slovenské knihy, ktoré nechcel nikto vydávať... pomáhali sme 
týraným matkám... ošetrovali infikovaných narkomanov... uľahčovali život deťom s leukémiou... pomáhali rodinám s deťmi z domovov... 
diskriminovaným vozíčkarom... (škrtni, kto sa nehodí). Robili sme tú jemnú prácu, na ktorú štát so svojou železnou rukavicou nestačil. 
Pomáhali sme mu zvyšovať kvalitu života jeho občanov. Teraz nám vláda dala jasne najavo, že nás nechce. Že nepotrebuje občianske 
združenia. Charitatívne organizácie. Ligy proti rakovine. Menej trpiace deti s leukémiou. Zaopatrené týrané matky. Deti, ktoré má niekto 
konečne rád. Že to dramatizujeme? Že mnoho občianskych združení aj tak nezanikne? Hej, ale keď im vezmete 2% z daní, mnohé to 
zlikviduje a tie ostatné budú opäť živoriť. A tým klesne aj tá jemná, makroukazovareľmi a štatistikami nemerateľná kvalita a pestrosť 
života nás všetkých, ktorú prinášajú občianske združenia vo všetkých sférach každodenného života 

Viliam Klimáček 
Písané pre denník SME 

nebyť sám | o k t ó b e r 2 0 0 6 s t r a n a 3 3 



C e n t r u m 
Náv ra t hľadá 
dobrovoľn íkov 
pre pomoc náhradným rodinám 

Nadácia Intenda prostredníctvom prog
ramu Podaj ruku podporila projekt žilinského 
Centra Návrat, o. z. - Dobrovoľnícka po
moc pre náhradné rodiny v regióne Orava. 

Návrat Žilina aj v rámci tohto projektu 
odborne i organizačne podporuje svojpo
mocné aktivity náhradných rodičov. Od 
roku 1999 sa nám podarilo vytvoriť štyri 
kluby náhradných rodín: v Žiline, Trenčíne, 
Martine a Liptovskom Mikuláši. Aj náhrad
né rodiny z Oravy prejavili záujem o takúto 
službu, preto sme iniciovali vytvorenie Klubu 
náhradných rodín v obci Krivá, kde sa od 
novembra 2006 náhradní rodičia a ich deti 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia budú stre
távať jedenkrát mesačne. Klub má ambíciu 
vytvoriť priestor pre verejnosť a odborníkov 
z Oravy, ktorí majú záujem o problematiku 
náhradných rodín. Projekt Centra Návrat 
prispieva k tomu, aby sa v Klube rodičia 
vzdelávali a navzájom si poskytovali podpo
ru. Naša predstava je, že v rovnakom čase sa 
ich deťom budú venovať dobrovoľníci. 

Dušana Priehradná, sociálna pracov
níčka Centra Návrat, o. z. Žilina hovorí: 
„Dobrovoľníci sú neoddeliteľnou súčasťou práce 
našej organizácie. Vnímam ich ako velký poten
ciál pri rozširovaní kvalitných služieb náhradným 
rodinám." Návrat plánuje poskytovať dobro
voľníkom vzdelávanie v danej problematike 
a supervíziu pri práci s konkrétnymi deťmi 
z náhradných rodín. 

Radi by sme rozšírili rady našich dob
rovoľníkov, ktorí pomáhajú náhradným 
rodinám, venujú svoj čas ich deťom, chcú 
spoznať zaujímavú komunitu a získať nové 
vedomosti a zručnosti najmä v oblasti prá
ce s deťmi a mládežou. 

Ak vás naša ponuka oslovila a chcete sa 
stať dobrovoľníkom v Klube náhradných 
rodín v Krivej, môžete nám zamailovať na 
adresu navratza@changenet.sk alebo za
volať na telefónne číslo 0907/135744. 

Vďaka za pomoc. 
Denisa Ničíková, 

psychologička Centra Návrat, o. z. Žilina 

B a z a l k a v B a n s k e j 
B y s t r i c i 

Bazalka ako rastlina je aromatická a liečivá, 
harmonizuje, pomáha liečiť ťažko hojace sa rany, 
pôsobí protizápalovo... 

25. septembra 2006 bol v Banskej Bys
trici otvorený spoločný projekt Centra Ná
vrat Banská Bystrica a Referátu sociálnych 
vecí a bytovej politiky (Referát) Mestského 
úradu v Banskej Bystrici. Bazalka je meno 
pre Centrum rozvoja rodičovských zručnos
tí. Pracovisko sa bude ambulantnou formou 
a terénnou prácou orientovať na podporu 
pozitívnych vzorcov rodičovského správania, 
na rozvoj rodičovských zručností u rodičov, 
ktorí vplyvom prostredia, v ktorom vyrasta
li, alebo vplyvom životnej situácie, v ktorej sa 
ocitli, majú nedostatočne rozvinuté rodičov
ské zručnosti... Bazalka by postupne mala 
poskytnúť aj priestor pre vzájomný kontakt 
rodičov a detí, ktorí spolu nežijú a majú zá
ujem sa stretávať..Projekt je v súčasnosti pre
pojený aj na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. 
Referát okrem finančnej podpory projektu 
participuje aj v oblasti priameho lobingu 
a personálnej podpory, predovšetkým pri 
výbere rodín do programov. Projekt Bazalky 
je príspevkom Návratu pre rozvoj sanácie na 
Slovensku a pre skvalitnenie služieb v tejto 
téme. Okrem priamych služieb pre rodiny 
sa bude sústreďovať aj na podporu systému 
práce s rodinou na území mesta. V rámci svo
jich služieb bude pracovať metódou sieťova
nia, viacprofesijných spoločenstiev riešenia 
prípadu a pod. V súčasnosti má 2 sociálnych 
pracovníkova 1 interného supervízora. V naj
bližšom období pripravuje aj projekt s 2-3 te
rénnymi pracovníkmi (tútorskí rodičia). 

Centrum rozvoja rodičovských zručnosti 
BAZALKA má 2 poradenské miestnosti pre 
individuálnu prácu, 1 vzdelávaciu miest
nosť pre rodičov, 1 interaktívnu miestnosť 
pre programy rodičov s malými deťmi a 2 
miestnosti, ktoré by v budúcnosti mali byť 
priestorom pre vzájomný kontakt rodičov 

a detí, ktorí spolu nežijú. Vzdelávacia miest
nosť Bazalky bude slúžiť aj pre programy 
rozvíjajúce zručnosti pestúnskych rodičov 
na území mesta s cieľom posilniť význam 
náhradného rodičovstva v Banskej Bystrici. 

Bazalku otvorila Renátka Nehybova, 
mamina, viacnásobná pestúnka a „po
hotovostná" náhradná mama 3 detí. 

Touto cestou ďakujeme Mgr. Karolovi 
Langsteinovi z M s U v Banskej Bystrici za 
nadstandardně osobné i profesionálne na
sadenie v spoločnom projekte BAZALKA 
a Mestskému úradu za finančnú dotáciu 
projektu. 

Danka Žilinčíková 
bazalka@changenet.sk 

C o s a s t a n e 
13 . a 14 . ok tóbra 
2 0 0 6 v o V i e d n i ? 

Posledné stretnutie k projektu Quality-
4children má konkrétny termín. S najväč
šou pravdepodobnosťou budú na ňom 
schválené Európske štandardy kvality sta
rostlivosti o deti mimo rodiny. Štandardy 
nezostavovali žiadne vlády, žiadni poslan
ci. Štandardy boli zostavované veľmi poc
tivo cez ľudí krajín európskej únie, ktorým 
sa stalo to, že nevyrástli doma alebo že sa 
starali o niekoho, kto doma nevyrastal. Aj 
my sme poslali zopár príbehov. Analyzovali 
sa tak ako ostatné, všetky príbehy boli rov
nocenné. Z vedeckých analýz vznikli vety, 
ktoré definujú štandardy. Kdekoľvek sa ko
mukoľvek udeje to, že nemôže žiť so svojimi 
rodičmi, má dostať aspoň minimálnu pod
poru. To minimum má byť všade rovnaké, 
pod minimum sa nedá ísť - ani v Nemec
ku, ani v Litve, Taliansku, či na Slovensku. 
Po Viedni projekt bude žiť svojím životom. 
Mal by prísť do jednotlivých krajín a mal 
by sa začať uplatňovať. Štandardy veľa ho
voria o príprave detí, ktoré majú byť vyňaté, 
o ich participácii vo všetkom, čo sa im deje. 
Štandardy hovoria o rozhodovacích proce
soch, o starostlivosti, ale aj o osamostatňo
vaní mladých dospelých po návrate z pestún
stva a iných foriem starostlivosti. Európske 
štandardy kvality starostlivosti o deti mimo 
rodinu nám dajú výzvu: kam ísť a ako to 
v bežnej dennej robote robiť. Štandardy 
budú výzvou pre všetkých. Pre tých, ktorí 
majú zodpovednosť zo zákona, i pre tých, 
ktorí sa uchádzajú cez akreditácie napo
máhať. Môžu nám všetkým účinne pomôcť 
skvalitniť našu prácu, a tak zvýšiť kvalitu 
životov tých, pre ktorých sme sa rozhodli 
byť oporou. Predovšetkým pre tých najzra-
nitelnejších: pre deti, ktorým hrozí odňatie 
z vlastných rodín... 

zilincikova@changenet.sk, 
národná koordinátorka projektu Quality4children 
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S n k o s v i e t i pre nás 
všetkých 
Vzdelávacie sústredenia pre 
deti základných škôl na tému 
diskriminácie a intolerancie 

Slovenské národné stredisko pre ľud
ské práva u spo r i ada lo v dňoch 30.9-1.10 
výchovno-vzdelávacie sústredenie p o d náz
v o m „Slnko svieti pre nás všetkých" pre deti zo 
Sniny a o k o l i a . Stretnut ie sa kona lo p r i a m o 
v Snine v areáli Rybníky a zúčastnilo sa ho 
približne 40 detí prevažne zo sociálne zne 
výhodnených a rómskych rodín. Cieľom ví
kendového s t re tnut ia b o l o priblížiť deťom 
zábavnou a pútavou f o r m o u p r o b l e m a t i k u 
diskriminácie a in to leranc ie medzi ľuďmi. 

Počas celého víkendu pr iprav i la deťom 
výkonná riaditeľka Slovenského národného 
strediska pre ľudské práva Viera Mrázová 
spo lu so svoj imi spolupracovníkmi a rádo
vou sestrou Ste l lamar is z občianskeho z d r u 
ženia Det i S l nka pestrý p r o g r a m , kde sa im 
snažili priblížiť a poskytnúť základné vedo 
most i o formách diskriminácie v každoden
n o m živote, šikanovaní v škole, prejavoch 
into leranc ie nielen zo strany spolužiakov, 
ale aj učiteľov. 

A k o uv iedla V ie ra Mrázová, výkonná r ia 
diteľka Slovenského národného st red iska 
pre ľudské práva.:„Tolerancii a rešpektovaniu 
rozdielov medzi ľuďmi, i obrane pred diskriminá
ciou treba učiť deti už od detstva. Deti sa s prob
lematikou diskriminácie zoznamovali formou sku
pinovej dynamiky, dramatoterapie a arteterapie, 
pretože táto zážitková metóda je veľmi vhodná 
práve pre 10 až 14 ročné deti." 

Deti fa rbami znázorňovali svoj smútok, 
ale aj radosť, ktoré majú vo svojich srdc iach. 
Počas skupinovej diskusie sa so svojimi k a m a 
rátmi podel i l i so zážitkami, ktoré ovplyvnili 
ich životy pozitívne, ale aj negatívne. Naozaj 
dojímavé a smutné bol i príbehy, v ktorých 
opisoval i svoje zážitky zo školských lavíc, ale 
aj bežného života, kedy sa neraz stretli s in-
to le ranc iou , nepochopením a posmeškami 
svojich kamarátov a spolužiakov často krát 
iba kvôli ich rómskej príslušnosti, vierovyzna
niu a lebo skromnejšiemu oblečeniu. 

F o r m o u krátkych divadelných scénok 
zasa veľmi pútavou f o r m o u znázornili, čo 
si predstavujú p o d p o j m o m diskriminácia 
a in to le ranc ia . Prípady, kedy ich o d m i e t 
li ošetriť v a m b u l a n c i i , obslúžiť v o b c h o d e 
a lebo ne to le ranc ia a posměšky zo strany 
ich spolužiakov nebol i ojedinelé. 

Záverečné premietan ie krátkych d o k u 
mentov na tému „Diskriminácie v každo
d e n n o m živote" vyvola lo u detí spontánnu 
d iskus iu a množstvo otázok. 

Vzdelávacie sústredenia sú súčasťou in 
formačnej kampane , ktorú Slovenské ná
rodné stredisko pre ľudské práva uskutoč
ňuje prostredníctvom projektu „Séria aktivít 
informačnej kampane na tému prevencia 
diskriminácie", ktorá prebieha v súlade s Ko-
munitárnym akčným p r o g r a m o m Európskej 

únie na p o d p o r u bo ja s diskrimináciou vjed-
notlivých členských štátoch Európskej únie. 
Projekt sa zamer iava na 4 cieľové skupiny 
- mládež, inšpektorov práce, zamestnávate
ľov a sudcov všeobecných súdov. 

Slovenské národné stredisko pre ľudské 
práva týmto pilotným p r o g r a m o m zahájilo 
sériu vzdelávacích aktivít pre deti základných 
škôl, a v blízkej budúcnosti plánuje organizá
ciu takýchto stretnutí po ce lom Slovensku. 

O z n a m y C e n t r a 
Náv ra t v B a n s k e j 
B y s t r i c i 
• Cen t rum Návrat Banská Bystrica pok ra 

čuje v Banskej Bystrici a v Lučenci s Klub
mi náhradných rodín aj v t o m t o školskom 
roku . Časť p rog ramov bude pre veľký zá
ujem pestúnov venovaná aj komunikácii 
s b io log ickou rod inou detí, ktoré prišli do 
pestúnskych rodín. K luby v BB pokračujú 
v domčeku na Komenského 21, tretí p i a 
tok v mesiaci o 16,30 h o d . Kluby v Lučen
ci pokračujú v pr iestoroch CVČ Magnet, 
druhý p ia tok v mesiaci o 17,00. h o d . 

• Cen t rum Návrat Banská Bystrica p r ip ra 
vuje v regióne Banská Bystrica a Zvolen 
od októbra do decembra približne 10 
stretnutí v rámci rôznych komunít s cie
ľom vyhľadávania potenciálnych pestún
skych a adoptívnych rodín, ale aj s cieľom 
pos i lnen ia tejto témy v regióne. Verejné 
a komunitné stretnut ia majú za cieľ ok
rem iného aj vytvoriť diskusný priestor pre 
verejnosť v rámci celoslovenskej kampane 
Návratu: Adoptuj si náhradnú rodinu. 

• Pri Krízovom stredisku v Lučenci by v s p o 
lupráci s BBSK ma l a od januára 2007 
začať fungovať krátkodobá príprava 
profesionálnej rodiny. Bystrický Návrat 
už začal prípravu profesionálnej rodiny 
a budovaním systému poradenstva , su 
pervízie a ďalších podporných služieb. 

• C e n t r u m Návrat Banská Bystr ica v sú
časnosti ponúka viacerým riaditeľom 
detských d o m o v o v v banskobys t r i ckom 
kraji podporné programy ďalšieho 
vzdelávania pre profesionálne rod iny 
a supervízie. Rovnako Návrat ponúka 
detským d o m o v o m aj konzultácie k z r i a 
den iu profesionálnych rodín pre deti do 
1 roka a konzultácie k téme krátkodo-
bost i profesionálnych rodín. 

• Cen t rum Návrat Banská Bystrica ponúka 
pre odborníkov, rodičov a dobrovoľní
kov semináre o pripútaní - a t tachmente , 
o podpore p u t a d o t y k o m , o knihe a m a 
pe života dieťaťa, o metóde story-tell ing 
(rozprávanie príbehov) a iné. 

• C e n t r u m Návrat BB ponúka pre záujem
cov 1 dňový seminár Ako sa pripraviť 
na kontakt s biologickým rodičom detí, 
ktoré mám v PS . 

• C e n t r u m rozvoja rodičovských zručnos
tí BAZALKA v októbri privíta vo svojich 
pr ies toroch všetkých, čo majú záujem 

o členstvo v svo jpomocne j skup ine so 
ciálnych pracovníkov pracujúcich na 
území mes ta BB s r o d i n o u . 

• Do k o n c a roka sa v pr ies toroch Baza l 
ky uskutoční aj 1. kazuistický seminár 
pre sociálnych pracovníkov a pomáha
júcich profesionálov v rámci p r o g r a m u 
P o d p o r a systému práce s r o d i n o u na 
území Banskej Bystr ic i . P rog ram bude 
prinášať konštruktívne metódy a tzv. 
„dobré skúsenosti", ktoré napomôžu 
k ďalšiemu vzdelávaniu a prepájaniu so 
ciálnych pracovníkov na území mesta . 
V rámci 1. seminára Návrat predstaví 
úspešný podporný p rog r am pre r o d i n u , 
j eho evaluáciu (zhodnoten ie ) z hľadiska 
kvantitatívnych a kvalitatívnych vs tupov 
a výstupov a rovnako sa podelí v rámci 
t o h t o prípadu aj o skúsenosti so sieťova
ním v rámci práce s r o d i n o u . . . 

O z n a m y C e n t r a 
Náv ra t B r a t i s l a v a 
• V októbri sa bude môcť s k u p i n a rodín, 

ktoré sa pripravujú v t o m t o čase na p r i 
jat ie dieťaťa, dozvedieť o dotykovej te ra 
pii - masážach pre de t i , ako aj o starost
livosti o bábätká (adoptívnom dojčení, 
a pod . ) v spolupráci s laktačnou p o r a d 
kyňou Luc iou Michoňkovou. 

• V pr iebehu n o v e m b r a 2 0 0 6 plánuje
me rodinám ponúknuť seminár o det
ských masážach a dotykovej terapii. 
V prípade záujmu kontaktu j te : Z u z a n a 
Petříkova, In fo l inka 0 9 0 7 / 8 0 8 0 8 0 a lebo 
0 2 / 5 2 4 9 9 2 7 6 , petr ikova@changenet .sk. 

• V t o m t o čase pr ipravujeme podmienky 
pre otvorenie detskej podpornej skupi
ny, ktorej bude predchádzať skup ina pre 
rodičov o minulost i dieťaťa. Pokiaľ ste 
rodičmi prijatého dieťaťa, zaujíma vás 
ta to téma, ste z oko l i a Bratislavy a máte 
záujem stretávať sa v uzatvorenej skupine 
niekoľko týždňov, ozvite sa do nášho C e n 
t ra Návrat v Bratislave, 02/ 52 44 43 61. 

• Stále hľadáme pestúnske rodiny, k to 
ré by prijali de t i , ktoré nemôžu vyras
tať vo svojich pôvodných rodinách, ale 
moh l i by isť do pestúnskej s tarost l i vost i . 
Poskytneme vám základne informácie 
o procese a po d o h o d e aj prípravu na 
tento krok v našich Centrách Návrat. In
f o l i nka 0 9 0 7 / 8 0 8 0 8 0 

n e b y ť s á m | o k t ó b e r 2 0 0 6 s t r a n a 3 5 
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