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Predhovor
Vedecké štúdie v predloženom časopise Studia Scientifica Fakultatis
Paedagogicae/2019, ktorý držíte v rukách, sú tradične ako po minulé roky
orientované na podporu človeka s postihnutím, narušením a ohrozením
v priestore terapie, výchovy a prevýchovy.
Konkrétne tieto vedecké štúdie sú orientované na teoreticko-výskumné
zázemie oblasti ranej (včasnej) starostlivosti s presahom do terapeutických
konceptov pomoci v súvislosti s poskytovaním včasnej starostlivosti rodine
s dieťaťom s rizikovým vývinom. Aktuálna terminológia v oblasti ranej
starostlivosti na Slovensku dobre odzrkadľuje prax pretrvávajúceho
rezortizmu.1 Pre upresnenie sa toto konštatovanie dotýka faktu, že v oblasti
špeciálneho školstva a poradenstva je zaužívaný ekvivalent „raná starostlivosť“
a v oblasti sociálnych služieb sa od 1. januára 2014 uzákonil pojem „služba
včasnej intervencie“. Vzniká polemika, či je potreba zo strany všetkých
zainteresovaných, aby sa viac-menej udomácnil pojem „včasná intervencia
v ranom detstve“. Práve ten obsiahne širšiu oblasť pomoci, ktorá zahŕňa
zdravotný, sociálny, ako i školský rezort. Predložené príspevky sa zamerali viac
na obsahové zázemie včasnej starostlivosti a otázka terminologického
ukotvenia je v daných príspevkov uvádzaná tak, ako je zaužívané
v jednotlivých rezortoch, kde odborníci (autori príspevkov) aktuálne pôsobia.
Úvodným príspevkom od S. Tulákovej je vstup do prostredia ranej
starostlivosti koncipovaný tak, ako to v minulosti existovalo s dôrazom na
celkovú procesuálnu stránku poskytovania pomoci rodinám s dieťaťom
s rizikovým vývinom. Na príspevok nadväzujú informácie orientované na
vybrané programy a koncepty, ktoré je možné uplatniť v rámci včasnej
intervencie. Konkrétne autorka (J. Hrčová) popisuje program W. Strassmeiera
a to metódu senzorickej integrácie a model DIR a DIR Floortime. Ide
o informácie, ktoré popisujú samotné programy a taktiež aj ich administráciu
vzhľadom na rizikový vývin dieťaťa raného a predškolského veku. Následne sú
prezentované poznatky, ktoré konkrétne podporujú a posilňujú vlastné
schopnosti rodiny a dieťaťa s rizikovým vývinom prostredníctvom
terapeutických konceptov pomoci. Ergoterapia je v zahraničí primárne tým
terapeutickým konceptom pomoci, ktorý je ponúkaný rodičom dieťaťa
s rizikovým vývinom v úzkej spolupráci s neonatológmi, tzn. od narodenia.
Autorka (B. Kováčová) upozorňuje v príspevku na fakt, že prvé tri roky života
sú kritickým obdobím vývoja dieťaťa, pretože neurologické zrenie stále
pokračuje. V príspevku sa zameriava na odporúčania a smery využiteľné
v konkrétnej pomoci rodine. Na daný príspevok nadväzujú poznatky
o aspektoch multisenzorického prostredia vo včasnej intervencii (Z. Fábry
Lucká). Aj tento príspevok je primárne orientovaný na podporu rodičovských
kompetencií v rámci intervenčných služieb v ranom detstve dieťaťa. Tendečné
správanie a konanie v terapii s bábkou je ďalším z terapeutických konceptov vo
1

CANGÁR, M. et al. 2016. Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike. Bratislava, s. 21.
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včasnej starostlivosti o dieťa, ktorý rozpracovali B. Kováčová a Z. Chanasová.
Popisujú možnosti procesu externalizácie s bábkou s možnosťou
transformovať pudové želania, konflikty, spôsoby myslenia a nálady do
okolitého sveta. Uvádzajú postupnosť krokov počas fáz poradenskej pomoci,
ktoré sú reálne využívané (na základe výskumných ukazovateľov) pri pomoci
rodine v období od narodenia dieťaťa s rizikovým vývinom až po vstup do
základnej školy. Vstup do základnej školy, alebo prechod z jedného prostredia
do druhého je témou, ktorej sa venujú autorky M. Slaná, K. Molnárová
Letovancová a M. Hromková. Prechod do školy je novou skúsenosťou pre deti
a ich rodinu, a aj výzvou, ktorá zahŕňa niekoľko sociálno-emocionálnych
a behaviorálnych oblastí. V texte sa autorky zameriavajú najmä na hlavných
účastníkov, ktorí sú do prechodu zapojení: dieťaťu, rodičom, učiteľom a ich
činnostiam a samotným očakávaniam. Podpora dieťaťa pri prechode
z prostredia je potrebná minimálne tak, ako aj podpora kolektívov, kde je
priame riziko v oblasti narušenia konkrétnych kompetencií dieťaťa
v špecifickej oblasti. Tento fakt zohľadnila aj B. Švábová vo svojom príspevku,
ktorý popisuje možnosť aplikovania literárneho textu s využitím metód
a techník tvorivej dramatiky. Práve tento umelecko-kreatívny prístup má
benefit napomôcť k skvalitneniu komunikačných kompetencií detí v materskej
škole (a môžu byť považované za súčasť preventívnych opatrení pred vznikom
ťažkostí zasahujúcich do školských povinností). Posledný príspevok v kontexte
sledovanej témy je zameraný na podporu dieťaťa so zdravotným
znevýhodnením, konkrétne sa orientuje na využívanie muzikoterapie ako
jedného z terapeutických prístupov (H. Orieščíková).
Ďalšiu časť príspevkov vedeckého časopisu tvoria vedecké štúdie
zamerané na teoretické a praktické poznatky primárneho vzdelávania so
zameraním na kultúrne (E. Piwowarska a J. Zentko), prírodovedné
(M. Uhrinová, J. Kopáčová) a spoločenskovedné (M. Kožuchová) aspekty
s presahom do multidisciplinárneho charakteru (S. Juszczyk, M. Karasová).
Vedecké štúdie sú výsledkom aktuálne riešených vedeckých grantov
a prinášajú zväčša parciálne výsledky členov riešiteľského kolektívu. Primárne
sa zameriavajú na podporu kvality života dieťaťa v období predškolského
a mladšieho školského veku.
Ako editori predloženého vedeckého zborníka sme presvedčení, že
práve spracované okruhy špecifických tém sú základom pre každý proces,
v ktorom
sa
vyžaduje
interdisciplinárna,
intradisciplinárna
a aj
transdisciplinárna spolupráca. Teoretické a výskumné príspevky jednoznačne
budú nápomocnými pri pokračovaní ďalšieho výskumného bádania v danej
oblasti a zároveň svojím obsahom aj rozšíria profesijné kompetencie vo vzťahu
ku klientovi a jeho rodine, okoliu v teoreticko-výskumnej rovine.

Barbora Kováčová
Jozef Benyak
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Preface
The scientific studies in the presented journal Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae / 2019, which you are holding in your hands, are
traditionally focused on the support of a person with disabilities, disruptions
and threats in the area of therapy, education and re-education.
In particular, these scientific studies are focused on the theoretical and
research background of the early care area, overlapping into therapeutic
assistance concepts in the context of providing early care to a family with a
child at risk. Current terminology in the area of early care in Slovakia reflects
well the practice of persistent resortism. To clarify - this statement concerns the
fact that in the field of special education and counseling the equivalent of 'early
care' is used and in the field of social services the concept of 'early intervention
service' has been enacted from the 1 January 2014. There is a controversy as to
whether there is a need for all concerned to more or less assume the notion of
early intervention in early childhood. It covers the wider area of assistance,
which includes the health, social and school sectors. Submitted articles focused
more on the content of early care and the issue of terminological anchoring is
given in the papers as it is used in individual departments where experts
(authors of the papers) are currently active.
The initial contribution by S. Tuláková is the entry into the environment
of early care conceived as it existed in the past with an emphasis on the overall
procedural aspect of providing assistance to families with children at risk. The
paper is followed by information focused on selected programs and concepts
that can be applied in the early intervention. In particular, the author (J. Hrčová)
describes the program W. Strassmeier, the method of sensory integration and
the model of DIR and DIR Floortime. This is the information that describes the
programs themselves, as well as their administration with regard to the risk
development of an early and pre-school age child. Subsequently, knowledge
that specifically supports and strengthens the own abilities of the family and the
child at risk through therapeutic help concepts are presented. Ergotherapy
abroad is primarily the therapeutic concept of assistance offered to the parents
of a child at risk in close cooperation with neonatologists, i.e. from birth. The
author (B. Kováčová) draws attention to the fact that the first three years of life
are a critical period of the child's development, because neurological maturation
continues. The paper focuses on the recommendations and directions applicable
to specific family assistance. This paper is followed by knowledge about
aspects of multisensory environment in early intervention (Z. Fábry Lucká).
Also this contribution is primarily focused on the support of parental
competences in the framework of intervention services in early childhood.
Tendency behavior and acting in puppet therapy is another therapeutic concept
in early child care, elaborated by B. Kováčová and Z. Chanasová. They describe
the possibilities of the puppet externalization process with the possibility to
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transform instinctive desires, conflicts, ways of thinking and mood into the
surrounding world. They show a sequence of steps during the counseling
assistance phases that are actually used (based on research indicators) in family
support since the child's birth with risk development up to entry to primary
school. The entry to elementary school or the transition from one environment
to another is a topic addressed by M. Slaná, K. Molnárová Letovancová and M.
Hromková. The transition to school is a new experience for children and their
family, as well as a challenge that involves several socio-emotional and
behavioral areas. In the text, the authors focus mainly on the main participants
involved in the transition: the child, parents, teachers and their activities and
expectations. Supporting the child in the transition from the environment is
necessary, at least as well as the support of collectives where there is a direct
risk of disrupting the child's specific competences in a specific area. This fact
was also taken into account by B. Švábová in her contribution, which describes
the possibility of applying a literary text using methods and techniques of
creative drama. It is this artistic-creative approach that has the benefit of helping
to improve the communication skills of children in kindergartens (and can be
considered as part of preventive measures before the onset of difficulties
affecting school responsibilities). The last contribution in the context of the
topic is focused on supporting a child with a health handicap, specifically
focusing on the use of music therapy as one of the therapeutic approaches (H.
Orieščíková).
Another part of the contributions of the scientific journal consists of
scientific studies focused on theoretical and practical knowledge of primary
education focused on cultural (E. Piwowarska and J. Zentko), natural sciences
(M. Uhrinová, J. Kopáčová) and social (M. Kožuchová) aspects with overlap
to a multidisciplinary character (S. Juszczyk, M. Karasová). The scientific
studies are the result of currently implemented scientific grants and bring
mostly partial results of the members of the research team. They primarily focus
on promoting the quality of life of a child in pre-school and early school age.
As the editors of the presented scientific proceedings, we are convinced
that the topics of specific fields are the basis for any process in which
interdisciplinary, intradisciplinary and transdisciplinary cooperation is
required. Theoretical and research contributions will clearly help in the
continuation of further research in the given area and at the same time their
content will extend professional competencies in relation to the client and his
family, surroundings in the theoretical-research level.

Barbora Kováčová
Jozef Benyak
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Oblasť ranej podpory na Slovensku
(retrospektívny pohľad)
Area of Early Support in Slovakia
(retrospective view)
Silvia Tuláková
Abstract
The paper describes the basic characteristics of early intervention in
Slovakia. It specifies the individual indicators that have a historical
background in the early 1980s.

Úvod
Zámerom predmetného príspevku je poukázať na skutočnosť, že
starostlivosť o deti v období od narodenia až po vstup do základnej školy
v rámci ranej podpory na Slovensku nie je záležitosťou len posledných dvoch
desaťročí (ako by to nasvedčovalo aktuálne dianie v kontexte poskytovania
služby včasnej starostlivosti). Terminus technikus včasná intervencia, (z angl.
early childhood intervention, ďalej v skratke ECI), nie je novým pojmom
v odborných kruhoch. Táto forma starostlivosti o spomenutú skupinu osôb
v podmienkach SR zasahuje do 80. rokov minulého storočia. Včasná
intervencia je prístup, resp. spôsob riešenia dôsledkov zdravotného postihnutia
založený na medziodborovej, tímovej spolupráci špecialistov (sociálnych
pracovníkov, liečebných pedagógov, neonatológov, fyzioterapeutov, pediatrov,
neurológov, psychológov a ďalších odborníkov). Základné kontúry včasnej
intervencie a diagnostiky na Slovensku koncipoval a položil profesor MUDr.
Karol Matulay v druhej polovici 20. storočia.1
V Slovenskej republike bolo evidovaných už v období pred rokom
1992 niekoľko odborných iniciatív, ktoré výrazným spôsobom prispeli
k etablovaniu včasnej intervencie detí s nerovnomerným a oneskoreným
vývinom, ako aj s poruchami vývinu. Primárne to bola činnosť Úseku
starostlivosti o matku a dieťa pri Ústave národného zdravia ÚNZ mesta
Bratislavy. Jeho cieľom bolo metodicky usmerňovať zdravotnú starostlivosť
pre deti v oblasti fyzického zdravia a psychomotorického vývinu a správania.
Taktiež aj usmerňovať pracovníkov, ktorí v daných centrách starostlivosť o deti
zabezpečovali. Patrili k nim zdravotné sestry a výchovné pracovníčky
prostredníctvom tzv. inštrukčných jaslí. Tie boli edukatívnou bázou
s praktickou zložkou pre zabezpečenie vzdelávania detských sestier v oblasti
sledovania psychomotorického vývinu detí, jeho stimulácie a rozvoja

CANGÁR, M. et al. 2016. Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike, s. 6.
1
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psychomotorických funkcií.2 Činnosť koordinovali a pôsobili v nich vývinové
a klinické psychologičky. Inštrukčné jasle inštruovali všetky detské jasle
a detské domovy pre deti do troch rokov v kraji, organizovali vzdelávanie
príslušných zariadení v problematike stimulácie detí vo veku od narodenia do
troch rokov ich života.
V období po roku 1989, keď sa rušili predškolské zariadenia, najmä
detské jasle, sa mnohé transformovali na zariadenia poskytujúce rôzne
špecializované služby pre deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom,
s poruchami vývinu a pre deti so zdravotným postihnutím. Podľa Tichého
a Sedláčkovej špecializované služby kontinuálne začali od roku 1990
poskytovať starostlivosť pre rodiny s deťmi s poruchami vývinu a postupne sa
sieťovali a kontaktovali so vznikajúcim Úsekom včasnej diagnostiky a Terapie
detí v Bratislave na Krásnej Hôrke, pri Detskej klinike akad. L. Dérera.
Včasná intervencia na Slovensku v rokoch 1985 – 1992 sa viaže k menu
prof. MUDr. Karola Matulaya, ako sme už v úvode spomenuli. Matulay bol
nestorom neurológie a psychiatrie Slovenskej republiky. Práve profesor
Matulay sa začal intenzívne venovať problematike včasnej intervencie
a diagnostiky a položil základné kontúry včasnej intervencie a diagnostiky na
Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Matulay už v tom čase zdôrazňoval,
že podstatný a základný cieľ pre dosiahnutie znižovania dôsledkov zdravotného
postihnutia je prevencia a včasná diagnostika.3 (Tichý, Sedláčková, 1999).
Včasná diagnostika po narodení predpokladá hlbokú znalosť biologického
substrátu poškodeného jednotlivca, sociálne podmienky, napríklad či dieťa nie
je stimulačne zanedbané, či má pri výchove dostatok podnetov. Vyšetrenia
mentálneho postihnutia v ranom veku poukazujú na oneskorený
psychomotoricky vývoj: držanie hlavy, uchopenie predmetu, schopnosť sedieť,
stáť, chodiť“4. Matulay zdôrazňoval nevyhnutnosť a dôležitú rolu z hľadiska
tímovej spolupráce, a taktiež jej „včasnosť“.
Prvou „lastovičkou“ na ceste za kreovaním koncepcie Včasnej
diagnostiky a terapie detí s rizikovým vývinom bolo zriadenie Ambulancie pre
deti s nerovnomerným vývinom pri Detskej psychiatrickej klinike pod
vedením MUDr. Škoricovej.5 Spomenutú ambulanciu viedol MUDr. Matulay,
pôsobili tam pedagogičky Mgr. Anna Krchňáková a Mgr. Andrea Šedibová.
Prof. Matulay prišiel na Detskú kliniku s jasnou predstavou vytvorenia systému
včasnej intervencie na Slovensku. Jeho snaha zriadiť Centrum včasnej
intervencie s multidisciplinárnym tímom, dostupné pre každú rodinu
s dieťaťom s poruchou psychomotorického vývinu, s poskytovaním včasnej
SOHNS, A. 2010. Frühförderung. Stuttgart: Kohlhammer.
TICHÝ, M., SEDLÁČKOVÁ, M. 1999. Prof. MUDr. Karol Matulay. Nestor
slovenskej psychiatrie a neurológie. Bratislava: JUGA, 1999.
4
TICHÝ, M., SEDLÁČKOVÁ, M. (ibidem, s. 83 - 84).
5
CANGÁR, M. et al. 2016. Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike.
2
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intervencie na jednom mieste, je známa aj z jeho z rozprávania. Intervenoval
u ôsmich ministrov zdravotníctva Slovenskej republiky, kým sa podarilo
vytvoriť prvý Úsek včasnej diagnostiky a terapie detí pri Detskej klinike akad.
L. Dérera, s pôsobnosťou od 19. mája 1992 ( podľa WHO, 2016).
Prvé centrum (úsek) včasnej diagnostiky a terapie detí v SR
Vznik prvého strediska včasnej diagnostiky a terapie detí v SR (podľa
koncepcie prof. MUDr. Matulaya) sa datuje ku dňu 19. máj 1992. 6. V ďalšom
období sa prirodzene vyvinula potreba špecializovať služby pre deti
s poruchami vývinu – deti s autizmom, mentálnym zaostávaním, poruchami
reči, poruchami hybnosti a iné. Tak sa prirodzene odborníci a centrá začali
špecializovať.
Princípy práce Úseku včasnej diagnostiky a terapie detí
1) Záchyt detí s rizikovým vývinom realizujú neonatológovia a pediatri, lekári
prvého kontaktu.
2) Za účelom etiológie, diagnostiky a terapie sú vytvorené podmienky pre vznik
Úsekov včasnej diagnostiky a terapie detí pri Detských klinikách
s komplexnou medicínskou diagnostikou fyzického a psychického stavu
dieťaťa, vrátane špecializovaných klinických medicínskych odborov.
3) Realizácia plánu terapie detí sa vykonáva na ambulantných pracoviskách
včasnej diagnostiky a terapie detí.
4) V každom okrese, teda s dostupnosťou cca 30 km pre každú rodinu je
zriadené regionálne ambulantné centrum, ktoré realizuje spolu s rodinou
liečebný plán.
5) Diagnostiku a terapiu poskytuje interdisciplinárny tím.
6) Poskytovanie je zabezpečené na jednom mieste.
7) Etickým princípom je jednotné informovanie kontaktným odborníkom, ktorý
je poverený interdisciplinárnym tímom.
8) Služba je dostupná každej rodine.7
Systém práce v úseku včasnej diagnostiky a terapie detí v tom období
sa zastrešoval v rámci trojfázového modelu starostlivosti (Schéma 1), ktoré
bližšie popíšeme podľa jednotlivých fáz.8

Centrom Harmony, kde sa v tom období realizovala excelentná rehabilitačná práca pod
vedením rehabilitačnej sestry a učiteľky vo Vojtovej metóde Terézie Kutkovej.
Spolupráca sa rozvíjala aj s MUDr. Máriou Šustrovou z ambulancie pre deti s Downovým
syndrómom.
7
CANGÁR, M. et al. 2016. Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike, s. 13.
8
CANGÁR, M. et al. 2016. Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike.
6
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Schéma 1 Model starostlivosti z retrospektívy

mobilná
(terénna)
služba
starostlivosti

diagnostika
a liečba

práca s
rodinou

model starostlivosti z
retrospektívneho pohľadu v SR
Zdroj: vlastné spracovanie
Jednotlivé fázy často prebiehali paralelne, preto sa aj využilo grafické
spracovanie do tzv. lievika, ktoré poukazuje na filtrovania informácií alebo
spôsobu, akým sa časti (získané informácie o dieťati a rodine) zlučujú do celku.
Prvá fáza v kontexte modelu starostlivosti zabezpečovala diagnostiku
a liečbu
Dieťa v sprievode rodiča (zákonného zástupcu) prichádzalo do
ambulancie včasnej diagnostiky, kde boli realizované komplexné odborné
vyšetrenia. Tím odborníkov včasnej diagnostiky a terapie následne zhodnotil
výsledky vyšetrení a navrhol ďalšiu liečebnú intervenciu. Následne boli rodičia
dieťaťa usmernení a zaučení (v zmysle metodických konzultácií) v spôsobe
a forme rehabilitácie. Psychológ realizoval vývinovú diagnostiku a v spolupráci
s liečebným pedagógom sa realizovala stimulácia psychomotorického vývinu.
Po absolvovaní diagnostickej fázy a nastavení terapeutického programu bol
vytvorený kontakt s denným centrom v mieste bydliska dieťaťa.
Cangár et al. rozpisujú podrobne spomenutú fázu:
 Pediater – spracuje anamnestické a biologické údaje o dieťati, realizuje
komplexné interné vyšetrenie dieťaťa;
 Neurológ – zhodnotí tonusovú a motorickú úroveň dieťaťa, vyjadrí sa
k organickej etiológii, navrhne diagnosticko-liečebný postup;
 Psychológ – stanoví psychomotorickú úroveň dieťaťa, mentálnu úroveň,
zaoberá sa rodinnou diagnostikou a terapiou;

14

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2019, č. 5

 Liečebný pedagóg – diagnostikuje schopnosti dieťaťa z hľadiska sociálneho
a kognitívneho správania, realizuje stimulačné programy;
 Rehabilitačný lekár – diagnostikuje motorický vývin dieťaťa a stanovuje
plán rehabilitačných cvičení;
 Rehabilitačná sestra – rehabilitačnými metódami pôsobí terapeuticky na
dieťa, realizuje nácvik príslušných rehabilitačných metód s matkou a otcom;
 Neuropsychiater – diagnostikuje a lieči z hľadiska psychopatológie;
 Genetik – diagnostikuje rodinu z pohľadu klinickej genetiky;
 Ortopéd, oftalmológ, otorinolaryngológ – diagnostikujú podľa odporúčania
vyššie uvedených odborníkov a v spolupráci s tímom sa podieľajú na tvorbe
individuálneho liečebno –stimulačného programu pre dieťa a rodinu;
 Logopéd – diagnostika a liečba predrečových funkcií, stimulácia
orofaciálneho systému a podpora rozvoja reči;
 Sociálna sestra – diagnostikuje sociálnu situáciu rodiny, zabezpečuje
program sociálneho zabezpečenia rodiny pomôckami, rieši prístupnosť
k zdravotníckym, psychologickým a pedagogickým službám a prepojenie
na služby v regióne, kde rodine žije. Vykonáva aj administráciu celého
procesu.9
Druhá fáza v kontexte modelu starostlivosti bola zabezpečovaná formou
mobilnej (terénnej) služby
Vychádzala zo skutočnosti, že najvhodnejším prostredím pre
starostlivosť dieťaťa so zdravotným postihnutím je fungujúca rodina.
Prirodzené prostredie, ktoré dieťaťu poskytuje špecifické potreby. Aj z toho
dôvodu sa mobilná služba integrovala ako nevyhnutná súčasť včasnej
diagnostiky. V tomto období to bola novú formu starostlivosti o deti
s rizikovým vývinom. Túto službu realizovali školení odborníci, ktorí po
dohode s rodičmi dieťaťa prichádzali pravidelne do rodiny za účelom
diagnostiky a liečby, stimulácie psychomotorického vývinu, ako aj
rehabilitačnej intervencie. Frekvencia návštev v rodine bola daná dohodou
s rodinou.
Tretia fáza v kontexte modelu starostlivosti bola zacielená na samotnú
prácu s rodinou
Pracovníci včasnej intervencie sa priamo podieľali na vzniku
rodičovských svojpomocných skupín po celom Slovensku. Realizovali sa
vzdelávania, diskusie, individuálna podpora rodín, a tiež sa vydávali rôzne
odborné publikácie. Tieto aktivity vychádzali z presvedčenia, že súčasťou
komplexnej starostlivosti o rodiny s postihnutým dieťaťom a dieťaťom
CANGÁR, M. et al. 2016. Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike, s. 10- 11.
9
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s rizikovým vývinom by mala byť snaha o integráciu rodín do rôznych
spoločenských aktivít. Podobné aktivity vznikali aj inde na Slovensku, mnohé
rodičovské aktivity sa v jednotlivých mestách profesionalizovali, rodičia sa
stali iniciátormi vzniku zdravotníckych, školských a sociálnych služieb pre ľudí
so zdravotným postihnutím, alebo podporovali existujúce centrá a služby
v regióne.
Na
Slovensku
včasnú
starostlivosť
(hlavne
v rámci
špeciálnopedagogického poradenstva) výrazne ovplyvnila inovácia školského
systému po roku 1989/1990. Boli prezentované nové prístupy ku komplexnej
špeciálnopedagogickej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím a ich
rodiny. Realizovalo sa v zariadeniach špeciálnopedagogického poradenstva
(v špeciálnopedagogických poradniach a detských integračných centrách).
Hlavným poslaním zariadení špeciálnopedagogického poradenstva
bolo a naďalej je zabezpečovať odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté
deti a poskytovať im odbornú pomoc v procese integrácie do spoločnosti
v spolupráci s rodinou, školou, odbornými lekármi a sociálnymi pracovníkmi
od raného veku dieťaťa.
21. marca 2007 vláda Slovenskej republiky schválila návrh Koncepcie
špeciálnopedagogického poradenstva. Následne boli uložené úlohy a ciele
vytvoriť jednotný systém školského poradenstva, ktorého súčasťou bude
pedagogicko-psychologické poradenstvo a špeciálnopedagogické poradenstvo
s úpravou ich vzájomných vzťahov, väzieb a prepojení v záujme zabezpečenia
integrovanej, komplexnej, dostupnej a kvalifikovanej starostlivosti o dieťa.
Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva (2007) uvádzala
svoje prioritné činnosti, medzi ktoré patrí najmä:
 depistáž – zameranie na včasné vyhľadávanie detí so zdravotným
postihnutím a vývinovými poruchami,
 komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika,
 komplexná špeciálnopedagogická rehabilitácia (výchovno-vzdelávacia,
liečebná a sociálna),
 poradenská, intervenčná a osvetová činnosť.
Služby včasnej intervencie sa zabezpečovali prostredníctvom ŠPP
(špeciálnopedagogických poradní), CŠPP (centier špeciálnopedagogického
poradenstva) či DIC (detských integračných centier).
Na Slovensku postupne vzniklo šesť štátnych integračných centier
(v Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci, Vranove nad Topľou, Liptovskom
Mikuláši a v Trnave) a dve súkromné zariadenia v Kremnici a v Nitre. (Boli
určené pre deti od narodenia až do veku, keď ukončia prípravu na ďalšie
povolanie. Rozdiel medzi špeciálnopedagogickými poradňami a integračnými
centrami bol v tom, že poradne sa väčšinou špecializujú na konkrétny druh
postihnutia, zatiaľ čo integračné centrá poskytovali služby klientom so
všetkými druhmi postihnutí.)
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Najprv boli klientami deti so zdravotnými ťažkosťami
a obmedzeniami, no neskôr pribúdali najmä deti s problémami v dôsledku
sociálnych problémov. Rehabilitačné ciele postupne ustupujú v prospech
cielenej, odbornej podpory reziliencie rodín s dieťaťom s postihnutím. Začalo
sa zdôrazňovať prevencia, integrácia, inklúzia a celostný prístup. Napriek teda
relatívne dlhej tradícii sa až v súčasnosti zakladajú a rozvíjajú jednotlivé centrá
včasnej intervencie.
(podrobnejšie v ďalšej podkapitole).
Ciele a zameranie včasnej intervencie sa rokmi menili a menia
v závislosti od jednotlivých modelov, ktoré boli presadzované. Prvé intervencie
ranej starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím boli podľa Kardošovej
tzv. „laické“.10 Vyznačovali sa orientáciou na diagnostikované zdravotné
problémy a zdôraznením medicínskych úloh. Rodič bol prijímaný ako „laik“,
ako osoba, ktorá potrebuje byť informovaná o opatreniach, príkazoch
a požiadavkách na starostlivosť o dieťa s postihnutím. Opatrenia mali zmierniť
alebo odstrániť jeho nedostatky. Odborníci – autority, stanovili diagnózu,
z ktorej vychádzala terapia. Primárnym cieľom bola klinicko-medicínska
diagnostika a následná terapia (väčšinou išlo o logopedickú či
fyzioterapeutickú starostlivosť).
Záver
Pred 30-timi rokmi sa včasná diagnostika a terapia riadili podľa koterapeutického modelu, ktorý aj v súčasnosti stále ovplyvňuje včasnú
intervenciu u nás. Dieťa bolo chápané ako subjekt, ktorý sa utvára v interakcii
s okolím. Úlohou terapie bolo sprostredkovať mu stimulujúce podnety a rodič
sa stal úzkym spolupracovníkom terapeutov. Dostávalo podporu, výcvik,
informácie ako pracovať s dieťaťom. Negatívom tohto modelu bolo, že sa
kládol veľký dôraz na rodičov, resp. matku, ktorá bola v roli hlavného,
zodpovedného „terapeuta“ bez odborných kompetencií.
Neskôr (koncom minulého storočia) sa pozornosť presunula najmä na
dysfunkčné vzťahy, narušenú komunikáciu v rodine, čo malo negatívny dopad
na nerovnováhu v systéme. Porucha vývinu dieťaťa bola interpretovaná ako
systém. Ak sa v systéme naruší jedna zložka, má to vplyv na celú rodinu.
Z perspektívy potrebuje spomenúť aj tú skutočnosť, že od roku 2014 je
poskytovaná služba včasnej intervencie zameraná na podporu celej rodiny
s cieľom zabezpečiť jej normálne fungovanie. Rodiny s dieťaťom so
zdravotným postihnutím ju hodnotia ako úspešnú službu včasnej intervencie,
ktorá napĺňa potreby rodiny a ktorej výsledkom je „posilnená rodina“.11 Sú
KARDOŠOVÁ, T. 2006. Modely práce s rodičmi v rámci včasnej intervencie
v nemecky hovoriacich krajinách. EFETA, 2006, roč. XVII, č. 3.
11
SLANÁ, M., HROMKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. (2017).
Včasná intervencia. Trnava, 2017.
10
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popisované konkrétne koncepty pomoci,12 ktoré sú postupne integrované
a vyškolenými pracovníkmi zabezpečované v jednotlivých centrách včasnej
intervencie, ako i v zariadeniach, kde je daná starostlivosť poskytovaná.13
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Vybrané terapeutické programy a koncepty
vo včasnej intervencii
(teoretická paradigma skúmanej problematiky)
Chosen Therapeutic Programms and Concepts
in Early Intervention
(theoretical paradigma of investigated issue)
Jana Hrčová
Abstract
In early intervention for families with different developmental
difficulties or health disadvantages, it is important that they have
a choice of programs, therapies or models that meet the needs of their
child. It is possible to choose from a wide range of intervention
programs and therapeutic concepts, whether they are holistic programs
and therapies or programs focused on a particular area of development
or training and support for specific skills. The contribution therefore
focuses on selected programs and concepts that can be applied in an
early intervention and in our area there is a different level of awareness
about them (Strassmeier program, method of sensory integration, DIR
model and DIRFloortime).

Keywords: Early Intervention. Therapeutic Approaches. Sensory
Integration. Strassmeier Programm. Dirfloortime.
Program W. Strassmeiera
Základom programu W. Strassmeiera je projekt MEMPHIS.1 Ide
o screeningový a zároveň podporný program, ktorý obsahuje niekoľko na seba
nadväzujúcich krokov. Vzťahuje sa na 5 základných oblastí vývinu: jemná
motorika, hrubá motorika, sebaobsluha a sociálny rozvoj, myslenie a vnímanie,
reč. Je vhodný pre deti s postihnutím od narodenia do 5 rokov.2
Program obsahuje 260 cvičení a námetov pre rozvoj jednotlivých
vývinových oblastí v rôznych vekových kategóriách. Kladie dôraz na učenie
v malých krokoch, ale zároveň poskytuje možnosť kreatívne zostaviť obsah
a dať tak dieťaťu rôznorodé príležitosti na učenie.3 (Thurmair, Naggl, 2010).
Program je realizovaný formou hry, pričom je nevyhnutné rovnomerne vyvážiť
zaťaženie v jednotlivých oblastiach. Dieťa by malo dostať priestor aj na voľnú
1

Mepmhis educational model providing handicapped infant services
Porov. KARST, C. Frühförderung: Eine Farce oder eine reelle Möglichkeit?
Saarbrücken : Vdm Verlag, 2008.
3
Porov. THURMAIR, M., NAGGL, M. Praxis der Frühförderung : Einführung in ein
interdisziplinäres Arbeitsfeld. 4. überarb. Auflage. München : Ernst Reinhardt Verlag,
2010.
2
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hru. Spočiatku dieťa imituje činnosti a postupne dostáva väčší priestor na
samostatné prevedenie činnosti.4 Ako bolo uvedené vyššie, program je aj
diagnostickým prostriedkom. Ešte pred samotným začatím programu podpory
sa určí celková vývinová úroveň dieťaťa pomocou krátkych testov pre každú
oblasť vývinu. Vyplnia sa údaje o úspešnosti zvládnutia jednotlivých úloh
v každej oblasti. Následne bude možné zostaviť aspoň orientačný profil dieťaťa
a porovnať ho s normou. Zároveň zostavovateľ získa prehľad o oblastiach,
v ktorých dieťa zaostáva najviac alebo sa v nich približuje norme.5
Senzorická integrácia/terapia senzorickej integrácie
Senzorická integrácia je teóriou, ale aj terapeutickým prístupom, ktorý
bol vyvinutý v 70-tych rokoch 20. storočia ergoterapeutkou A. Jean Ayres.
Ayresovej práca vychádzala z klinických pozorovaní detí s poruchami učenia.
Mnohé z nich vykazovali ťažkosti v oblasti senzoriky, percepcie aj motoriky.
Táto teória, založená na poznatkoch z neurovied, biológie, psychológie
a pedagogiky, predpokladá, že deti s ťažkosťami v učení majú problémy
spracovať a integrovať zmyslové informácie, čo má vplyv na ich správanie
a učenie.6 Teória senzorickej integrácie (ďalej len SI) vysvetľuje vzťah medzi
spracovaním zmyslových podnetov a správaním jednotlivca. Smith Myles
s kolektívom uvádza päť predpokladov pre SI. Konkrétne k nim patria:
plasticita centrálneho nervového systému, vývinová postupnosť procesu,
mozog funguje ako celok, ale jednotlivé zmyslové systémy sú organizované
v hierarchii, adaptívne správanie je výsledkom SI a naopak, vyvolanie
adaptívnej odpovede napomáha SI, schopnosť SI sa rozvíja nevedome
prostredníctvom senzo-motorických aktivít.7 Je to proces organizácie
zmyslových vstupov, ktorý sa deje bez vedomej kontroly tak, že mozog vytvára
vhodné reakcie tela. SI umožňuje triediť, usporiadať a skladať zmyslové vstupy
do jedného celku. Umožňuje jednotlivcovi konať a reagovať na situácie
primeraným spôsobom – umožňuje vytvárať tzv. adaptívnu odpoveď. Je
základom pre učenie a sociálne správanie.8
Porov. STRASSMEIER, W. 260 cvičení pro děti raného věku: soubor cvičení pro děti
s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. 3. vyd. Praha : Portál, 2011.
5
STRASSMEIER, W. (ibidem).
6
Porov. SCHAAF, R. C., MILLER, L. J. Occupational therapy using a sensory
integration approach for children with developmental disabilities. In: Journal of Mental
Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. Wiley, vol. 11, no. 2,
2005.
7
Porov. SMITH MYLES, B. et al. Asperger Syndrome and Sensory Issues. Practical
Solutions for Making Sense of the World. Kansas: Autism Asperger Publishing Co.,
2005.
8
Porov. AYRES, J. Sensory integration and the child. Understanding hidden sensory
challanges. 25th Anniversary Edition. Los Angeles, California: Western Psychological
Services, 2005.
4
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Spomenutá SI prebieha na štyroch úrovniach a vyvíja sa počas prvých
rokov života dieťaťa. V prvom štádiu dieťa prijíma najmä taktilné stimuly, ako
dotyk, čo vytvára predpoklady pre jedenie, sanie a najmä vytvára puto dieťaťa
a matky. Prijímanie vestibulárnych a proprioceptívnych stimulov je základom
pre kontrolu očných pohybov, postúry, svalového napätia a gravitačnej istoty.
Integrácia systémov v druhom štádiu je podkladom pre emočnú stabilitu
dieťaťa, pre vytváranie telesnej schémy a vykonávanie cielených pohybov.
Dieťa využíva obidve strany tela koordinovaným spôsobom. Auditívny
a vizuálny systém nadobúda na význame v treťom štádiu. Vytvárajú sa
predpoklady pre reč a tiež vďaka vizuálnemu systému aj predpoklady pre
vykonávanie komplexnejších aktivít a vizuo-motorickej koordinácie.
V štvrtom štádiu sa rozvíjajú jednotlivé koncové produkty senzorickej
integrácie. Prostredníctvom správneho povedomia o vlastnom tele vzniká
sebakontrola a sebadôvera. Dochádza k špecializácii a spolupráci mozgových
hemisfér a dieťa si je postupne vedomé pravej a ľavej strany tela. To je dôležité
pre školskú prácu a výkony.9 Pre samotnú SI sú kľúčové tri zmyslové systémy,
a to vestibulárny, proprioceptívny a taktilný systém. Sú považované za
základné zmysly a sú východiskom pre rozvoj ostatných systémov, hlavne
auditívneho a vizuálneho, a ovplyvňujú rozvoj vyššie uvedených funkcií.
Borchardt, Borchardt, Kohler, Kradolfer ich uvádzajú ako nadradené zmyslové
systémy. Vizuálny, auditívny, olfaktorický a gustatorický systém možno
v rámci tejto teórie považovať za podriadené zmyslové systémy.10
Jednotlivci, ktorých spracovanie zmyslových podnetov nie je správne,
majú ťažkosti v jednej alebo viacerých oblastiach zmyslového vnímania, alebo
v niektorom bode procesu integrácie.11 Teória SI vysvetľuje deficity v učení
a v správaní jednotlivca, ktorých príčina ale nie je v jasne viditeľnom
poškodení centrálneho nervového systému. Aby sme mohli hovoriť
o dysfunkciách senzorickej integrácie, musia byť jasne preukázateľné deficity
v spracovaní vestibulárnych, proprioceptívnych a taktilných podnetov, ktoré
nie sú dôsledkom organického poškodenia CNS alebo kognitívnych deficitov.12
9

Porov. AYRES, J. Sensory integration and the child. Understanding hidden sensory
challanges. 25th Anniversary Edition. Los Angeles, California: Western Psychological
Services, 2005; BECHSTEIN, M. Sensorische Integration. [online]. 2010.;
BORCHARDT, K., BORCHARDT, D., KOHLER, J., KRADOLFER, F. Sensorische
Verarbeitungsstörung. Theorie und Therapie der Sensorischen Integration. Idstein:
Schulz-Kirchner Verlag, 2005.
10
cit. BORCHARDT, K., BORCHARDT, D., KOHLER, J., KRADOLFER, F.
Sensorische Verarbeitungsstörung. Theorie und Therapie der Sensorischen
Integration. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2005.
11
cit. SMITH MYLES, B. et al. Asperger Syndrome and Sensory Issues. Practical
Solutions for Making Sense of the World. Kansas: Autism Asperger Publishing Co.,
2005.
12
BUNDY, A. C., LANE, S. J., MURRAY, E. A. Sensorische Integrationstherapie –
Theorie und Praxis. 3. Aufl. Heidelberg: Springer, 2007.
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Prejavy porúch SI sa však môžu vyskytovať, a často sa vyskytujú, súbežne
s inými diagnózami, či už ide o poruchy autistického spektra, poruchy
pozornosti, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, detské mozgové obrny,
prípadne ďalšie poruchy.
V súčasnosti môžeme hovoriť o troch kategóriách porúch SI. Poruchy
diskriminácie sa prejavujú ťažkosťami v interpretácii kvalít jednotlivých
stimulov. Dieťa má problém rozlišovať podobnosti a rozdiely v stimuloch.
Schopnosť diskriminácie je základným predpokladom pre formovanie telesnej
schémy, pretože správna interpretácia zmyslových stimulov je nevyhnutná pre
plánovanie pohybov. Poruchy senzorickej diskriminácie postihujú aj schopnosť
selekcie podnetov, rozlišovanie trvania podnetu a tiež subjektívne hodnotenie
podnetu.13
Motorické poruchy na senzorickej báze zahŕňajú posturálnu poruchu
a dyspraxiu. Posturálna porucha je charakterizovaná neprimeraným svalovým
napätím, hypotóniou, hypertóniou, neprimeranou kontrolou pohybov alebo
neprimeranou koordináciou svalstva, ak chce jednotlivec docieliť pohyb proti
odporu. Takéto deti sa zdajú byť slabé, rýchlo sa unavia a nepoužívajú stále
dominantnú ruku alebo stredovú líniu tela. Dyspraxia sa prejaví ako znížená
schopnosť koncipovať, plánovať, zoraďovať a vykonávať sekvenciu
pohybov.14 Deti s dyspraxiou nemajú istotu v tom, kde v priestore sa ich telo
nachádza a majú problém posúdiť vzdialenosť od objektov alebo ľudí, a tiež
regulovať svoju silu pri vykonávaní pohybov. Deti s dyspraxiou majú problémy
aj s načasovaním pohybu a sekvenciami, bilaterálnou integráciou
a somatosenzorickým vnímaním. Pri motorických poruchách nie sú správne
spracovávané taktilné, proprioceptívne a vestibulárne podnety.15

13

cit. BORCHARDT, K., BORCHARDT, D., KOHLER, J., KRADOLFER, F.
Sensorische Verarbeitungsstörung. Theorie und Therapie der Sensorischen
Integration. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2005; EMMONS, P. G., ANDERSSON,
L. M. Understanding Sensory Dysfunction Learning, Development and Sensory
Dysfunction in Autism Spectrum Disorders, ADHD, Learning Disabilities and Bipolar
Disorder. London: Jessica Kingsley Publishers, 2005. 175 p. ISBN 978-1-84310-8061; HILTON, C. L. Sensory Processing and Motor Issues in Autism Spectrum Disorders.
In MATSON, J. L., STURMEY, P. (eds..) International Handbook of Autism and
Pervasive Developmental Disorders. New Yourk : Springer, 2011.
14
KOVÁČOVÁ, B., LIŠTIAKOVÁ, I. Supportive Occupational Therapy Intervention
Focused on the Area of Graphomotor Skills in Children with Symptoms of Dyspraxia
in Early Childhood Intervention. In: Special Education: Miscellanea. Warszawa:
Aleksandra Siedlaczek-Szwed, 2016. S. 143- 168.
15
AYRES, J. Sensory integration and the child. Understanding hidden sensory
challanges. 25th Anniversary Edition. Los Angeles, California: Western Psychological
Services, 2005.
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Poruchy modulácie možno definovať ako schopnosť mozgu regulovať
aktivitu nervového systému.16 Moduláciu môžeme v jednoduchosti popísať aj
ako schopnosť mozgu prispôsobiť reakciu intenzite podnetu. Poruchy
modulácie sa potom prejavujú neprimeranými reakciami na jednotlivé podnety.
Človek je voči podnetom hypersenzitívny alebo naopak hyposenzitívny.
K poruchám modulácie patrí aj senzorické strádanie (vyhľadávanie stimulov).
Poruchy modulácie sa môžu týkať každého zmyslového systému
(vestibulárneho, proprioceptívneho, taktilného, ale aj auditívneho, vizuálneho,
gustatorického a olfaktorického). K najčastejšie uvádzaným poruchám patrí
taktilná defenzivita, gravitačná neistota, senzorická hyposenzitivita a stránenie
sa pohybom. Tieto poruchy majú za následok problémy v správaní a v sociálnej
interakcii.17 Niektorí významní odborníci venujúci sa teórii SI hyposenzitivitu
považujú sa problém v oblasti registrácie podnetov, a nie ako problém v oblasti
modulácie.
Terapia je založená na cielenej stimulácii vestibulárneho,
proprioceptívneho a taktilného systému, ktorá má dieťaťu pomôcť lepšie
integrovať prichádzajúce zmyslové vstupy a formovať adaptívne odpovede.
Stimulácia môže byť doplnená aj o vstupy pre ostatné zmyslové systémy, ale
ťažisko terapie spočíva v stimulácii uvedených troch základných zmyslov.18
Terapeut spolupracuje a dieťa sprevádza jednotlivými činnosťami.19 Pri terapii
nejde ani tak o to, naučiť dieťa danú aktivitu alebo konkrétnu motorickú
zručnosť, ale zámerom terapeuta je pomôcť dieťaťu lepšie fungovať po stránke
fyzickej, emocionálnej aj akademickej.20 Nejde teda o žiadnu protokolovanú,

BUNDY, A. C., LANE, S. J., MURRAY, E. A. Sensorische Integrationstherapie –
Theorie und Praxis. 3. Aufl. Heidelberg: Springer, 2007.
17
cit. BORCHARDT, K., BORCHARDT, D., KOHLER, J., KRADOLFER, F.
Sensorische Verarbeitungsstörung. Theorie und Therapie der Sensorischen
Integration. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2005; BUNDY, A. C., LANE, S. J.,
MURRAY, E. A. Sensorische Integrationstherapie – Theorie und Praxis. 3. Aufl.
Heidelberg: Springer, 2007; SMITH ROLEY, S., BLANCHE, E. I., SCHAAF, R. C.
Sensorische Integration. Grundlagen und Theraie bei Entwicklungstörungen. Springer:
Berlin, 2004.
18
AYRES, J. Sensory integration and the child. Understanding hidden sensory
challanges. 25th Anniversary Edition. Los Angeles, California: Western Psychological
Services, 2005.
19
HILTON, C. L. Sensory Processing and Motor Issues in Autism Spectrum Disorders.
In MATSON, J. L., STURMEY, P. (eds..) International Handbook of Autism and
Pervasive Developmental Disorders. New Yourk: Springer, 2011.
20
AYRES, J. Sensory integration and the child. Understanding hidden sensory
challanges. 25th Anniversary Edition. Los Angeles, California: Western Psychological
Services, 2005; HRČOVÁ, J. Senzorická integrácia ako jedna z alternatívnych
intervencií u detí s poruchou autistického spektra. In Sociální služby. roč. 16, č. 4.
2014.
16
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štruktúrovanú terapiu alebo ,,súbor cvičení“, ktoré má dieťa vykonávať. Práve
dieťa by malo byť iniciátorom aktivít a hier.
Terapeut pomáha dieťaťu, aby bolo lepšie pripravené na osvojenie si
motorických zručností, akademických schopností alebo vhodného správania. Je
založená na cielenej podpore vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného
systému, ktorá má dieťaťu pomôcť lepšie integrovať prichádzajúce zmyslové
vstupy a formovať adaptívne odpovede. Stimulácia môže byť doplnená aj
o vstupy pre ostatné zmyslové systémy, ale ťažisko terapie spočíva v stimulácii
uvedených troch základných zmyslov.
Všetko sa deje prostredníctvom hry a motorických aktivít v špeciálne
upravenej miestnosti. Pripúšťa sa však možnosť realizovať senzorickú
integráciu aj mimo takúto miestnosť v závislosti od cieľa a odborníka, ktorá ju
vykonáva. Motorická aktivita je vhodná práve preto, že poskytuje zmyslové
vstupy, ktoré lepšie pomáhajú dieťaťu zorganizovať si vlastné učenie. Terapia
SI je prístup orientovaný na dieťa, kde sa dieťa stretáva s primeranými výzvami
a zažíva pocit úspechu z vykonaných aktivít. Dôležitá je vzájomná dôvera
a akceptujúci prístup terapeuta. Dieťa je motivované a aktívne zapojené do
procesu terapie, má možnosť podieľať sa na výbere aktivít. Terapeut
spolupracuje a dieťa sprevádza jednotlivými činnosťami.21
Terapia sa uskutočňuje v prostredí, v ktorom má dieťa dostatok
príležitostí na vlastnú aktivitu a hru. V tomto prostredí sa nachádzajú rôzne typy
hojdačiek, závesných sietí alebo vakov. Okrem toho v ňom možno nájsť rôzne
prekážky, naklonené roviny, duté valce, pojazdné dosky na kolieskach,
balančné pomôcky, záťažové pomôcky, gulôčkový bazén, predmety s rôznymi
textúrami a iné.
Prostredie, v ktorom sa vykonáva terapia SI musí preto spĺňať aj
požiadavky na bezpečnosť dieťaťa – podlaha obložená žinenkami alebo iným
mäkkým materiálom. V tomto prostredí neregulujeme množstvo podnetov.
Jednotlivé pomôcky sú na viditeľných miestach a sú dieťaťu dostupné, pokiaľ
by si niektorú z nich vybralo, alebo o ňu mohlo požiadať a tiež kvôli tomu, aby
sa učilo spracovávať množstvo podnetov, ktorému v miestnosti čelí.
Aktivity s dôrazom na vestibulárny imput zahŕňajú hojdanie na
rôznych typoch hojdačiek cez pomalé lineárne pohyby, rotačné pohyby, axiálne
pohyby (okolo vlastnej osi), až po rýchle hojdanie, hojdanie v rôznych
pozíciách (ľah, sed, kľak...). Rovnako možno použiť zmeny smeru pri hojdaní,
nepredvídateľné pohyby hojdačky, aktívnu zmenu pozície v hojdačke –
dotýkanie sa zeme rukami, dosahovanie, uchopovanie predmetov. Vestibulárne
podnety možno spájať s rytmickými činnosťami a poskytovať stimuly aj pre
21

HILTON, C. L. Sensory Processing and Motor Issues in Autism Spectrum Disorders.
In MATSON, J. L., STURMEY, P. (eds..) International Handbook of Autism and
Pervasive Developmental Disorders. New Yourk: Springer, 2011; HRČOVÁ, J.
Senzorická integrácia ako jedna z alternatívnych intervencií u detí s poruchou
autistického spektra. In Sociální služby. roč. 16, č. 4. 2014.
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auditívny systém (Ayres, 2005; Borhchardt, Borchardt, Kohler, Kradolfer,
2005).
Aktivity s dôrazom na proprioceptívny imput podporujú
desenzibilizáciu taktilného systému, rozvoj praxie, plánovanie pohybov... Ide
o aktivity ako vibrácie, záťažové aktivity – používanie záťažovej vesty alebo
deky, ťahanie, tlačenie, pohyb proti odporu, pohyb proti gravitácii, masáže
spojené s tlakom alebo väčšími predmetmi, jazda na pojazdnej doske, aktivity
so zapojením obidvoch strán tela – podpora bilaterálnej integrácie...
U niektorých detí pomáhajú pri upokojení alebo organizácii vlastného
nervového systému. Sú vhodné zvlášť pri motorických poruchách alebo pri
taktilnej defenzivite. Aktivity s dôrazom na taktilný imput zahŕňajú
manipuláciu, dotýkanie sa predmetov alebo masáže. Predmety majú rôznorodú
textúru alebo povrch. Použiť možno kefky, loptičky, rôzne textílie. Dotyk je
jemný povrchový alebo hladenie. Činnosti pomáhajú vnímaniu podnetu na
určitom mieste alebo časti tela a celkovému zlepšeniu taktilného vnímania. 22
Taktiež nie každá aktivita, kde sú sprostredkované zmyslové podnety,
je senzorickou integráciou podľa J. Ayres. Sú presne dané požiadavky
(personálne, materiálne a princípy práce), aby sa daná činnosť dala považovať
za SI. V jednoduchosti by sa dalo povedať, že pokiaľ je dieťa pri činnosti
pasívne alebo je riadené terapeutom, dostáva slovné inštrukcie, čo má robiť
alebo sa riadi určitým protokolom, metodikou, postupnosťou činností a aktivít,
vtedy nejde o senzorickú integráciu podľa J. Ayres. Taktiež zmyslová
stimulácia nie je senzorickou integráciou.23
Dir Model a Dirfloortime
DIRFloortime model je komprehensívny model podpory pre deti
s rôznymi vývinovými ťažkosťami (vrátane porúch autistického spektra) a ich
rodiny (Greenspan). Autormi omdelu sú Greenspan a Wieder. DIRFloortime je
konkrétnou technikou a hlavným stavebným kameňom modelu DIR.24
Vývinový hovorí o 6 funkčných vývinových úrovniach, ktoré formujú základy
všetkých vzťahov a učenia. Individualizovaný znamená, že každé dieťa má
individuálne odlišnosti a jedinečné biologicky podmienené spôsoby, ako
reaguje na podnety a interaguje so svetom. A to si žiada zvláštnu pozornosť.
Na vzťahu založený znamená, že každé dieťa potrebuje vrelé vzťahy s osobami,
22

AYRES, J. Sensory integration and the child. Understanding hidden sensory
challanges. 25th Anniversary Edition. Los Angeles, California: Western Psychological
Services, 2005; BUNDY, A. C., LANE, S. J., MURRAY, E. A. Sensorische
Integrationstherapie – Theorie und Praxis. 3. Aufl. Heidelberg: Springer, 2007.
23
AYRES, J. Sensory integration and the child. Understanding hidden sensory
challanges. 25th Anniversary Edition. Los Angeles, California: Western Psychological
Services, 2005
24
DIR, tzn. vývinový (D – developmental)), individualizovaný (I – individualised))
a na vzťahu založený (R – relation based).
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ktoré sa o neho starajú, a ktoré citlivo prispôsobujú svoju interakciu
individuálnym odlišnostiam a vývinovým kapacitám dieťaťa, aby sa dieťaťu
umožnil progres.25 Zohľadňuje individuálne odlišnosti v senzorickom
spracovaní, aktuálnu úroveň emočného fungovania a vzťahy s rodičmi,
prípadne opatrovateľmi a rodinné a kultúrne pozadie dieťaťa.26 Zohľadňuje sa
aj schopnosť motorického plánovania. Toto všetko je základom na rozvíjanie
a vytváranie interakcii.27 Ako napísal už Greenspan, základným cieľom DIR
prístupu (a teda aj programu Floortime) je umožniť dieťaťu rozvinúť si zmysel
seba ako zámerne konajúceho, interaktívneho indivídua, rozvinúť rečové,
kognitívne a sociálne kapacity od tých najzákladnejších a postupovať
jednotlivými úrovňami. Pre DIRFloortime je dôležitým prvkom zistenie úrovne
fungovania dieťaťa, presnejšie povedané úrovne28 jeho funkčných emočných
vývinových kapacít (FEDC).29 – Functional Emotional Developmental
Capacities). Základnými dvoma cieľmi DIRFloortime sú: a) nasledovať
vedenie dieťaťa a vstúpiť do sveta dieťaťa a b) vytiahnuť ho do zdieľaného
sveta, aby sme mu pomohli zvládnuť každú z funkčných emočných vývinových
kapacít. Jednoducho povedané, nasledovanie vedenia dieťaťa znamená
sledovanie a nasledovanie jeho prirodzených záujmov. Prostredníctvom
záujmov dieťaťa a jeho prirodzených túžob získavame predstavu o tom, čo ho
teší a čo mu robí radosť. Zisťujeme aj to, aký význam má daná aktivita alebo
záujem pre samotné dieťa. Vstupujeme do sveta dieťaťa, ale nezostávame
v jeho svete, ale dieťa postupne ťaháme do zdieľaného sveta, ktorého je
súčasťou. Dieťaťu ukážeme, že rešpektujeme jeho záujmy. Potrebujeme sa
dostať do emočného sveta dieťaťa, pomôcť mu mať radosť tak, aby s nami
chcelo byť v interakcii, aby s nami chcelo zdieľať pozornosť a aby sa od nás
25

JANERT, S. 2012. Mindbuilders Play Manual. Practical Ideaas for healthy
Development, Play and Behaviour at Home. Mindbuilders, 2012.
26
WAGNER, A. L., WALLACE, K. S., ROGERS, S. J. Developmental Approaches
to Treatment of Young Children with Autism Spectrum Disorder. In TARBOX, J. et
al. (eds.), Handbook of Early Intervention for Autism Spectrum Disorders, Autism and
Child Psychopathology Series, Springer : New York, 2014. p. 393- 427.
27
ESTABILLO, J. A., MATSON. J. L. Sensory Integration and DIR/Floortime. In
MATSON, J. L. ed. Handbook of Treatments for Autism Spectrum Disorder. Springer,
2017.
28
Uvádza sa 6 úrovní: FEDC 1 (sebaregulácia, zdieľaná pozornosť a záujem o svet);
FEDC 2 (zapájanie sa a nadväzovanie, kontaktu, vzťahu – pozn. autora); FEDC 3
(zámerná dvojsmerná komunikácia); FEDC4 (komplexná komunikácia a riešenie
problému); FEDC 5 (vytváranie a využívanie ideí, symbolov, napr. predstieraná hra,
identifikovanie emócií a pod.); FEDC 6 (vytváranie spojitostí medzi ideami, logické
myslenie) porov. ESTABILLO, J. A., MATSON. J. L. Sensory Integration and
DIR/Floortime. In MATSON, J. L. ed. Handbook of Treatments for Autism Spectrum
Disorder. Springer, 2017; JANERT, S. 2012. Mindbuilders Play Manual. Practical
Ideaas for healthy Development, Play and Behaviour at Home. Mindbuilders, 2012.
29
(angl.) Functional Emotional Developmental Capacities
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chcelo učiť. Následne vytvárame dieťaťu výzvy, ktoré mu pomáhajú dostať sa
na vyššiu úroveň vzťahov, komunikácie, myslenia.30 Znamená to, že rodič sa
pripája k dieťaťu v tom, čo už robí, namiesto toho, aby ho skúšal učiť niečo, čo
on sám chce, aby dieťa robilo. Floortime je založený na hrovej interakcii rodiča
(alebo odborníka) s dieťaťa, ktorá prebieha na zemi (preto ,,floortime“)
a neskôr konverzácie alebo interakcie aj na inom mieste.31
Primárnym cieľom DIRFloortime je podporiť rodičov v tom, aby ,,sa
stretli“ s dieťaťom na tej vývinovej úrovni, na ktorej sa nachádza. Rodičia
potom smerujú dieťa k čoraz komplexnejším interakciám cez proces ,,otvárania
a uzatvárania komunikačných kruhov“. DIRFloortime je implementovaný do
každého dňa dieťaťa a do jeho každodenných činností. Rodičia sú tiež vedení
k tomu, aby na implementáciu DIRFloortime využívali prirodzené príležitosti
počas dňa, ako sú napríklad niektoré rutiny ráno alebo pri príležitosti jedla.
Terapeut pracuje s rodičom aj dieťaťom v domácom prostredí, prípadne v inom
prostredí: centrum, materská škola, klinika.32 (Estabillo, Matson, 2017).
Súčasťou intervenčného modelu DIRFloortime je okrem nasledovania
dieťaťa a vývinovo primeraných interakcií aj pološtrukturované riešenie
problémov. Počas interakcie s dieťaťom sa nastaví problém, ktorý nabáda dieťa
k tomu, aby sa naučilo niečo nové. Riešenie problému môže vyžadovať novú
jazykovú alebo komunikačnú zručnosť, motorické plánovanie, sekvencovanie
alebo iné. Zahŕňa tiež ritualizované sociálne interakcie a hry. Súčasťou
DIRFloortime sú aj senzomotorické aktivity, zrakovo priestorové aktivity
a aktivity podporujúce senzorickú integráciu. Tie rešpektujú individuálne
senzorické odlišnosti dieťaťa a napomáhajú jeho sebaregulácii. 33 Celostný DIR
model môže zahŕňať aj iné doplňujúce činnosti, ako logopédia, senzorická
integrácie, fyzioterapia, konzultácie a poradenstvo pre rodičov alebo iné
edukačné stratégie.34 (Wagner, Wallace, Rogers, 2014; Wieder, Greenspan,
2003).
GREENSPAN, S. Floortime: What it really is and what it isn`t. [online]. [citované
dňa: 3-10-2019] Dostupné na WWW: http://www.icdl.com/floortime
31
JANERT, S. 2012. Mindbuilders Play Manual. Practical Ideaas for healthy
Development, Play and Behaviour at Home. Mindbuilders, 2012.
32
ESTABILLO, J. A., MATSON. J. L. Sensory Integration and DIR/Floortime. In
MATSON, J. L. ed. Handbook of Treatments for Autism Spectrum Disorder. Springer,
2017.
33
WIEDER. GREENSPAN, S. I. Climbing the Symbolic Ladder in the DIR Model
through Floor Time/Interactive Play. In Autism. SAGE ublications, vol. 7., no. 4. 2003.
ISSN 1461-7005. p. 425- 435.
34
WAGNER, A. L., WALLACE, K. S., ROGERS, S. J. Developmental Approaches
to Treatment of Young Children with Autism Spectrum Disorder. In TARBOX, J. et
al. (eds.), Handbook of Early Intervention for Autism Spectrum Disorders, Autism and
Child Psychopathology Series, Springer : New York, 2014; WIEDER. GREENSPAN,
S. I. Climbing the Symbolic Ladder in the DIR Model through Floor Time/Interactive
Play. In Autism. SAGE ublications, vol. 7., no. 4. 2003. ISSN 1461-7005. p. 425- 435.
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Záver
Okrem vyššie popísaných programov a konceptov je vo včasnej
intervencii možné aplikovať aj mnohé iné prístupy, či už ide o klasické terapie
alebo rôzne stimulačné a cvičebné programy, behaviorálne prístupy alebo iné
menej štruktúrované a protokolované postupy. Uvedená štúdia teoreticky
popisuje a analyzuje vybrané koncepty a prístupy a má zámer načrtnúť aj nové
teoretické paradigmy, nakoľko je prezentovaný v našich podmienkach aj menej
používaný model podpory (senzorická integrácia) a tiež model, ktorý v našich
podmienkach nie je známy a nevyužíva sa (DIRFloortime).
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Rola ergoterapie vo včasnej intervencii
Role of Occupational Therapy in Early Intervention
Barbora Kováčová
Abstract
Occupational therapy is based on the belief that purposeful activity, or
occupation, may be used to generate adaptive skills of children with
disability. Early intervention should start as soon as possible for obtaining
the best results for the child and family. First years of life are critical
period of the child development because neurologic development still
continues. The ambition of this papers not to find quick and clear solutions
of current problems in the early occupational therapy. We are focusing on
providing some recommendations and direction that can be implemented
in practice, so we can support families with a child with disability (by
providing them help which is complex, coordinated, early and effective).
Incorporating early therapy into regular occupations is a central tenet of
early occupational therapy.

Keywords: Early Intervention. Occupational Therapy. Child With Disability.
Úvod
Mnohé poznatky týkajúce sa ranej ergoterapie sa objavili postupne,
s pred-stavovaním rôznych podôb včasnej starostlivosti pri hľadaní pomoci
dieťaťu a rodine od raného veku. Preto je pochopiteľné, že ranú ergoterapiu
zväčša vnímajú v súvislosti so včasnou intervenciou, keďže má tendenciu
centrálne orientovať sa rodiny s deťmi, zúčastňovať sa na podpore
v maximalizácii účasti rodiny pri podpore dieťaťa, na posilňovaní
rodičovských kompetencií počas výchovy a na vytváranie podmienok pre
sociálne začlenenie detí. Podľa Sohnsa jej pôsobenie sa uskutočňuje v mieste
základnej socializácie, tzn. podpora dieťaťa v jeho životnom prostredí
a zároveň poskytovanie poradenstva, vedenie a podpora rodičom.1 Rodičia,
alebo opatrovatelia majú získať prehľad o situácii vzhľadom na dieťa, dostať
podporu v ich ťažkej situácii a získať istotu a kompetentnosť vo výchove
vlastného dieťaťa.
Raná ergoterapia sa teda zameriava nielen na dieťa, jeho životné
prostredie ale i na rodičov a výchovné pôsobenia, ktoré uskutočňujú. Všetky
podporujúce stratégie (terapeutické koncepty, stimulačné prostredia2, či
expresívno-formatívne stratégie), ktoré sú ponúkané dieťaťu od raného veku,

SOHNS, A. Frühförderung. Stuttgart: Kohlhammer, 2010.
ORIEŠČIKOVÁ, H., HRČOVÁ, J. Snoezelen. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010.
1
2
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sa musia vzájomne a komplementárne doplňovať.3
Raná ergoterapia priamou formou so znevýhodneným dieťaťom môže
byť realizovaná ako individuálna (poradenská, intervenčná) alebo skupinová
(intervenčná, podporná) forma pomoci. Zároveň môže byť poskytovaná
v prostredí poradne alebo v domácom prostredí, jednoducho v prostredí, ktoré
je pre dieťa vyhovujúce, nie stresujúce. Cole s Tuffanom tvrdia, že prostredie
je tým, ktoré poskytuje príležitosti a zdroje; vytvára nároky a bariéry, či vyvíja
primeraný tlak a vtedy očakáva alebo požaduje určité správanie sa klienta.4
Prvé skúsenosti s ranou ergoterapiou zväčša rodičia zažijú už na
neonatologických oddeleniach pri narodení detí s rizikovým vývinom (aktuálne
v prevažnej miere v zahraničí). Samotná ergoterapeutická intervencia sa
v začiatkoch starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom prelína
s fyzioterapeutickou pomocou s dôrazom na odstránenie – zmierňovanie –
kompenzáciu a rozvíjanie kompetencií v zmysle pozitívnych očakávaní.
Ergoterapia od narodenia dieťaťa s rizikovým vývinom
Začiatky využívania ergoterapie v procese zameranom na podporu
dieťaťa od raného veku sú zaznamenané od roku 1970. Sú evidované ako súčasť
starostlivosti o deti s rizikovým vývinom na jednotke intenzívnej starostlivosti
v nemocniciach na lôžkových oddeleniach.5 V tomto prostredí bola ergoterapia
primárne využívaná ako jeden z prístupov, ktorý bolo orientovaný na dieťa, na
rodinu a na prostredie, vzťahy v ňom a pod. Raná ergoterapia bola zaužívaná
ako potrebná súčasť kritického obdobia dieťaťa počas hospitalizácie pri
zhoršenom zdravotnom stave, príp. pri dlhotrvajúcich zdravotných
komplikáciách dieťaťa. V danom období bola vnímaná viac ako rehabilitačná
pomoc a podpora, nakoľko neboli ešte skúsenosti s uplatňovaním ergoterapie
v danom prostredí. Integrácia ergoterapeutickej intervencie bola podmienená
nárastom počtu rizikových novorodencov. Tento faktor urýchlil a podnietil
lekársky tím k tomu, aby do liečebného procesu prizvali ergoterapeutov. Ich
bazálnou úlohou bolo vyhľadávať, osloviť a metodicky usmerňovať rodičov
počas ich starostlivosti o dieťa. Navrhované zamestnávania podporujúce vývin
dieťaťa sa stali každodenným rituálom v režime dňa dieťaťa a rodiny.
Ergoterapeuti podporovali rodičov v ich rodičovských kompetenciách
so zámerom napomôcť v prospievaní dieťaťa a tým dosahovať pozitívne
zmeny vo vývine. Podľa American Occupational Therapy Association je
včasná starostlivosť o dieťa s diagnostikovaným rizikovým vývinom
KOVÁČOVÁ, B. Ergoterapia v ranom a v predškolskom veku. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2014.
4
COLE, M., B., TUFFANO, L. Applied Theories in Occupational Therapy: a Practical
Approach. Slack, 2008.
5
VERGARA, E. Foundations of Practice in the Neonatal Inten-sive Care Unit and
Early Intervention: A self-guided practice manual. Rockville, MD: American
Occupational Therapy Association, 1993.
3
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uskutočňovaná už na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na
novorodeneckých oddeleniach, v jasliach, v materských školách.6 Primárne je
využívaná vývinová stimulácia na posilnenie lokomócie a na schopnosti
dieťaťa dosiahnuť čo najväčší možný pohyb, uvedomovanie si pohybu
a následného nácviku pohybových vzorcov.7 Stimulácia detí s týmto
znevýhodnením, ako napr. detská mozgová obrna, Downov syndróm, vývinové
abnormality, poruchy motoriky alebo vývinové oneskorenia z (ne)špecifických
príčin, bola výrazne záťažovou situáciou pre všetkých zúčastnených, najmä pre
samotných klientov (deti reagovali zvýšenou plačlivosťou, mrzutosťou a ťažko
spolupracovali). Preto aj niektoré z možností zámernej pohybovej stimulácie
boli prerozdelené medzi fyzioterapeutov a ergoterapeutov, napriek tomu sa
v praxi prelínajú. Táto skutočnosť je považovaná skôr za benefit ako za bariéru
v stimulácii dieťaťa.
V súčasnosti je samotný proces v ranej ergoterapii zameraný na
zvládnutie životných situácií s dôrazom na mieru samostatnosti, ktoré
vyplývajú z rizikového vývinu dieťaťa. V danom priestore ergoterapeut
poskytuje dieťaťu i rodine pomoc, porozumenie, podporu a učí ich byť
rezilientní voči rozličným negatívnym faktorom z prostredia. Sprevádza ich
počas jednotlivých vývinových míľnikov dieťaťa, ktoré sa postupne stáva
dospelou osobou. Samostatnosť, integrácia do spoločenského života, založenie
si vlastnej rodiny je úzko prepojené so zdravotným stavom klienta a taktiež
s očakávaniami. Aj v tomto smere pomáha ergoterapeut v spolupráci
s rodinným terapeutom zvládať záťažové situácie.
Od roku 1950 je ergoterapia integrovaná ako súčasť intervenčných
programov pre deti so znevýhodnením. Stimulačné a rozvíjajúce programy boli
navrhnuté tak, aby primárne zmiernili motorické dysfunkcie a zároveň
podporili nezávislosť dieťaťa v špecifických oblastiach.
Clark et al. popísali systém starostlivosti v ranej ergoterapie.
Predpokladom úspechu, resp. eliminovania (ne)špecifických problémov (napr.
s adaptáciou) je voľba priestoru, ktorý dieťa pozná, tzn. môže byť ním domov
ako prirodzené prostredie pre dieťa (primárne preferované). V tomto smere sa
mnohí ergoterapeuti rozchádzajú.8 Napriek tomu, že sa prikláňame k aktivizácii
dieťaťa aj v domácom prostredí, sme presvedčení, že počas ergoterapeutického
procesu je žiaduce priestor obmieňať. Túto skutočnosť je nutné rodičom,
6

AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION. Minutes: Autonomous
certification board resolution adopted. American Journal of Occupational Therapy, 1986,
40, p. 852.; AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION.
Occupational Therapy Services in Early Childhood and School-Based Settings
(Document). American Journal of Occupational Therapy, 2011, 65, 6, 12p.
7
KOVÁČOVÁ, B. Ergoterapia v ranom a v predškolskom veku. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2014.
8
CLARK, F., et al. Occupational science: Academic innova-tion in the service of
occupational therapy's future. American Journal of Occupational Therapy, 1991, 45, 1.
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zákonným zástupcom objasniť, zdôvodniť, vecne argumentovať, pretože
samotné obmieňanie priestorov má aj terapeutický potenciál. Striedaním
priestorov je posilňovaná adaptabilita dieťaťa, taktiež je samotné konanie
týkajúce sa striedania priestorov chápané ako cyklus, zmena, premena, čo je
pre život človeka bežná skutočnosť. Týmto je podporovaná aj reziliencia
dieťaťa voči nastupujúcej zmene v súvislosti so sociálnymi prostrediami
a osobami, ktoré sú v danom čase prítomné.
Podpora dieťaťa cez cielené zamestnávania
V ranej ergoterapii existujú zamestnávania/činnosti, ktorých primárnym
cieľom je podporiť celostný vývin dieťaťa. Zároveň ide o podporu a posilnenie
rodičovských kompetencií počas výchovy a aj v rámci terapie. Nazývaná je ako
systémová podpora rodiny, ktorá je nevyhnutným základom v ranej ergoterapii.
Prvú skupinu tvoria tzv. subvenčné (podporné) zamestnávania9, ktoré
majú za cieľ podporiť celostný vývin dieťaťa počas výchovného procesu.
V kontexte spomenutých činností ergoterapeut oboznamuje rodinu s metódami, postupmi a prostriedkami ranej výchovy. V terapeuticky orientovanej ranej
výchove popisuje už zamestnávania, ktoré sú realizované individuálnou formou
a zohľadňujú aktuálny vývin v oblasti adaptability, kognície, komunikácie,
motoriky, sociability a emocionality.10 V začiatkoch výchovnej podpory ide
o aktívne modelovanie činnosti dieťaťa s ergoterapeutom, neskôr rodič
koexistuje do vzájomnej komunikácie s dieťaťom počas celej činnosti. Zo
strany odborníka sú rodičovi ponúkané návrhy na ďalšie aktivity, možnosti
modifikácie a pod. V prípade, že napriek stimulácii dieťaťa vo výchove
(zvyčajne v prostredí rodiny, s možnosťou využiť metodické usmernenia
a podporu odborníka) nie sú zaznamenané očakávané pokroky (prípadne sa
práca s dieťaťom nedarí, alebo samotní rodičia pomenovávajú svoje výchovné
zlyhanie a pod.), je zákonným zástupcom dieťaťa odporúčaná včasná (raná)
intervencia.
Súčasťou ranej ergoterapeutickej intervencie sú tzv. kompenzačné
(vyrovnávacie) zamestnávania, ktoré tvoria druhú skupinu zamestnávaní. Tie
sú typické tým, že cielene prepájajú zamestnávanie dieťaťa s prostredím
poradne, ergoterapeutickej dielne či terapeutickej miestnosti. Ide o ponuku,
ktorá saturuje potreby dieťaťa s vývinovým oneskorením, rizikovým vývinom,
nepriaznivým vývinom z rozličných dôvodov v prebiehajúcom procese
kompenzácie, rehabilitácie či (re)edukácie. Pre lepší rozhľad uvádzame profily

Primárne sú považované aj za preventívne (profylakčné), so zámerom predchádzať
nedostatkom, ktoré vyplývajú napr. z predpokladaného rizikového vývinu dieťaťa.
10
MOJŽÍŠEK, Ľ. & ZÁTOPKOVÁ, M. Metodika pracovnej výchovy v materskej
škole. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982.
9
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vývinových variantov11 spracované podľa MKCH ̶ 10. V prvom rade môže ísť
o celkové vývinové oneskorenie, kde je diagnostikované významné oneskorenie
vo všetkých funkčných oblastiach psychomotoriky (napr. najčastejšie ide
o mentálne znevýhodnenie) alebo môže to byť parciálne vývinové oneskorenie
v tej-ktorej oblasti. V takýchto prípadoch môže ísť o rozdiel vo vývinovom tempe
v dvoch, príp. viacerých oblastiach. Autorky (ibidem) tvrdia, že ak sa jedna
z oblastí oneskoruje viac, vtedy možno tvrdiť, že ide o disociáciu vo vývine. Ale
ak sú prítomné zmeny v slede vývinových medzníkov, teda sú prítomné
abnormálne vzorce vývinu, vtedy ide o atypický vývin (napr. „v oblasti reči ide
o mentálne znevýhodnenie, autizmus, dyzartriu; v oblasti motoriky ide o deti
s detskou mozgovou obrnou, poruchy koncentrácie pozornosti, Aspergerov
syndróm; v oblasti sociálnej interakcie ide o autizmus, reaktívnu poruchu
príchylnosti, dysfunkčnú rodičovskú výchovu a i.“ ibidem, s. 58).
Okrem subvenčných a kompenzačných zamestnávaní existuje aj tretia
skupina ̶ kompetenčné zamestnávania, ktoré sú typické nadobúdaním čo
najvyššieho spektra kompetencií umožňujúce dieťaťu čo najväčšiu mieru
samostatnosti, sociability a zvyšúce kvalitu života. Napríklad v situáciách,
kedy dieťa nemá vytvorené návykové stereotypy počas ranej a/alebo predškolskej výchovy. V danom prípade prostredie pozitívne a stimulujúco
pôsobilo, boli vytvárané priaznivé podmienky, napriek tomu sa konkrétne
funkcie (oblasti vo vývine) neobnovili. Táto skupina detí často absolvuje
subvenčné a kompenzačné zamestnávania, ktoré sa postupne ukazujú ako málo
účinné. Samotná činnosť (prirodzená, cielená) je pre dieťa namáhavou, často aj
frustrujúcou, čoho dôsledkom je odmietanie akejkoľvek činnosti či pomoci.
Dieťa môže pociťovať limity v prispôsobení sa pracovným požiadavkám (napr.
dyspraxia, vývinová nezrelosť dieťaťa a i.) a úlohou ergoterapeuta je
(na)pomôcť obnoviť funkcie do tej miery, aká je možná. Zo strany dospelých
voči dieťaťu je nevyhnutná zmena postoja k dieťaťu počas výchovy (analýza,
čo sa osvedčilo a čo nie), určenie jednoduchých, ale jasných pravidiel,
využívanie hypermotivácie a hyperstimulácie v zamestnávaniach, avšak
náležite odstupňované na základe zvládnutia úlohy dieťaťom a časovo
primeraná záťaž (často nedosiahnutie cieľa spôsobuje, že dieťa je „tlačené“ do
zvládnutia úlohy bez ohľadu na čas a únavu dieťaťa). Zvyčajne do tejto skupiny
sú zaraďovaní klienti, u ktorých intervencia zlyhala, alebo sa javí ako
nepostačujúca, málo motivačná, dokonca motivácia12 vyvoláva opačný efekt.
V danom prípade je nevyhnutné vytvoriť individuálny plán rozvoja a po
sekvenciách určovať najbližšie dosiahnuteľné ciele.
KORMANOVÁ, A., MATUŠKOVÁ, O. Včasná starostlivosť o deti do 6 rokov
(diagnostika, intervencia, poradenstvo, prevencia). Amtmanová, E. & Stupková, M.
(eds.) Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka.
Bratislava: PRO LP, 2006, p. 56-60.
12
Samotný motív (v zmysle motivácie) má pre konanie dieťaťa v prostredí intervencie
podstatný význam.
11
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Podpora rodiny v procese ranej ergoterapie
Rodina a jej členovia sú podnecovaní v úsilí dosiahnuť s dieťaťom čo
najvyššiu mieru samostatnosti a integrity počas akejkoľvek činnosti
v živote.13
Case-Smith vychádza z praktických skúseností a popisuje ergoterapiu
ako mnohostranne rozvíjajúcu terapiu, kde základom je dosiahnutie
samostatnosti počas zamestnávania a zároveň utvrdenie rodičov,
opatrovateľov, že ich stimulačná činnosť v domácom prostredí je žiaduca
a nevyhnutná.14
Podpora rodiny je predovšetkým v objasňovaní, často na praktických
príkladoch. V začiatkoch ergoterapeutickej intervencie ide o podporu dieťaťa
z hľadiska zručností v oblasti motoriky a komunikácie. Tie sú súčasťou
jednotlivých zamestnávaní z oblasti aktivít denného života (ADL), tzn. patria
sem personálne (osobne) orientované bežné denné činnosti (angl. Personal
Activities of Daily Living, PADL) a inštrumentálne orientované bežné denné
činnosti (angl. Instrumental activities of daily living, IADL); z oblasti
vzdelávania, z oblasti práce, z oblasti voľného času a samotnej hry. Všetko
podporené imitáciou rolí, návykov a rituálov, ktoré dieťa postupne integruje do
svojho konania. Jedným zo spôsobov ako vysvetliť rodičom zmysel ergoterapie v každodenných činnostiach je použiť praktické príklady. Tie musia byť
zrozumiteľné, pochopiteľné a uchopiteľné pre každého bez ohľadu na vek,
vzdelanie a pod. Ergoterapeut môže príklad začať tým, že rodičom/pestúnom/
zákonným zástupcom povie: Predstavte si, že matka chce pripraviť jedlo pre
rodinu. Čo k tomu potrebuje? K tejto činnosti potrebuje bazálne kompetencie
ako vydržať stáť/sedieť, manipulovať s potravinami pri príprave, dostatočnú
motorickú silu, kompetenciu rozdeliť si čas a sledovať jednotlivé kroky
v procese prípravy. Celý proces sa odohráva v prostredí a komunite, ktorá je
s matkou spätá. Príprava jedla sa vykonáva v rámci rodinného domu, pri
stolovaní sa zohľadňujú kultúrne hodnoty a zvyky. Matka má určité vnútorné
očakávania na to, ako zabezpečiť a následne poskytnúť jedlo pre rodinu.
A takto je to aj s dieťaťom. Ak sa chce napríklad obuť, musí zvládnuť
orientáciu na vlastnom tele a poznanie jednotlivých častí tela (toto je noha, na
túto nohu bude obúvať túto topánku), z hľadiska poznania význam a zmysel
nosenia obuvi (Prečo ľudia nosia topánky? Prečo máme topánky na prechádzku
alebo do záhrady? Prečo vôbec musím mať topánky?), rozoznať situácie, kedy
je nevyhnutné obuť si topánky (pobyt vonku, na ihrisku a pod.); z hľadiska
motoriky samostatne sedieť, udržať rovnováhu a stabilitu; uchopiť
FÁBRY LUCKÁ, Z., YAKHYAEV, Z. Identifikácia a napĺňanie špecifických
potrieb a podmienok výchovy dieťaťa s poruchami správania. In: Diagnostika porúch
správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2015. S. 45 -46.
14
CASE-SMITH, J. (ed.) Occupational Therapy for Children, (4th Ed.), St. Louis: Mosby,
2001.
13
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a manipulovať s topánkou; obúvať sa samostatne alebo (na)pomáhať pri
obúvaní. V podstate predstavuje ergoterapiu v praktickej rovine.
Ergoterapeut objasňuje rodine mnohostrannosť využitia ergoterapie
a možnosti pomoci dieťaťu počas jednotlivých rituálnych zamestnávaní.
V celom procese je nevyhnutné zdôrazniť, že významnú úlohu zohrávajú
rodičia dieťaťa so znevýhodnením, ktorých je nevyhnutné pre túto formu
terapie jednak získať, ale tiež fundovane inštruovať a pripraviť. Vyžaduje to od
nich však trpezlivosť, dôslednosť a v neposlednom rade ako napísali Mojžíšek
so Zátopkovou, vieru v zmysel tejto namáhavej a „mravenčej“ práce.15
Z pohľadu ranej ergoterapie v súvislosti s poskytovaním pomoci
rodine je pomoc diferencovaná na primárnu a sekundárnu.
Primárna pomoc pre rodinu začína formou ergoterapeutického
poradenstva v domácom prostredí (terénna forma pomoci, príp. pomoc
v inštitúcii formou rozhovoru a metodickej pomoci/podpory vo výchove), kde
je prostredie, v ktorom dieťa existuje považované za primárne aj čo sa týka
neformálnej diagnostiky, zberu informácií o dieťati, o jeho správaní sa a pod.
Dôležitým faktorom je režim dňa, ktorý významne ovplyvňuje
poradenský proces, nakoľko od toho závisí aj spolupráca dieťaťa, jeho aktivita,
koncentrácia pozornosti a i. Osobitou skupinou vo včasnej intervencii (čo sa
týka oblastí rozvoja) sú deti, ktoré majú významné vývinové oneskorenia
(najmä pri problémoch s prijímaním a udržaním potravy, s neurologickým
nálezom a pod.), pretože samotná pomoc prebieha formou poradenstva
s ohľadom na ich zdravotný stav a samotná analýza regresu/progresu si
vyžaduje priebežné hodnotenie za výraznej spolupráce s rodičmi.
V ergoterapii sú rodičia považovaní za dôležitých účastníkov
intervencie. Ich angažovanosť a spolupráca je v ranej ergoterapii nevyhnutnou
podmienkou pre rozvoj vo vývine dieťaťa. Ergoterapeut je tým, ktorý
podporuje nápady rodičov (zdieľa ich s nimi, modifikuje), napomáha pri
vytváraní siete s inými rodinami s podobnými problémami a ťažkosťami;
povzbudzuje ich vo vyjadrovaní názorov, pomáha im v písaní ich životného
„rodinného“ príbehu a v neposlednom rade podporuje rodičov vo využívaní
služieb aj u iných odborníkoch v procese pomáhania.
Sekundárnou pomocou pre rodinu je ergoterapeutická intervencia
v poradenskom zariadení, príp. v domácom prostredí, ak to vyžaduje zdravotný
stav dieťaťa. Intervencia prebieha na základe dohody odborníka s rodičom (tzv.
kontraktu) aj s dieťaťom, nakoľko účasť má byť dobrovoľná. Samotná
intervencia a jej priebeh záležia od oblastí, ktoré je nevyhnutné stimulovať,
príp. korigovať. Časová dotácia na prebiehajúcu intervenciu je závislá od
aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopnosti dieťaťa zotrvať pri činnosti.

MOJŽÍŠEK, Ľ., ZÁTOPKOVÁ, M. Metodika pracovnej výchovy v materskej škole.
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982.
15
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Podpora, ktorú môže rodina získať v rámci ranej ergoterapie, môže byť aj
limitovaná z rozličných príčin. Najčastejším článkom v procese podpory býva
zlyhanie rodiny. Limitom sa stávajú situácie, ktoré poukazujú na fakt, že:
 Rodičia nie sú na svoje výchovné úlohy dostatočne pripravení.
Bývajú často bezradní v otázkach výchovy, nepoznajú metódy, ktorými
k správnemu výchovnému cieľu dospieť.
 Rodičia prenášajú svoju zodpovednosť za výchovu detí na materskú školu,
prípadne inú inštitúciu, v ktorej je dieťa umiestnené/zaškolené.
 Výchovné postupy rodičov sú výrazne nejednotné medzi rodičmi klienta,
ale i medzi starými rodičmi a pod.
 Rodičia majú neprimeraný vzťah k dieťaťu. Sú málo trpezliví, úzkostne
prežívajú situácie, kedy ich dieťa je neúspešné, alebo tresty považujú za bezvýznamné skutky, a tým inklinujú k používaniu fyzického násilia. Naopak,
u rodičov vo výchove je prítomná výrazná zhovievavosť a benevolencia vo
výchove.16
Programové možnosti ranej ergoterapie
Vrodenú aktivitu a schopnosť učiť sa považujeme za základné
elementy pre proces ranej ergoterapie. Zamestnávanie, ktoré pripomína
jednoduchú prácu (ale ešte ňou nie je), môže zabezpečiť to, že dieťa sa rozvíja,
získava prvé vedomosti a kompetencie v samostatnom konaní. Svojou tvorbou
(s)poznáva to, čo je schopné samé vytvoriť. Spočiatku sú to ústa a neskôr ruky
ako „nástroje“ k spoznávaniu okolia. Komenský (1592- 1670) tvrdil, že ruky
sú súčasťou prvopočiatočného učenia, lebo pre dieťa je prirodzené veci semtam prenášať, tak alebo onak zostavovať, stavať, búrať, zväzovať
a rozväzovať.17
Súčasťou podpory dieťaťa ako súčasti rodiny v kontexte
ergoterapeutického poradenstva je Program včasnej intervencie pre dojčatá a deti
(The Early Intervention Programme for Infants and Children, EIPIC, 2007).
Základnou filozofiou je poskytnúť každému dieťaťu efektívne stratégie podpory
a pomoci v nevyhnutnej spolupráci rodiny a odborného tímu.18 Ide o priebežné
koncipovanie individuálne programu, ktorý je súčasťou ranej ergoterapeutickej
intervencie v rámci pomoci a podpory deťom do 6 rokov. Zámerom programu
EIPIC (ibidem) je snaha o zmiernenie nežiaducich prejavov, ktoré vyplývajú zo
zdravotného stavu dieťaťa a zároveň i naplnenie potrieb vyplývajúcich z vývinu
dieťaťa a rodiny. K cieľom programu EIPIC, ktoré je možné považovať aj za
ciele včasnej ergoterapeutickej intervencie, patrí:
KOVÁČOVÁ, B. Ergoterapia v ranom a v predškolskom veku. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2014.
17
CIPRO, M. Průvodce dějinami výchovy. Praha : Panorama, 1984.
18
Ide o zhodu s filozoficko-pragmatickými východiskami, z ktorých vychádzajú
terapeutické koncepty pomoci ranej intervencie v liečebnej pedagogike.
16
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 „Maximalizovať individuálny potenciál dieťaťa.
 Minimalizovať rozvoj sekundárneho znevýhodnenia.
 Poskytnúť edukatívno ̶ rehabilitačnú podporu deťom do 6 rokov, ktoré majú
vývinové oneskorenie (v oblasti kognitívnej, fyzickej, príp. s viacnásobným
znevýhodnením).
 Poskytnúť štruktúrovaný program pre deti do 6 rokov s autizmom
(s autistickými prejavmi), s problémami v správaní sa a s problémami
v komunikácii.
 Podporovať výchovu verejnosti (osvetu) s ohľadom na povedomie
o potrebách detí so znevýhodnením od raného veku.
 Poskytnúť morálnu podporu rodičom detí s akýmkoľvek znevýhodnením
pracovať s dieťaťom od narodenia s lepšou víziou do budúcnosti – čo sa
týka samostatnosti a sebestačnosti ich dieťaťa.“19
V ranej ergoterapii je podpora rodiny vnímaná v zmysle odbornej
psychosociálnej pomoci rodine, v ktorej je vychovávané dieťa s rizikovým
alebo potenciálne rizikovým vývinom.
Základom včasnej ergoterapeutickej intervencie, ktorá je určená na
uspokojovanie potrieb rodičov, sú podporné skupiny.20 Tu sa stretávajú rodičia,
ktorých spája rovnaká situácia – znevýhodnenie dieťaťa. Je zabezpečený
priestor, kde môžu prejsť fázu vyrovnávania sa so znevýhodnením a tiež majú
možnosť pocítiť, že nie sú jediní, ktorým sa narodilo dieťa so znevýhodnením.
Priestor pochopenia, vypočutia, dobre myslených rád, ale i sociálnych
kontaktov, získavania často celoživotných priateľov, známych je ich
priestorom, kde si nájdu čas pre seba samých. Pochopiteľne paralelne
s podpornými skupinami pre rodičov fungujú programy určené pre ich deti,
ktorých cieľom je uspokojovanie potrieb v kontexte s prežívaním voľného času
(môžu byť orientované aj ako intervenčné). Ide o detské programy rozličného
zamerania, ktoré fungujú ako podpora sociálnych kontaktov s inými dospelými,
rovesníkmi, s deťmi rozličného veku a s rôznym znevýhodnením, spoznávanie
„iných“ priestorov ku hre, experimentovanie s netradičnými materiálmi –
celkovo ide o zmysluplné prežívanie voľného času.
K programovým možnostiam ergoterapie patrí:
 Vývinový program určený pre dieťa do ukončenia raného veku, ktorého
dominantným zámerom sú poradenské služby v domácnosti pre rodičov detí
do troch rokov, ktoré majú vývinové alebo potenciálne vývinové ohrozenie.
Ide nielen o poradenské mobilné (terénne služby), ale taktiež aj
o posilňovanie rodičovských kompetencií vo výchove dieťaťa, v prípade
obdobia nácviku konkrétnej zručnosti dieťaťa.
 Vývinový program určený pre dieťa od predškolského veku poskytuje
primeranú podporu a služby pre rodiny s deťmi, až do nástupu do školy,
19
20

National Council of Social Service, 2007, s. 13 -14.
GREVING, H. Kompendium der Heilpädagogik, Band 1. Trois-dorf: EINS, 2007.
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ktoré majú vývinové alebo potenciálne vývinové ohrozenie. Zvyčajne sú
tieto programy poskytované v poradenskom zariadení, samozrejme mobilná
intervencia nie je vylúčená (závisí od druhu a stupňa znevýhodnenia).
 Podporovaným programom v oblasti vývinu dieťaťa, sa okrem
poradenských a podporných služieb pre deti, rodiny a centrá starostlivosti
(jasle, materská škola, materské centrá) je súčasťou programu aj podpora
sociability, tzn. včleňovanie detí do kolektívu rovesníkov, zabezpečovanie
inkluzívneho/integračného
vzdelávania
a starostlivosti
v zmysle
metodického usmerňovania, priamej intervencie a poradenstva pre osoby
zabezpečujúce inklúziu (v našich podmienkach integráciu)
 Terapeutický program ranej starostlivosti je chápaný v ponímaní širšej
ergoterapeutickej starostlivosti o dieťa v rodine, kde tento typ programu
poskytuje rodinám tímový komplex služieb v rámci fyzioterapie, ergoterapie
a logopédie. Súčasťami sú: vstupné vyšetrenie, odporúčania, hodnotenia,
vzdelávanie rodiny a podporu, plánovanie služieb, priame terapeutické
intervencie, konzultácie, monitorovanie plánovania prechodu do školy, alebo
iné služby a školenia členov komunity. Služby sú poskytované v domácom,
inštitucionálnom i komunitnom prostredí, ako sú napríklad materské školy,
materské centrá, nulté ročníky základných škôl a i.21
Jednotlivé zamestnávania počas programov môžu byť ponúkané
podobné idey, na ktorej je koncipovaný Program ranej intervencie „malých
krokov“ (Frühförderprogramm „Kleine Schritte“). Samotný program
(Podporný program pre deti s vývinovým oneskorením) bol určený najmä pre
rodičov v oblastiach ako je expresívna reč, hrubá a jemná motorika, receptívna
reč, osobnostné a sociálne schopnosti, čo zodpovedá aj oblastiam rozvoja
v ranej ergoterapii. Len pre zaujímavosť, každá z vyššie uvedených oblasti je
rozpracovaná do ďalších podoblastí, ako napr. v oblasti hrubej motoriky je
uvedená oblasť chôdza po schodoch a šplhanie sa a i.. Samotné ciele programu
korešpondujú s parciálnymi cieľmi ranej ergoterapie, pričom vychádzajú
z vývinovového hľadiska – „čo príde najskôr, čo potom“ (v zmysle akceptácie
vývinových míľnikov dieťaťa). Tak ako Fröbel tvrdí, že na každom vývinovom
stupni musí byť „človek plne tým, čím je typické vývinové obdobie, v ktorom sa
nachádza – dojča dojčaťom, dieťa dieťaťom, chlapec chlapcom ...“22
Profesionálna podpora odborníkom/odborníkmi pre rodiča, ktorý
stimuluje dieťa v rodinnom prostredí, by mala byť k dispozícii bez ohľadu na
skutočnosť, či sa ťažkosti počas hry a učenia sa vyskytli alebo nie. Je to
profylaxia (aj ako súčasť ranej ergoterapie) pred vznikom ťažkostí u dieťaťa.
Zároveň ide aj o samotnú podporu kompetencií rodiča (akúsi prípravu rodičov
KOVÁČOVÁ, B. Ergoterapia v ranom a v predškolskom veku. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2014.
22
NEČASOVÁ, E. Dvousté výročí narození Friedricha Fröbela. Predškolská výchova,
1981/1982, R. XXXVI., 8, s. 2.
21
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motivovať ich v ich schopnosti „robím to dobre, robím to správne“) s dôrazom
na prekonávanie bariér a hraníc, ktoré vznikli medzi rodičmi a dieťaťom, medzi
dieťaťom a inou blízkou osobou, alebo vzájomne medzi všetkými prítomnými
faktormi v procese hry a učenia sa.
Základnou črtou tohto vývinovo orientovaného modelu – ranej
ergoterapie ̶ je skutočnosť, že intervencia, poradenstvo a sprevádzanie sa
koncentruje na rodiny s deťmi, a prevažnej miere by malo byť poskytované
terénnou (mobilnou) formou. Ide o fakt, že vo vývine človeka so
znevýhodnením zohráva dôležitú úlohu rodina. Matoušek poukazuje na
skutočnosť, že „rodina je prvým a záväzným modelom spoločnosti, s ktorým sa
dieťa stretáva. A zároveň je tou, ktorá dieťaťu predkladá určité hodnoty,
vystavuje ho určitým konfliktom a poskytuje mu určitý typ podpory.“23
Pomoc je poskytovaná ako systémová, tzn. nielen čo sa týka dieťaťa so
znevýhodnením, ale i rodiny a jej členov. Samotný prístup k rodinám z aspektu
pomoci je zvyčajne rozdielny, preto nie je možné koncipovať mustru
univerzálnej ergoterapeutickej pomoci, lebo každá rodina a ich dieťa majú rôzne
potreby, ktoré vyplývajú zo znevýhodnenia a z podmienok, v ktorých existujú.
Záver
Koncept ranej ergoterapie vo včasnej intervencii môže byť vnímaný
ako primárny a dominantne preferovaný modul pomoci, alebo naopak vybrané
zamestnávania sú v ranej ergoterapii využívané ako izolované, podporné, ako
súčasť rehabilitácie a/alebo inej terapie. Počas ranej ergoterapeutickej pomoci
je zdôrazňovaný prirodzený kontext dieťaťa, čo v praxi znamená ̶ orientáciu
na rodinu, jej podporu v neľahkej situácii, vyrovnávanie sa s faktom možného
znevýhodnenia dieťaťa a zohľadňovanie individuálnych potrieb rodiny v snahe
vytvoriť prijímajúcu a podpornú klímu. Poradenstvo a sprevádzanie v ranej
ergoterapii sa orientuje na zvyšovanie kvality života rodiny.
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Aspekty multisenzorického prostredia
vo včasnej intervencii
Aspects of Multi-Sensory Environments
in Early Childhood Intervention
Zuzana Fábry Lucká
Abstract
The paper discusses the aspects of multi-sensory environment supporting
development of children in the context of family-oriented early childhood
intervention for children with risk development or disabilities and their
families. It presents the relationships between sensory perception,
impairment and its support in a multi-sensory prepared environment, and
the role of the professional case manager working with the family in early
childhood intervention services providing this type of support. The author
presents the outputs from her research in the conditions of the Slovak
Republic conducted in a prepared multi-sensory environment with
several families receiving the social service of early childhood
intervention. Through a qualitative analysis of interventions aimed at
supporting sensory perception of children whose abilities are impaired in
this area, the researchers explored the supportive aspects of multi-sensory
environments and the benefits this type of intervention can bring to the
child and their family. The concept of early childhood intervention
considers the child's family system and provides support not only for the
development of the child but also for the needs of the family as a whole
in the context of the family roles, everyday routines, inner and outer
resources as well as potential barriers. The intervention is provided in
a partnership of the family with a multi-agency supportive collaborative
team of professionals from the health care, education and social sector.
Therefore, in the family-oriented early childhood intervention services,
the multi-sensory environment becomes also a place to support parental
competencies so that the parent, as the greatest expert on their child, has
the opportunity to discover their competencies, strengthen them and
transfer them for the use in everyday activities.

Keywords: Multisensory Environment. Early Intervention. Family.
The paper is a partial outcome of the project VEGA 1/0598/17 Evaluation of
The Effective Factors of Multisensory Approaches in Therapeutic Education.
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Včasná intervencia v kontexte rodiny
Narodenie dieťaťa, ktorého rast a zrenie je ohrozené, predstavuje pre
každú rodinu ťažkú životnú situáciu. Zvládnutie tejto krízovej situácie závisí
od mnohých faktorov vrátane atmosféry prvých troch rokov rodinného života
s dieťaťom. Počas tohto obdobia sa vytvárajú vzťahy, ktoré v prvých rokoch
života nadobúdajú charakter adhézie a stávajú sa tak vzorom pre všetky ostatné
ľudské vzťahy počas života. Rovnako ako každé dieťa predstavuje jedinečnú
osobnosť so svojimi právami, silnými a slabými stránkami, každá rodina je
systémom, v ktorom je možné objavovať a podporovať silné stránky dieťaťa.
Obmedzenia je potrebné rešpektovať, akceptovať a podporovať celostný
komplexný vývin dieťaťa.1 Podstatou rodinne orientovanej včasnej intervencie
je preto práve terénna forma služby, ktorej prvoradým cieľom je podporiť
rodinu ako systém.
Identifikácia základných potrieb rodičov a ich detí s rizikovým či
ohrozeným vývinom, predpokladá dôkladnú znalosť ich rodinného zázemia,
zvykov, tradícií, ale aj spôsobov výchovy, komunikácie.
Narodenie dieťaťa s komplikáciami neprináša obvyklé potešenia
z rodičovstva alebo oslavné rituály v rodine. Byť rodičom dieťaťa so
zdravotným postihnutím nie je súčasťou prípravy na materstvo a rodičovstvo,
a táto nová skúsenosť výrazne oslabuje stabilitu rodiny ako celku. Nestabilný
rodinný systém nedovoľuje rodine pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádza
a prijať ju, čo následne ohrozuje prijatie dieťaťa. Takáto rodina hľadá
informácie, kladie otázky, snaží sa orientovať, vyskúšať riešenia, zažiť
sklamanie, čakať na úspech a hľadať podporu. Medzi základné potreby rodiny
dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo s rizikovým vývinom podľa Tichej
patrí:
 poskytovať podporu rodine v súvislosti s vývinovým rizikom dieťaťa;
 poskytovať rodine komplexné informácie o zdravotnom stave dieťaťa;
 poskytovať podporu všetkým členom rodiny (matka, otec, súrodenci, širšia
rodina);
 byť rovnocenným členom tímu odborníkov;
 oboznámiť rodiny s rodinami s rovnakou životnou situáciou a nechať ich,
aby sa podelili o svoje príbehy a rady;
 podporovať vnútorné zdroje rodiny a schopnosť rodičov porozumieť
vlastnému dieťaťu;
 porozumieť, prijať a nechať žiť v úlohe rodiča;

KOVÁČOVÁ, B. Liečebná pedagogika vo vývine človeka. In: Liečebná pedagogika 1:
vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2014. s 6- 7.
1
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 poskytovať podporu rodine, v rodine a s rodinou.2
Pre rodinu s dieťaťom s vývinovými komplikáciami je v tomto prípade
mimoriadne dôležité získať dostatočné informácie o jeho probléme, získať
podporu od odborníka a naplánovať ďalšie možnosti pomoci. To je kľúčový
moment pre rodinné poradenstvo, ktoré Prevendárová popisuje ako proces,
ktorý umožňuje:
 čo najlepšiu možnú orientáciu v ich situácii;
 optimalizáciu fungovania rodinného systému;
 optimalizáciu života každého člena rodiny.3
Podpora rodiny v období ranej alebo včasnej intervencie zahŕňa
z pohľadu Tichej4 niekoľko kľúčových prvkov, ktoré nasledovne uvedieme.
(1) Včasná intervencia sa vzťahuje na celú škálu služieb pre rodinu a dieťa so
zdravotným postihnutím alebo ohrozením, zahŕňa a integruje rôzne
opatrenia a formy podpory.
(2) Včasná intervencia je zameraná na celú rodinu dieťaťa so zdravotným
postihnutím, ohrozením alebo narušením v dôsledku biologických faktorov
alebo faktorov životného prostredia.
(3) Vo vzťahu k dieťaťu sa poskytuje včasná intervencia v dôsledku
vzájomných vzťahov medzi rodičom a dieťaťom. Cieľom včasnej
intervencie je podporiť tieto interakcie.
(4) Služby včasnej intervencie sú založené na analýze individuálnych potrieb
každej rodiny a ich cieľom je podpora rodiny a podpora rozvoja dieťaťa
s ohľadom na jeho potreby.
(5) Včasná intervencia je zameraná na ohrozené deti od diagnostickej fázy
(vrátane identifikácie zdravotného postihnutia alebo rizika pre dieťa počas
prenatálneho vývoja), až kým pominú dôvody poskytovania služieb včasnej
starostlivosti.
(6) Včasná intervencia je služba poskytovaná predovšetkým v rodinnom
prostredí, vo forme návštev domáceho poradcu (najmenej 75 % konzultácií
sa koná v rodinnom prostredí).
(7) Včasná starostlivosť integruje koncepciu prevencie ako súčasť procesu
včasnej intervencie na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni.
(8) Ekonomická výhoda starostlivosti v ranom veku prostredníctvom služby
včasnej intervencie pozostáva z predpokladu, že rodina, ktorej bola
Porov. TICHÁ, E. Podpora rodiny v systéme ranej starostlivosti. Kováčová, B. (Ed.).
Liečebná pedagogika 1: vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho
hľadiska. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014.
3
Porov. PREVENDÁROVÁ, J. Rodinná terapia a poradenstvo. Bratislava :
Humanitas, 2001. s. 15.
4
TICHÁ, E. Multisenzorické prístupy vo včasnej intervencii orientovanej na rodinu.
Lessner Lištiaková, I. (Ed). Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2017.
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systematicky a plánovite poskytovaná podpora v ranom veku dieťaťa,
nebude v neskoršom období závislá od inštitucionálnej pomoci v takej
miere, ako by tomu bolo bez tohto včasného zásahu. 5
Východiská výskumnej štúdie
Prvá výskumná štúdia v regióne o súčasnom stave intervencií v ranom
detstve sa uskutočnila s podporou projektu Európskej iniciatívy pre
kompetentnosť v oblasti včasnej intervencie, ktorý sa realizoval od roku 2013
a v súčasnosti pokračuje v ďalšom nadväzujúcom výskume. Od tohto obdobia
vznikli v podmienkach Slovenskej republiky tri centrá včasnej intervencie,
neustále sa ich pôsobnosť rozširuje aj na ďalšie krajské mestá a vznikajú ďalšie.
V oblasti včasnej intervencie boli zavedené rôzne postupy na
maximalizáciu podpory detí s rizikovým vývinom a ich rodinného prostredia.
Koncepcia prezentovaná a analyzovaná v tejto štúdii je zameraná na podporu
zmyslového vnímania dieťaťa prostredníctvom pripraveného prostredia, ktoré
poskytuje multisenzorické rôznorodé podnety.
Výskumnú vzorku tvorili deti v ranom veku vo veku 0 až 7 rokov, ktoré
majú rizikový, ohrozený vývoj a sú príjemcami služby včasnej intervencie na
Slovensku. Výskum bol okrem identifikácie problematických oblastí zameraný
aj na analýzu aktivít zmyslového vnímania, ktoré je možné aplikovať priamo
v rodinnom prostredí dieťaťa a rodičia dieťaťa poskytujú potrebnú stimuláciu
na základe aktuálneho stavu dieťaťa a možnosti rodiny, vrátane finančnej
situácie.
Na základe výskumného projektu, zameraného na kontext
multisenzorických aspektov ako podpora včasného vývoja dieťaťa, sme sa
zamerali na identifikáciu podporných prostriedkov v jednotlivých oblastiach
senzorických systémov – vizuálnu stimuláciu, sluchovú stimuláciu, vnímanie
priestoru a multizmyslové vnímanie (tab. 1). Popísané oblasti je možné
podporovať priamo v rodinnom prostredí dieťaťa.

ORIEŠČIKOVÁ, H., HRČOVÁ, J. Snoezelen. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010.; TICHÁ, E. Multisenzorické prístupy vo
včasnej intervencii orientovanej na rodinu. Lessner Lištiaková, I. (Ed).
Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2017.
5
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Tabuľka 1: Oblasti senzorického vnímania
Oblasti senzorického
Špecifické stratégie
vnímania
 kontrastné farby
 osvetlenie priestoru
 objekty
Vizuálna/Optická
 využívanie lesklých materiálov, materiálov,
stimulácia
ktoré aktivizuje svetlo, výber florescenčných
farieb
 výber veľkých a jednoduchých kontrastných
vzorov na väčšom podklade
 fyzický kontakt
Sluchová/Auditívna
 práca so vzdialenosťou
stimulácia
 popisovanie a komentovanie udalostí
 vnímanie hraníc tela
 vnímanie vlastného “ja”
Vnímanie priestoru
 vnímanie času
 vnímanie priestoru
Integrácia zmyslových  poskytovanie vizuálnych, zvukových
vnemov
 alebo dotykových podnetov
Zdroj: vlastný
Prvá fáza výskumu pozostávala z kvalitatívneho pozorovania
a realizácie rozhovorov s rodičmi. Na základe zistení sme vytvorili odporúčania
pre stimuláciu zmyslových vnemov v jednotlivých systémoch, ktoré sú dôležité
pre plánovanie ďalších stratégií vo včasnej intervencii.
Výsledky výskumu
Stimulácia v senzorických systémoch bola pozorovaná v období
desiatich mesiacov (2017 -2018) v rodinách, ktoré využívali intervenčný
program včasnej intervencie. Pozorovania boli kvalitatívne analyzované
a doplnené spätnou väzbou od odborníkov a rodičov o ich skúsenostiach so
senzorickou stimuláciou dieťaťa v pripravených intervenčných situáciách
a činnostiach každodenného života. Na základe výsledkov výskumu boli
zhrnuté odporúčania na aplikáciu stimulácie vo včasnej intervencii.
Vizuálna stimulácia je vhodnou metódou rozvoja dieťaťa
s poškodením zraku. Raný vývin dieťaťa je obdobie, v ktorom sa vyvíjajú
nervové cesty a dozrieva nervový systém. Je to obdobie, v ktorom je možné
intenzívne podporovať rozvoj a spracovanie vizuálneho vnímania. Dostatočná
stimulácia v ranom veku je rozhodujúca pre kvalitu vizuálneho vnímania
v neskoršom veku. Je vhodné začať stimulovať videnie dieťaťa od chvíle, keď
sa objaví porucha zraku, respektíve je odhalená porucha zraku. Vizuálnou
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stimuláciou sa snažíme maximalizovať vývin zostávajúcich funkcií a ich
maximálne možné využitie v každodennom živote dieťaťa. Je tiež dôležité
zistiť, či dieťa rozlišuje medzi svetlom a tmou, vie identifikovať smer,
z ktorého svetlo prichádza, odkiaľ sa objaví tieň, znalosťou niektorých farieb
a tvarov. Vizuálna stimulácia sa odporúča všetkým deťom, ktoré majú vážne
zrakové postihnutie od narodenia alebo ho mali krátko po narodení. U väčšiny
detí majú lekári schopnosť veľmi slabo určovať stupeň zrakového postihnutia,
a aj z tohto dôvodu je vhodné, aby sa vizuálna stimulácia poskytovala všetkým
deťom, u ktorých nie je možná presná diagnostika. Aj u detí s viacnásobným
postihnutím je cielená vizuálna stimulácia veľmi vhodnou formou, nakoľko
presné obmedzenie vizuálneho vnímania je vzhľadom na obmedzenú
spoluprácu veľmi ťažké identifikovať.6
Pri vizuálnej stimulácii je potrebné zvoliť optimálnu polohu dieťaťa,
poskytnúť dostatok času a čakať na reakciu dieťaťa, integrovať nácvik do
denných činností dieťaťa, pričom aktivita musí byť pre dieťa zábavná. Je
dôležité tiež poskytovať dieťaťu čas na oddych bez vizuálnych podnetov.
Sluchová stimulácia. V prvých mesiacoch života je práca s hlasom pre
dieťa rovnako dôležitá ako fyzický kontakt. K dieťaťu s poruchou sluchu
hovoríme z diaľky, približujeme sa bližšie a dotýkame sa zboku. Popisujeme
a komentujeme všetko, čo sa deje okolo dieťaťa, všetky zvuky, ktoré je možné
počuť. Zvuky majú pre dieťa zmysel, iba ak majú celkový kontext.
Vnímanie priestoru detí v ranom veku úzko súvisí s komunikáciou,
vnímaním času a uvedomovaním si vlastnej schopnosti meniť a ovplyvňovať
okolie. Vnímanie tela a jeho častí je do veľkej miery ovplyvnené stimuláciou,
najmä u detí s obmedzenými pohybovými príležitosťami a/alebo zmyslovými
poruchami. Časti tela vnímame tiež preto, že ich existenciu kontrolujeme
zrakom. Je nevyhnutné, aby si dieťa v ranom veku uvedomovalo časti svojho
tela pomocou masáže, dotyku s rôznymi predmetmi a materiálmi alebo
umiestnením hračiek so suchým zipsom do bodu, keď sa ich dieťa snaží
odstrániť, čo spôsobuje interakciu s ich vlastnými časťami tela. Vnímanie
priestoru je do veľkej miery určené rozdielom medzi činnosťami, ktoré ponúka
prostredie, alebo hračkami, ktoré patria do určitého priestoru (napríklad
hračkou v posteli atď.). Pokus dieťaťa dotknúť sa predmetu mimo jeho
vlastného tela môže byť často prvým uvedomením si, že svet pokračuje za
hranicami vlastného tela, najmä u detí so zrakovým postihnutím.
Integrácia zmyslov – keď je dieťa vystavené vizuálnemu, zvukovému
alebo dotykovému podnetu, pohybuje sa s určitým úmyslom, očakáva výsledok
a začne toto správanie opakovať. Dieťa s poruchou zraku nedostáva adekvátnu
reakciu na svoje konanie, takže ich postupne prestane vykonávať. Je dôležité
priviesť dieťa do kontaktu s inými zmyslami, pretože toto spojenie robí pohyb
zmysluplným.
Porov. SKALICKÁ, M. Stimulace zraku a zrakový výcvik. Praha : Středisko rané péče,
1998.
6
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Zhrnutie a záver
Komplexná stimulácia rozvoja dieťaťa s rizikovým alebo ohrozeným
vývinom, či so zdravotným postihnutím si vyžaduje prítomnosť
transdisciplinárneho tímu, ktorý zahŕňa aj rodinu dieťaťa. Len v partnerstve
s rodinou je možné podporovať rozvoj dieťaťa s cieľom dosiahnuť maximálnu
možnú podporu. Výber akéhokoľvek prístupu zameraného na deti, ktorý sa
poskytuje iba dieťaťu, nie je komplexným riešením, ak nezahŕňa intervenciu
v pre dieťa prirodzenom prostredí s ľuďmi, s ktorými je počas celého dňa –
s rodinou. Je dôležité, aby bola rodina dieťaťa informovaná o dôležitosti ich
prítomnosti v kritických situáciách dieťaťa. Medzi dôležité stratégie rozvoja
rodinných kompetencií patrí podpora rodinnej autonómie. Rodina musí byť
prijatá ako nezávislá jednotka, ktorá má právo rozhodovať o dôležitých
rodinných záležitostiach.
Na základe získaných údajov sme identifikovali ciele včasnej
intervencie zamerané na podporu rodiny ako komplexnej jednotky:
 Podporovať rodičov v ich schopnosti vyrovnať sa s ťažkou situáciou
spojenou s postihnutím ich dieťaťa.
 Posilniť rodinné kompetencie a znížiť ich závislosť od sociálnych systémov.
 Vytvárať podmienky pre sociálnu integráciu dieťaťa, rodiny a spoločnosti.
 Poskytovať rodine relevantné informácie, nie radu.
 Poskytovať informácie jasne, bez žargónu a rôznymi spôsobmi (ústne,
obrázky).
 Zdieľať informácie citlivým a dôverným spôsobom.
 Poskytovať informácie týkajúce sa kultúry rodiny.
 Poskytnúť rodine rôzne príležitosti na zdieľanie informácií a kladenie
otázok v krízovej situácii.
 Viesť rodičov k priamej komunikácii s cieľom opísať svoje pocity neistoty,
starostí a rodinných priorít.
 Povzbudiť rodinu, aby bola aktívna počas stretnutí s odborníkmi vo forme
konkrétnych otázok a dôsledných záznamov o dieťati.
 Poskytnúť rodine dostatok času na rozhodnutie a zaujatie konečného postoja
pred výberom konkrétneho smeru intervencie.
 Povzbudiť rodiny, aby písali poznámky alebo robili zvukové a obrazové
záznamy, ktoré môžu pomôcť spracovať získané informácie a zdieľať ich
s ostatnými členmi rodiny, ktorí sa nezúčastnili na stretnutí.
 Poskytovať rodičom pomoc pri získavaní vhodných odpovedí na správanie
dieťaťa.
 Poskytovať informácie o ponuke kompenzačných pomôcok a dostupných
pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím.
Rodičia potrebujú byť emocionálnou podporou dieťaťa, ale tiež musia
mať možnosť vlastnej podpory duševného zdravia. Ak tieto procesy zlyhajú,
bránia účinnosti použitých intervenčných stratégií. Úlohou zásahu v ranom
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detstve je najmä to, aby sa tieto stratégie stali súčasťou každodenných rituálov
v rodine, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou rodinného života. Hlavnou
myšlienkou je naučiť rodinu využívať vlastné zdroje a stratégie. Úlohou
odborníkov je najmä podporovať rodinu ako celok, vnímať ich v partnerstve
a so zreteľom na ich skutočné prežívanie situácie.
Afiliácia:
Príspevok je výstupom projektu VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych
faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike.
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Externalizácia s animovanou bábkou
v procese včasnej intervencie
Externalization with Animated Puppet
in the Process of Early Intervention
Barbora Kováčová, Zuzana Chanasová
Abstract
Externalization as part of Puppet therapy is an integral part of the process
of helping a family with a child at risk. The contribution outlines concrete
structure of work with animated puppet in the framework of early
intervention. Based on experimental verification (2015-2018) of the
technique Puppet interviews in families, in which puppet therapeutic
intervention was carried out, the authors describe three areas (direct work
with family, work with child up to 3 years of age, work with child up to
6 years of age) of help, accompanied by authentic client testimonies. Each
area has also defined possibilities and limits in the context of a parallel of
early intervention and puppet therapy (specifically Puppet interview
technique).

Keywords: Externalization. Family with Risk Child. Puppet Therapy.
Vstup do problematiky externalizácie s animovanou bábkou
Premisou terapie s bábkou je proces externalizácie. Ide v ňom
o tendenčné správanie a konanie klienta prenášať (transformovať) do okolitého
sveta (v terapii s bábkou je to do priestoru hry) svoje pudové želania, konflikty,
spôsoby myslenia a nálady. Vstupom do role (dospelý s animovanou bábkou
v paralele so zrakovým kontaktom dieťaťa) sa odvíja príbeh, ktorý klient
prehráva prostredníctvom bábok. Terapeut/odborník mu svojím prístupom
(na)pomáha objektivizovať problém, cez bábku ho prežiť a zároveň hľadať
adekvátne riešenie k individuálnym schopnostiam klienta s prihliadnutím na
vek a zdravotný stav. Prepojenie bábok s príbehom uplatňovala Mond.1
v heterogénnych skupinách klientov. Najmladšou skupinou, ktorá sa tejto
terapie zúčastňovala, boli deti od troch rokov. Samotná terapia s bábkou
prebiehala v dvojiciach (bábky predstavovali súrodencov, jeden z nich bol
zdravý, druhý bol s konkrétnym zdravotným znevýhodnením). V našich
podmienkach to bola Majzlanová, ktorá popísala konkrétny priebeh terapie
s bábkou, počas ktorej deti mali možnosť vybrať si dve bábky, napr. bábka Jimmy
predstavovala samotného klienta a bábka Brutus predstavovala kamaráta.
1

GAUDA, G. Grundgedanken des therapeutischen Puppenspiels. In Petzold, H. (Ed.).
Puppenspiel in der integrativen Therapie mit Kinder. Paderborn. 1991.
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Z projekcie hry hrajúcich sa vyplynulo to, že bábka Brutusa bola veľká, vždy
usmiata a bábka Jimmyho bola malá, slabá, vnútorne neovplývala krásou.
Pomerne často to boli prehrávané scény s bábkami, v ktorých Jimmy verbalizoval
svoje pocity počas segregácie svojho súrodenca s postihnutím (na ihrisku medzi
deťmi, v obchode pri kupovaní cukríkov, v škole, a pod.). 2
Pre klientov (bez ohľadu na vek a znevýhodnenie) sú najbližšie príbehy
s motívom ľudovej rozprávky.3 Ako autorky tvrdíme, že v samotných
rozprávkach využiteľných v terapii s bábkou je pomerne často zobrazený
konflikt, ako napr. odlúčenie od rodičov, konflikt so súrodencami, stretnutie
s osobou iného pohlavia, hľadanie šťastia, zaznávanie (Popoluška a pod.),
víťazstvo dobra a spravodlivosti, „ ... a žili šťastne, až kým nepomreli“. Tieto
témy sú častými pri práci s rodinou v procese včasnej intervencie. Práve preto
je proces samotnej externalizácie s využitím bábky podstatným pri ľahšom
identifikovaní problému, ktorý sa črtá, ale nie je verbalizovaný.
Procesuálna stránka externalizácie s animovanou bábkou
Externalizáciu s bábkou možno vnímať ako proces odpútania sa od
konfliktu, ktorý je hrou (hrovou aktivitou) transformovaný. Klient spoznáva
svoju schopnosť pomôcť sebe i druhým, zároveň akceptovať príležitosti
z prostredia, v ktorom aktuálne existuje. Herné situácie, ktoré sa odohrajú
v terapeutickej miestnosti (v špecifickom priestore k hre), prinášajú dôležité
informácie o téme, ktorú si samo dieťa vytvorí a rozohrá. Smerovanie procesu
sa môže diať v štruktúrovaní konkrétneho príbehu podľa pocitov, predstáv,
prianí a obáv z pohľadu klienta.4
Príbeh sprostredkovávaný cez konanie bábky/bábok je
symbolickou kolážou z minulých i súčasných zážitkov, vyjadrením pocitov,
predstáv, prianí i obáv. Nie je ničím výnimočným, keď v ranom veku je
prežívanie klienta ovplyvnené špecifickými životnými okolnosťami (rozvod
rodičov, úmrtie blízkej osoby) formou narušeného vývinu emocionality, ktorý
sa neskôr môže prejaviť v príbehu hry. Klientovi môže byť vybraná (alebo
ponúknutá) téma, ktorú ľubovoľne rozvíja. Pre odborníka (liečebného
pedagóga) to znamená hľadať, objavovať príčiny tendenčného správania
vybraných bábok na scéne. Hrová aktivita prostredníctvom bábky odhaľuje
latenciu konfliktu, ktorý klient prehráva bez použitia slov. Príkladom môžu byť
konkrétne bábky Jája a Pája, ktoré sú autormi popisované ako vhodný
materiál pre cieľovú skupinu detí vo veku štyroch rokov (pozn. veková hranica
MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. Bratislava : Iris. 2004.
KAŠČÁKOVÁ, S. Introverzia ako hendikep v literatúre pre deti a mládež. In: Človek
so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej
edukácii: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018.
4
KOVÁČOVÁ, B. Liečebná pedagogika III.: základy liečebnej pedagogiky. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2015.
2
3
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je podmienená aj zrelosťou dieťaťa). Tieto terapeutické bábky sú súčasťou
spontánnych príbehov a sú považované za hodnoverné. V Českej republike sa
v kriminalistike pri vyšetrovaní činov ohrozujúcich mravnú výchovu detí
využívajú práve tieto bábky (Jája a Pája). Špecificky vytvorené bábky majú
zobrazené mužské a ženské pohlavné orgány. Klient prostredníctvom projekcie
s bábkami prehráva príbeh, alebo jednotlivé časti trestného činu, ktorý bol
spáchaný voči jeho osobe.5 V nemecky hovoriacich krajinách sú tieto bábky
používané aj pri odhaľovaní trestných činov týkajúcich sa sexuálneho
zneužívania ľudí s mentálnym a sluchovým postihnutím. Sú zaznamenané aj
prípady využitia projektívnych bábok v prípadoch sexuálneho zneužívania
a fyzického násilia na ženách.6 V konaní bábok ide o prenos konkrétnej situácie,
ktorá je prezentovaná cez príbeh bábkových postáv so snahou odosobniť sa.
Rozhovor s hrajúcim klientom je štruktúrovaný tak, aby odborník získal
požadované informácie.7
Postupnosť (formou krokov) v procese externalizácie s bábkou
Irwin popísala jednotlivé kroky v terapii s bábkou a zdôrazňovala, že
počas externalizácie s bábkou sú odborníkom zaznamenávané údaje
a informácie, ktoré sa (do)týkajú formy a obsahu bábkového diania.
Konkrétne ide o položky, v ktorých sa zaznamenáva kreativita klienta pri
použití bábok (pohyblivosť, výrazové prostriedky), koherencia deja, celková
zrozumiteľnosť dejového rámca v hre s bábkou, taktiež sa orientuje aj na prvky
neverbality klienta a celkovú kontrolu nad priebehom bábkového diania.8
Špecifickou projektívnou technikou, v ktorej centrálnu rolu zohráva
projektívna hra s bábkou, je bábkové interview. Využíva sa k pochopeniu
a postupnému odhaleniu etiológie vzniknutých obranných mechanizmov
a prebiehajúcich konfliktov individuálne alebo v rodine (rodinné bábkové
interview). Interview s bábkou (v prípade, že odborník nemá štandardizovanú
batériu bábok) je v úvodnej fáze orientované na rozhovor medzi dvomi, alebo
viacerými osobami, ktoré budú súčasťou hry s bábkami. Úlohou odborníka je
získať informácie, argumenty a názory, ktoré neskôr uplatní počas hry
s bábkou. Odborník cielene konštruuje a vytvára otázky vyplývajúce z témy,
zo zámeru alebo z konkrétneho konfliktu. Celkovo môže interview prebiehať
CHMELÍK, J., PORADA,V., WEIS, P. Mravnosť, pornografia a mravnostná
kriminalita. Praha : Portál.
6
GAUDA, G. Therapeutisches Puppenspiel: eine Antwort auf eine Antwort. Figura, 5,
1998, 30 ̶ 31.
7
Získaný materiál (formou videonahrávky), ktorý bol zaznamenávaný počas celého
hrania, je považovaný za súčasť súdnoznaleckého posudku. Cit. KOVÁČOVÁ, B.
Terapia s bábkou. Teoretické východiská a výskumné zistenia. Bratislava : Musica
Liturgica, 2012.
8
IRWIN, C. E. Puppets in Therapy: An Assessment Produce. American Journal of
Psychotherapy, 1985, 39 (3), 389 ̶ 399.
5
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ako vstupné za účelom nadviazania kontaktu s klientom. S pomocou bábky
môže byť realizované diagnostické interview, ktoré je v terapii považované za
primárnu metódu na nadviazanie osobného kontaktu s klientom, so zámerom
preniknúť do vnútorného sveta klienta s pochopením vzniku a priebehu
problémov (napr. technika Bábkové interview).9
Štandardizované interview je súčasťou pravidelných intervenčných
stretnutí, v ktorom formulácia a poradie otázok sú ustálené, prebiehajúce podľa
vopred určených schém, zásad (napr. Zásady práce s bábkou Júliou).10 Pre
odborníka, ktorý sa terapii s bábkou už dlhšie venuje, je možnosť používať
neštandarizované interview (obsah, formulácia a poradie otázok nie sú vopred
záväzné, stanovený je len terapeutický cieľ). Daný typ interview je otvorenou
situáciou a jeho priebeh závisí od celkového vývoja komunikácie terapeut –
klient a bábka(y). Tento typ interview má dve formy. Prvou formou je voľné
(neriadené) interview, kde sa klientovi ponecháva voľnosť výpovedí, bez
zasahovania do jeho prejavu (práca s batériou bábok, napr. Jája a Pája).
Druhým typom interview je čiastočne riadené, kde je klient terapeutom
usmerňovaný predovšetkým tematicky z dôvodu zbytočného zasahovania tém,
nekorešpondujúcich s problémom (napr. práca s iniciačnou bábkou
Bernardom). Existuje ešte jeden typ interview, ktoré sa nazýva účelovým,
poradenským interview. Jeho cieľom je poskytnúť radu alebo súhrn
informácií potrebných k tomu, aby si klient (spoločne s rodinným zástupcom)
mohol vytvoriť ucelený obraz o sebe, svojich schopnostiach.11
Bábkové interview ako techniku Irwin a Shapiro považovali za súčasť
diagnostického procesu (ide o pološtruktúrované interview).12 Na základe
empirických údajov Gauda (1998, s. 31) tvrdí, že diagnostický proces s bábkou
s použitím symboliky dáva nehovoriacim reč v prípadoch spoločenských
a psychických problémov, sexuálneho zneužívania detí, mladistvých
a dospelých žien. Počas bábkového interview sa odborník zameriava na
identifikáciu povahy problému, na prístupnosť klienta a jeho možnosti a limity
ako odborníka. Z pozorovania vzniká hodnotný symbolický a fantazijný
materiál prezentujúci vzory interakcií typické pre konkrétnu rodinu.
Klient má mať k dispozícii 15 -20 bábok, rozdelených do kategórií
znázorňujúcich reálne/fantazijné bábky, rodinné bábky, biele/čierne (jing/jang)

KOVÁČOVÁ, B. Využitie bábky v liečebnej pedagogike. In: Liečebná pedagogika V.:
bábka ako artefakt v procese výchovy, terapie a spirituality. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
10
KOVÁČOVÁ, B. Terapia s bábkou. Teoretické východiská a výskumné zistenia.
Bratislava : Musica Liturgica, 2012.
11
IRWIN, C. E. Puppets in Therapy: An Assessment Produce. American Journal of
Psychotherapy, 1985, 39 (3), 389 ̶ 399.
12
IRWIN, E. C., SHAPIRO, M. I. Puppetry as a diagnostic and therapeutic technique.
Jakab, I. (Ed.) Psychiatry and art (Vol. 4). Basel: Karger Press. 1975.
9
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bábky, kráľovské bábky, symbolické bábky, divé/krotké zvieracie bábky.13
V ponuke musia byť prítomné bábky pozitívnej, negatívnej i neutrálnej
polarity. Bábky majú byť uložené v nádobe (prútenom koši), klienta má
odborník motivovať k tomu, aby si ich prezrel, môžu ich spoločne preskúmať.
Odborník si zaznamenáva reakcie klienta (verbálne i neverbálne) na materiál,
z ktorého je bábka vytvorená; na farebné spracovanie bábky; na mechanizmus
ovládania bábky; na preferenciu konkrétnych znakov, napr. ostré zuby, pazúry;
strašidelný výzor atď.); na selekciu špecifického druhu bábok, napr. klient si
vyberá len zvieracie bábky. 14
Počas priebehu hry s bábkami môže odborník zaznamenať (okrem
vyššie spomínaných) aj mieru spolupráce s odborníkom/alebo s iným hráčom,
akceptáciu deja, ohľaduplnosť, koordináciu a celkovú pohyblivosť s bábkami,
vzájomné zdieľanie so spoluhráčom, negatívne a pozitívne sociálno-interakčné
zručnosti v súvislosti s prebiehajúcim bábkovým procesom. Čo sa týka
obsahovej zložky, ide o vytvorenie celkového prostredia pre bábkové dianie,
použitie rekvizít, kulís, ktoré majú rozličný význam, napr. doplnok, obrana pred
nepriateľom, ohraničenie priestoru hry, zbraň voči konkrétnej osobe a pod. 15
Design výskumu
Zámerom tohto príspevku bolo na základe osobných skúsenosti
(v rámci experimentálneho posudzovania v rokoch 2015 -2018) v kontexte
procesu externalizácie vytvoriť ku každému z predstaviteľov bábok (v terapii
s bábkou) možnosti a limity s využitím v rámci včasnej intervencie.
Najčastejším predstaviteľom v terapii s bábkou je bábkové interview, ktoré
aktuálne budeme analyzovať v rozsahu troch oblastí včasnej intervencie, kde je
možné ho využiť ako podporný materiál v procese externalizácie.

13

IRWIN, C. E. Puppets in Therapy: An Assessment Produce. American Journal of
Psychotherapy, 1985, 39 (3), s. 390.
14
KOVÁČOVÁ, B. Terapia s bábkou. Teoretické východiská a výskumné zistenia.
Bratislava : Musica Liturgica, 2012.
15
Porov. KOVÁČOVÁ, B. Využitie bábky v liečebnej pedagogike. In: Liečebná
pedagogika V.: bábka ako artefakt v procese výchovy, terapie a spirituality.
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
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Proces externalizácie je možné v rámci včasnej intervencie rozdeliť do
troch oblastí (Schéma 1). Každú z uvedených oblastí popíšeme v súvislosti
s uvedením možností a limitov. V niektorých prípadoch uvedieme aj konkrétne
výpovede z rozhovorov s rodičmi, ktorým bola poskytovaná včasná
intervencia.

Každý z terapeutických prostriedkov, ktorý má umelecko-expresívny
charakter, je typický tým, že pri každom existujú možnosti (šance, kedy je
vhodné daný prostriedok využiť), a taktiež i limity (riziká, kedy nie je vhodné
daný terapeutický prostriedok využiť). Samozrejme stáva sa, že odborník môže
na základe skúsenosti vnímať konkrétne možnosti/limity rozdielnym
spôsobom. Aj z toho dôvodu netvrdíme, že dané výsledky je možné
zovšeobecniť. Skôr ide o výsledky, ktoré majú byť nápomocnými pri využívaní
Bábkového interview (angl. Family Puppet Interview) v praxeologickej rovine
odborníka pôsobiaceho v oblasti včasnej intervencie.
Na prvom terapeutickom sedení má mať rodina (jej konkrétni členovia)
možnosť oboznámiť sa s rôznymi možnosťami využitia bábok.16 Môžu využiť
hraciu plochu vo svojej jednoduchej štruktúre a hrať sa s existujúcimi bábkami
GAUDA, G. Ein Überblick mit Praxisbeispielen zur Entwicklung und Durchführung
des Therapeutischen Puppenspiels. In Denkste: puppe: multidisziplinäre Zeitschrift für
Mensch-Puppen-Diskurse. VG Bild-Kunst Bonn 2017, s. 116.
16
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(tie, ktoré sú k dispozícii).17 „Mne bolo jedno, akú bábku budem mať v rukách,
len som chcela to povedať, vykričať, že prečo mne sa to muselo stať! Potom
som si uvedomila, že o čo mi ide? Veď ja tú našu Rozálku chcem, je tak krásna
a milá. A tak som zobrala bábku, ktorá mi svojím zjavom pripomínala ju, bledé
vlásky, veľké oči ... keď som mohla prehrávať a konečne hrať, som si
uvedomila, že v rukách držím anjela. Nebudete mi veriť, ale tento výber ma
oslobodil, vedela som, že Rozálka ku mne patrí, ona je mojím anjelom.“
[z terapie, K-mat-2018-1].
Komentár: Ide o prvý záznam z rozhovoru s klientkou M., 38 rokov,
ktorej sa narodilo dieťa s Downovým syndrómom. Odborníka vyhľadala aj
z toho dôvodu, že potrebovala poradiť nielen s podporou Rozálky, ale taktiež
nevyhnutne mala pocit, že sa musí vyrozprávať, ako sama prízvukovala,
vykričať svetu svoj bôľ. Narodeniu Rozálky predchádzal odchod partnera
(dlhodobého životného druha), ktorý od klientky M. odišiel do zahraničia,
podľa jeho slov „premyslieť si ako ďalej“ (v tom čase už obaja vedeli, že sa im
narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, pozn.). Počas brigády v zahraničí
bol smrteľne zranený. Samotný prevoz na Slovensko, ako i pohreb zabezpečili
jeho rodičia a vyjadrili želanie, aby sa klientka M. pohrebu nezúčastnila ...
počas rozhovoru bolo identifikovaných množstvo nespracovaných situácií,
ktoré klientka M. odmietla riešiť s iným odborníkom. Podľa jej slov návšteva
viacerých odborníkov by mohla ohroziť jej starostlivosť o malú Rozálku ...
[z rozhovoru, K-mat-2018-1].
V každom prípade, ako tvrdí Gauda, každému hráčovi je jasne
preukázané, že si môže slobodne vybrať, buď si vyberie bábku z ponuky, alebo
si samotnú bábku vytvorí.18 Existencia rôznorodosti hráčov je variabilná. Sú
hráči, ktorí sú do hry doslova zapojení a pódium ako také s nadšením využívajú
ako ponuku na riešenie ich problému. Rozradostila som sa, ja som vždy mala
rada divadlo, akoby som na neho zabudla a teraz som mohla to prehrať bez toho,
aby som sama vedela, čo vypľujem, čo tak poviem, lebo že si nemusím dávať
pozor, a tak, však vy viete, čo tým myslím, ... [z rozhovoru, ZA-mat-2018-2].
Existujú hráči, ktorí svoj problém koncentrujú do „pásovej“ výroby
bábok, a ich tvorba musí byť pozastavená. Túto skupinu hráčov je potrebné viac- menej nabádať k hre.
Proces s bábkou prebieha vždy na základe ponuky bábok, tzv. batérie
terapeutických bábok. Ponuka bábok pre dieťa je zostavená podľa toho, či terapeut
pracuje s konkrétnou batériou terapeutických bábok (napr. bábkové interview) alebo sa
zameriava na konkrétnu skupinu bábok, ktorých aplikácia si vyžaduje väčšie skúsenosti
dotýkajúce sa ich špecificky individuálnej charakterizácie. Porov. KOVÁČOVÁ, B.
Využitie bábky v liečebnej pedagogike. In: Liečebná pedagogika V.: bábka ako artefakt
v procese výchovy, terapie a spirituality. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
18
GAUDA, G. Ein Überblick mit Praxisbeispielen zur Entwicklung und Durchführung
des Therapeutischen Puppenspiels. In Denkste: puppe: multidisziplinäre Zeitschrift für
Mensch-Puppen-Diskurse. VG Bild-Kunst Bonn 2017, s. 115.
17
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„To, že som vyrobila toľko bábok, som nepovažovala za zlé, trošku mi
to pomohlo premyslieť si ako ďalej. Skôr, a to som zistila po čase, že tou
výrobou vyrovnávať to, že sa mi hrať nechce. Nie žeby som sa obávala, skôr mi
to pripadalo čudné. Radšej pozerám ako pasívny pozorovateľ, sama aktívna nie
som.“ [z terapie, JV-mat-2017-3].
Napriek uvedeným vyjadreniam klientov má hra s bábkou, v kontexte
poskytovania včasnej intervencie, aj limity v rámci riešenia odchodu partnera
(bez priamej skúsenosti odboníka v kontexte terapie s bábkou), či vyjadrovania
emócií. Stáva sa, že partner hľadá v bábke charakteristické črty, ktoré mu
bývalého partnera pripomínajú (táto skutočnosť môže samotný proces
externalizácie stierať a presúvať už do psychoterapeutického procesu).
Mattenklott (2014) predpokladá, že existenčný zážitok odlúčenosti alebo
zážitok zo straty pôsobí ako rozhodujúci motív pre animáciu bábky. 19 S takou
animáciou bábky, aj keď často len krátkodobo (pokiaľ nie je spracovaná na
úrovni uvedomenia si psychoterapeutickej pomoci), sa dá niečo stratené
obnoviť alebo dosiahnuť. Bábka ponúka krátkodobo nový prechodný priestor,
novú príležitosť na rozvoj, pretože v hre s bábkou hráč uspeje (zvyčajne
neprehráva negatívny pohľad na danú situáciu).20 Klienti (v zmysle dospelého
hráča) môžu v hre s bábkou naznačený príbeh neustále analyzovať,
vyhodnocovať a vnášať do neho nové prvky, v ktorých projikujú obsah
nevypovedaného. Na popisovaný limit nadväzuje aj vyjadrenie emócií
s pomocou bábky, ktoré je pomerne zložité. V danom prípade je vhodnejšie
využiť napríklad masku s rozličnými formami emocionálneho stvárnenia.21

cit. FOOKEN, I. Puppen – Übergangsobjekte im Kontext von Umbrüchen, Krieg und
Gewalt. In Denkste: puppe: multidisziplinäre Zeitschrift für Mensch-Puppen-Diskurse.
VG Bild-Kunst Bonn 2017, s. 22- 31. ISSN 2568-9363.
20
Porov. OERTER, R. Psychologie des Spiels. Weinheim/Basel: Beltz, 1999.;
OERTER, R. Spieltherapie: Ein handlungstheoretischer Ansatz. In Gisela Röper,
Cornelia v. Hagen, Gil G. Noam (Hrsg.), Entwicklung und Risiko. Perspektiven einer
Klinischen Entwicklungspsychologie. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2003. s. 118- 139.
21
VALENTA, M. Dramaterapie z hlediska přístupu terapeuta. In Valenta, M a kol.
Rukovět dramaterapie II. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2009. 37 ̶ 42.
19
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Schéma 3 Možnosti a limity druhej oblasti posudzovanej vo včasnej intervencii
s využitím bábky

Priebeh hry s terapeutickou bábkou je vo včasnej intervencii veľmi
tvárny a nevyspytateľný. Existencia osnovy, podľa ktorej sa s terapeutickými
bábkami pracuje, je viac-menej záležitosťou erudovanosti odborníka a následne
aj poznania schopností klienta (najmä ak pracujeme s dieťaťom do troch rokov).
Prostredníctvom terapeutických bábok terapeut vytvára spontánne časovo
krátke bábkové príbehy, ktoré sú deťom v tomto vývinovom období blízke
a zrozumiteľné (môže ísť o veľmi jednoduché témy, ktorých rozsah scenáru je
zoskupený do pár viet). Bábkové interview je nástrojom k podpore adaptácie
dieťaťa a následnej spolupráce s iným dospelým ako sú dospelí, na ktorých je
dieťa zvyknuté.
Spôsob k pochopeniu a odhaleniu príčiny obranných mechanizmov
a konfliktov dieťaťa. Celý diagnostický proces bábkového interview je
systematický v postupnosti krokov začínajúci zahriatím (warm-up),
identifikovaním s pripravenými bábkami, realizáciou puppet show, postbábkovým
interview (puppet interview) a záverečnou diskusiou klientov z hry.
Terapeut hodnotí odpovede a reakcie dieťaťa (v pozícii) podľa kritérií,
posudzované Gaudou ako špecifické, ku ktorým patrí samotný výber bábky,
materiál bábky a konkrétna symbolika bábok, ktoré klient preferuje počas
samotnej akcie s terapeutickou bábkou.22 Po zhromaždení údajov (fakty,
informácie sú vyvodením z formy a obsahu bábkového diania) a transkripovaní
diania počas diagnostického bábkového procesu pristupuje odborník
k interpretácii získaných údajov, ich pomenovaniu a vzájomnému porovnaniu.

GAUDA, G. Therapeutisches Puppenspiel – eine alte, neue Therapie methode.
Therapie kreativ, 3, 2001, s. 20.
22
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Schéma 4 Možnosti a limity tretej oblasti posudzovanej vo včasnej
intervencii s využitím bábky

Rolnick et al. (1998) tvrdia, že pôsobenie bábky v prostredí, v ktorom
sa s ňou manipuluje, si vyžaduje kooperáciu všetkých zúčastnených.23 Preto aj
v tomto období možno bábku využiť v rámci izolovaných aktivít s využitím
riekaniek, piesní,24 alebo v rámci preventívnych programov ako súčasť
integračného/inkluzívneho procesu v materskej škole25, príp. v centre, ktoré
zabezpečuje socializáciu detí s rizikovým vývinovom.
Záver
Každý priestor, v ktorom je poskytovaná včasná intervencia, nemal by
zostať bez bábky, resp. počtu bábok s identickým počtom členov rodiny,
ktorým je včasná intervencia poskytovaná. Môžu to byť bábky, ktoré možno
označiť ako „ručne vytvorené“. Sú tými, ktoré terapeutovi umožňujú aktívne
zasahovať do deja na úrovni symbolu (v pozícii hráča alebo v pozícii
spoluhráča). Je nutné spomenúť, že Jacob L. Moreno26 príležitostne používal
bábky v psychodráme. Samotné bábky, ktoré boli hráčmi animované, vyvinul
z toho dôvodu, že deti sa skôr dokázali ľahšie vyjadriť s bábkou, čo im
pomáhalo pohybovať sa v prehrávanom bábkovom scenári. Do konca 80. rokov
23

ROLLNICK, M., JONES, B., HELENE PEROLD, H. BAHR, M. A. Puppets and
comics in primary science: the develop-ment and evaluation of a pilot multimedia
package. International Journal of Science Education, 20 (5), 1998, 533 ̶ 550.
24
ŠVÁBOVÁ, B. Riekanky a detské hry v predprimárnom období. Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012.
25
ŠVÁBOVÁ, B. Tvorivá dramatika v inkluzívnej materskej škole. Ružomberok :
Katolícka univerzita 2018.
26
MORENO, J. L. Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die Theorie
und Praxis. Stuttgart: Thieme, 1988.
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neexistoval systematicky popísaný postup k využívanie bábok v terapii.
Väčšinou boli prístupy založené na intuitívnom porozumení terapeutov alebo
na tom, ako bola vyhodnotená funkcia bábok na teoretickom pozadí
v konkrétnom psychoterapeutickom smere, napr. v behaviorálnom (išlo skôr
o informatívne a nácvikové formy), v systemickom (išlo o sprostredkovanie
kontaktu a komunikácie), v hlbinnom (možnosť katarzie) a pod.
Možnosti a limity animovanej bábky integrovanej do prostredia
včasnej intervencie sú zároveň súčasťou aj určitej základnej predstavy, akým
spôsobom je vhodné bábku ako nástroj používať. V procese včasnej intervencie
je najvýhodnejšie zoznámiť sa s technikou Bábkové interview, ktoré ponúka
postupnosť v troch oblastiach pomoci rodine. Zároveň je potrebné si uvedomiť,
že hranie s bábkou nie je univerzálnou technikou v žiadnom procese pomoci.
Ak dieťa odmieta hru s bábkou, terapeut môže využiť priestor na využitie iných
umeleckých prostriedkov, o ktorých predpokladá, že môžu dieťa zaujať.
Afiliácia:
Príspevok je parciálnym výstupom z projektu KEGA 013KU-4/2019
E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti
o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom.
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Tranzitné procesy – vstup detí so zdravotným
postihnutím do školského vzdelávacieho sytému
Transitions - Entry of Children with Disabilities
to the School Education System
Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová,
Michaela Hromková
Abstract
Transition is defined as the process that represents an important move
from one environment to another. Transition to school is a new
experience for children and their family as well as a challenge that
involves several socio-emotional and behavioural areas. It is not
a one-off activity but a long-term process. This is a complex
phenomenon, especially for children with disabilities, which requires
coordination of activities and cooperation between education, health
and social services and active involvement of parents. Only active and
coordinated cooperation can have a significant impact on the child's
healthy development, school readiness and educational outcomes. Not
only children with disabilities but also their families, their teachers,
and school personnel need support in the readiness for successful
transition to school. The article is focused on main participants
influencing the transition: child, parents, teachers, and their activities
and expectations.

Keywords: Transitions. Transition to School. Children With Disabilities. Child's
Healthy Development.
Úvod
Starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím je komplexným
problémom, do ktorého sú okrem rodiny zapojení viacerí aktéri, v závislosti od
typu a stupňa postihnutia, potrieb dieťaťa a jeho rodiny, vybavenosti komunity,
platnej legislatívy a pod. Ich snahou je na základe spolupráce vytvoriť pre dieťa
také podmienky, aby dosiahlo maximálnu možnú mieru samostatnosti
a nezávislosti. Na Slovensku od roku 2014 poskytovaná služba včasnej
intervencie je zameraná na podporu celej rodiny s cieľom zabezpečiť jej
normálne fungovanie. Výskumy na tému včasnej intervencie1 potvrdzujú,
SLANÁ, M., HROMKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. Včasná
intervencia. Trnava, 2017.
DEMPSEY, I., FOREMAN, P. Toward a clarification of empowerment as an outcome
of disability service provision. In International Journal of Disability, Development and
Education, 1997, vol. 44, no. 4, p. 287- 303.
DUNST, C., TRIVETTE, C. M., LAPOINTE, N. Meaning and key characteristics of
empowerment. In C. J. Dunst, C. M. Trivette, & A. G. Deal (Eds.), Supporting &
1
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že rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím hodnotia ako úspešnú službu
včasnej intervencie takú, ktorá napĺňa potreby rodiny a ktorej výsledkom je
„posilnená rodina“. Táto je definovaná viacerými charakteristikami, ako sú
sebadôvera rodičov, účasť a participácia na rozhodovacích procesoch,
uspokojovanie osobných potrieb, pochopenie životného prostredia, prístup
k zdrojom, osobná aktivita a napĺňanie partnerských a rodičovských rolí.
Keďže služba včasnej intervencie má svoje miesto a význam v prvých
rokoch dieťaťa, pre jeho zdravý vývoj je dôležité akým spôsobom sú
zabezpečené následné služby, a v neposlednom rade aj vzdelávanie, do ktorého
je dieťa zapojené. Práve vstup dieťaťa so zdravotným postihnutím do
vzdelávacieho systému je na Slovenku aktuálnou témou. Cieľom príspevku je
zamerať pozornosť na to, akým spôsobom tento proces prebieha a kto sú
kľúčovými aktérmi, ktorí ho môžu zásadne ovplyvniť. U nás síce táto téma nie
je zatiaľ dostatočne skúmaná, avšak v zahraničnej literatúre je možné nájsť
viacero výskumov s uvedenou problematikou.
Tranzitné procesy
Vstup dieťaťa do školského prostredia je nová skúsenosť a zároveň
výzva, ktorá zahŕňa množstvo sociálno-emocionálnych a behaviorálnych
oblastí, nad rámec akademických zručností. Nejde o jednorazovú aktivitu, ale
o dlhodobý proces. Zvlášť u detí so zdravotným postihnutím je to komplexný
jav, ktorý si vyžaduje koordináciu aktivít a spoluprácu medzi vzdelávaním,
zdravotnými a sociálnymi službami a aktívne zapojenie rodičov. Iba aktívna
a koordinovaná spolupráca môže mať významný vplyv na zdravý vývoj
dieťaťa, jeho školskú pripravenosť a dosiahnuté vzdelanie.
Tento proces kedy dieťa vstupuje do školského prostredia, je
v anglosaskej literatúre označovaný termínom „transitions“, pričom plurál
vyjadruje, že ide o viaceré aktivity. V texte preto budeme používať označenie
tranzitné procesy alebo mn. č. tranzície.
Tranzitné procesy môžeme všeobecne definovať ako kľúčové procesy,
ktoré významne ovplyvňujú život človeka. Buď sa vyskytujú v určitých
obdobiach, alebo ide o zlomové udalosti počas života. Predstavujú istý
vývojový proces, ktorý zahŕňa nové, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné
životné situácie, nové výzvy. Pre jedinca znamenajú určité vychýlenie
z rovnováhy každodennej, opakujúcej sa skúsenosti a snahu o jej opätovné
nadobudnutie.2 Často sú spojené so zmenami vo vzhľade, aktivite, postavení,
roliach a vzťahoch, ale súvisia aj zmenami vo využívaní fyzického a sociálneho
strengthening families, Vol. 1. Methods, strategies and practices (pp. 12-28).
Cambridge, MA, US: Brookline Books. (Reprinted from "Family Science Review,"
5(1/2), 1992, pp. 111–130).
2
PALKOVITZ, R., PALM, G.: Transitions within fathering. Fathering: A Journal of
Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 2009, 7(1), 3 -22.
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priestoru, so zmenami v hodnotovej orientácii, aktivitách a diskutovaných
témach.3 Zahŕňajú významné psychosociálne a kultúrne zmeny úpravy
s kognitívnymi, sociálnymi a emočnými rozmermi v závislosti od povahy
a príčin prechodu, zraniteľnosti alebo odolnosti postihnutých a miery zmeny
a kontinuity skúseností.
Tranzitné procesy majú podľa Kagana a Neumana4svoj definovaný
smer: vertikálny a horizontálny. Vertikálne tranzície možno považovať za
kľúčové zmeny z jedného stavu do druhého, väčšinou sú spojené s posunom
smerom nahor. Pre vertikálne prechody sú často určujúcim faktorom formálne
inštitúcie, v prípade detí sú to najmä školy, kde sa deti pohybujú medzi
jednotlivými štádiami vzdelávanie. Ide najmä o prechody, napr. z domu do
materskej školy následne do základnej školy; od základných po stredné školy
a pod.
Horizontálne tranzície sú menej výrazné ako vertikálne prechody
a vyskytujú sa na každodennej báze. Vzťahujú sa na pohyby, ktoré deti bežne
robia medzi známymi sférami alebo doménami svojho života, ako sú pohyby
medzi domovom a školou. K týmto sféram je možné zaradiť zdravotnícke
služby, sociálne služby, poradenstvo, špeciálne programy a pod. Pre deti so
zdravotným postihnutím a ich rodičov sú tranzitné procesy dôležité a zlomové
momenty. V prípade detí so zdravotným postihnutím ide o viaceré tranzície, či
už vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Môže ísť o:
 vstup do systému zdravotnej starostlivosti v závislosti od druhu a stupňa
zdravotného postihnutia,
 vstup do včasnej intervencie,5
 prechody medzi zdravotnými a sociálnymi službami,
 prechod medzi včasnou intervenciou a školským zariadením.
Ústrednou postavou procesov tranzície je síce dieťa, ale na jeho
úspešnom priebehu participujú viacerí aktéri: rodičia, škola (učitelia, asistenti),
špecialisti, členovia komunity a blízki známi. Čím sú tieto procesy hladšie, tým
sú ich benefity lepšie. Z krátkodobého hľadiska úspešné tranzície pozitívne
3

VOGLER, P., CRIVELLO, G., WOODHEAD, M. Early childhood transitions
research: A review of concepts, theory, and practice’ Working Paper 48. Bernard van
Leer Foundation, 2008.
4
KAGAN, S. The strategic importance of linkages and the transition between early
childhood programs and early elementary school. In Sticking together: Strengthening
linkages and the transition between early childhood education and early elementary
school (summary of a National Policy Forum). Washington, DC: U.S. Department of
Education, 1992.
KAGAN, S.L., NEUMAN, M.J. Lessons from three decades of transition research. The
Elementary School Journal, 1998, 98(4): 365– 379.
5
ROSENKOETTER, S. E., WHALEY, K. T., HAINS, A. H., et al. The evolution of
transition policy for young children with special needs and their families. Topics in
Early Childhood Special Education, 2001, 21(1):3- 13.
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ovplyvňujú socializáciu a adaptáciu dieťaťa a jeho školské výsledky
a z dlhodobého sú významné pre neskoršie uplatnenie dieťaťa na trhu práce.
Východiskom pre popis tranzitných procesov v tomto príspevku je
ekologická perspektíva Urie Bronfenbrennera6, ktorá sa zameriava na povahu
interakcie medzi dieťaťom a prostredím. Táto teória definuje viaceré
subsystémy prostredia, z ktorých každý má vplyv na vývoj dieťaťa:
 Mikrosystém obsahuje štruktúry, s ktorými má dieťa priamy kontakt.
Zahŕňa vzťahy a interakcie medzi dieťaťom a jeho bezprostredným
okolím. Štruktúrami mikrosystému je prostredie rodiny (rodičia, starí
rodičia, širšia rodina), susedstva, škôlky, školy, služieb a starostlivosti
o deti vrátane odborníkov.
 Mezosystém je tvorený väzbami medzi štruktúrami mikrosystému
dieťaťa, napríklad medzi rodinou, školou, vrstovníkmi.
 Exosystém zahŕňa väčší sociálny systém, v ktorom dieťa priamo
nefunguje. Štruktúry v tejto vrstve ovplyvňujú vývoj dieťaťa interakciou
s určitou štruktúrou v jeho mikrosystéme, napr. práca rodičov
ovplyvňuje rodinu, v ktorej dieťa vyrastá.
 Makrosystém je vytváraný hodnotami, zvykmi, zákonmi, ktoré sú
výsledkom usporiadania nižších častí systému do celkov.
 Chronosystém predpokladá vývoj dieťaťa v čase a zmeny reakcií na
podnety v prostredí v dôsledku jeho psychosociálnych zmien
(dospievania) alebo aj vplyvom externých faktorov (rozvod rodičov,
vojna), sleduje vývojové výsledky a trajektórie. Pre vývoj dieťaťa sú
dôležité pohyby z jedného systému do druhého, čím dochádza
k vzájomnej interakcii medzi dieťaťom a jeho prostredím.
Vychádzajúc z ekologickej perspektívy je plánovanie prechodu medzi
systémami významne ovplyvnené nielen tým, ako fungujú jednotlivé zložky
mikrosystému, ale aj tým, aké silné sú medzi mikrosystémami prepojenia. Ako
uvádza Bronfenbrenner, najdôležitejším prínosom pre blaho dieťaťa je súbor
väzieb medzi mikrosystémami – mesosystém. Reciprocity vzťahov medzi
zložkami systémov sú kľúčové pre tranzitné procesy, v ktorých je dieťa
ústrednou postavou. Čím viac prepojení existuje, tým silnejšie sú tieto
prepojenia, a tým lepšie budú výsledky tranzitných procesov pre dieťa.
Napríklad pri vstupe dieťaťa do vzdelávacieho procesu je dôležitá nielen
pripravenosť dieťaťa, ale aj spolupráca medzi rodičmi a školou, zdravotnými
a sociálnymi službami. Ak dieťa vstupuje do školského zariadenia zo včasnej
intervencie, podmienkou plynulého prechodu je spolupráca rodičov,
odborníkov z prostredia včasnej intervencie, budúcich učiteľov, rodičov
ďalších detí.

6

BRONFENBRENNER, U. The ecology of human development: Experiments by
nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1979.
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Obrázok 1: Ekologický model Urie Bronfenbrennera (zdroj: Slaná, M.,
Hromková, M., Molnárová Letovancová, K., 2017)
Účastníci procesu tranzície dieťaťa do školy
Vstup do školského zariadenia je pre každé dieťa veľkou zmenou,
dokonca istým životným medzníkom.7 Predstavuje zvýšené vzdelávacie
nároky, zložitejšie sociálne prostredie s viacerými vzťahmi, menej možností
riešiť veci iba individuálne, redukovanú podporu rodinu, zmeny pravidiel
a zaužívaných činností a pod. Pre deti so zdravotným postihnutím ide o zvlášť
významnú životnú zmenu, ktorá je náročná vo viacerých ohľadoch. Vstupujú
do nového prostredia, spoznávajú svojich vrstovníkov, sú s nimi v tesnej
interakcii, pozorujú ich správanie, a tým získavajú pozitívne i negatívne
skúsenosti.8
Pokiaľ ide o prípravu dieťaťa, literatúra popisujúca tranzitné procesy
prináša informácie o tom, na ktoré konkrétne zručnosti je dôležité sa zamerať
v snahe uľahčiť dieťaťu jeho vstup do školského systému. Väčšinou ide rozvoj
kompetencií so zameraním na:
 sociálne zručnosti a správanie v triede,
 komunikáciu a reč,
 schopnosti pochopiť a riešiť úlohy v triede,
 svojpomoc, samoobslužné činnosti.9
7

RIMM-KAUFMAN, S. E., PIANTA, R. An ecological perspective on the transition
to kindergarten: A theoretical framework to guide empirical research. Journal of
Applied Developmental Psychology, 2000, 21, 491– 511.
8
KOVÁČOVÁ, B. S inklúziou od raného veku. Dieťa s odlišnosťou a jeho vstup do
kolektívu. Hliník nad Hronom: Reziliencia, 2019.
9
JOHNSON, T. E., CHANDLER, L. K., KERNS, G. M., & FOWLER, S. A. What are
parents saying about family involvement in school transitions? A retrospective
transition interview. Journal of the Division for Early Childhood, 1986, 11(1), 10– 17.
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Viaceré štúdie skúmajúce koncepciu školskej pripravenosti dieťaťa
uvádzajú, že pre úspešnú tranzíciu samotní učitelia a riaditelia škôl často
považujú sociálne zručnosti (vývojové a komunikačné) dieťaťa so zdravotným
postihnutím za kľúčové, a dokonca dôležitejšie ako jeho akademické
zručnosti.10
V snahe začleniť svoje dieťa do vzdelávacieho systému sú rodičia
veľmi aktívni. Keďže v porovnaní s učiteľmi a ďalšími odborníkmi poznajú
svoje dieťa a jeho potreby najlepšie sú zdrojom cenných informácií pre
pracovníkov školy. Napriek tomu je pre nich proces tranzície nová skúsenosť,
pretože ide o proces týkajúci sa nielen dieťaťa, ale celej rodiny, a aj oni sami
potrebujú pomoc a podporu. Samotný proces tranzície začína pred vstupom
dieťaťa do školy, už v tejto fáze by mali mať rodičia informácie o pripravenosti
školy na prijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím. Pripravenosť spočíva
nielen v materiálnom vybavení, ale aj v personálnych možnostiach školy, napr.
v spôsobe, ako sú pedagógovia pripravení, či je k dispozícii školský asistent
a pod.11 Rovnako je dôležitá účasť aj v napĺňaní jednotlivých krokov tranzície.
Ich súčasťou sú pravidelné stretnutia s pedagógmi a rodičmi ďalších detí. Za
úspešné zapojenie do tranzitných procesov samotní rodičia považujú, ak:
 majú dostatočné informácie zo strany školy a zároveň aj oni sami
môžu škole poskytovať svoje vlastné,
 spolupráca so školou je formálna (informácie o cieľoch vzdelávania
a postupoch), ale aj neformálna (napr. s rodičmi ďalších detí,
s postihnutím ale aj bez postihnutia),12
 sú prizvaní na spoluprácu pri definovaní cieľov tranzície,
 majú možnosť analyzovať, akým spôsobom sú plány vzdelávania
napĺňané,
 príprava procesu tranzície prebieha dostatočne včas.
Vstup dieťaťa do školského prostredia je závislý aj od pripravenosti
a dostupnosti vhodnej školy. Pripravenosť školy zahŕňa fyzické prostredie,
vzdelávacie stratégie, odborné vedomosti, personálne zloženie, informácie
sociálnych a kultúrnych kontextoch jednotlivých detí a rodín. Pripravenosť
o školského prostredia nie je daná iba súčtom jednotlivých aspektov, ako je
vybavenosť školy, vzdelávacie osnovy, počet odborníkov, ale aj tým, akým
10

WESLEY, P., BUYSSE. V. Making meaning of school readiness in schools and
communities. In Early Childhood Research Quarterly 18 (2003) 351– 375
11
WALKER, S., NICHOLSON, J. et al. THE Transition to School of Children with
Developmental Disabilities: Views of Parents and Teachers. In Australasian Journal of
Early Childhood, 37(3), pp. 22- 29.
12
FONTIL, L., GITTENS, J., BEAUDOIN, E., SLADECZEK, I.E. Barriers to and
Facilitators of Successful Early School Transitions for Children with Autism Spectrum
Disorders and Other Developmental Disabilities: A Systematic Review. In Journal of
Autism and Developmental Disorders, 2019, pp 1- 16.
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spôsobom celý proces prebieha. Pre kvalitné a pripravené prostredie je typická
schopnosť tvoriť rovnaké podmienky pre všetky deti, reagovať flexibilne na
potreby a upravovať ich podľa individuality detí, využívať a vytvárať príklady
dobrej praxe, kultivovať pozitívne vzťahy a pestovať kultúru tolerancie
a komunikácie.
Učitelia pracujú s čoraz rozmanitejšími skupinami detí a sú zodpovední
za dosiahnutie čo najlepších výsledkov.13 I keď niektorí majú obavy, že
vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím nie je dostatočne efektívne14,
sú si vedomí viacerých benefitov, ktoré vzdelávanie takýchto detí prináša.
Okrem rozvoja sociálnych interakcií v inkluzívnom prostredí, majú všetky deti
šancu rozvíjať svoje komunikačné kompetencie, schopnosť empatie
a tolerancie a citlivosť na potreby iných. Pre učiteľov je inkluzívne prostredie
príležitosťou pre osobný a profesionálny rozvoj. Na druhej strane je pre nich
veľmi náročné napĺňať požiadavky učebných osnov a venovať primeranú
pozornosť špecifickým potrebám dieťaťa, najmä ak je prítomné riziko
častého narúšania pedagogického procesu.15 16 V tomto ohľade vnímajú pomoc
a podporu zo strany školy za dôležitú. Najmä prítomnosť ďalšieho odborníka
(asistenta učiteľa) je pre zvládanie neprimeraného správania dieťaťa, resp.
viacerých detí, nevyhnutná.
Učitelia ako kľúčoví aktéri v školskom prostredí musia často preberať
viaceré roly vo vzťahu k dieťaťu a jeho rodine. Okrem toho, že sú vzdelávatelia,
vystupujú aj ako facilitátori, poradcovia, administrátori, obhajcovia a pod. Pre
ich lepšiu spoluprácu s rodinou dieťaťa a hladký priebeh procesov tranzície je
dôležité, aby ho vnímali ako novú a do istej miery aj náročnú skúsenosť pre
dieťa a jeho rodinu. Nemali by však byť jediní aktéri, ale spolu s nimi by mali
do procesu tranzície zapájať všetky deti v triede a aj ich rodičov, bez rozdielu.
Ďalej, v súvislosti s nárastom detí s postihnutím a ich zapájaním do
vzdelávacieho procesu je jasné, že na škole by mal byť prítomný kľúčový
pracovník, ktorý by mohol spolupracovať s učiteľom a rodinou v triede na tom,

13

FORLIN C, CHAMBERS D. Teacher preparation for inclusive education: Increasing
knowledge but raising concerns. In Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 2011.
January 18; 39(1): 17– 32.
14
MACIVER, D., RUTHERFORD, M., ARAKELYAN, S., KRAMER, J. M.,
RICHMOND, J., TODOROVA, L., ORSYTH, K. Participation of children with
disabilities in school: A realist systematic review of psychosocial and environmental
factors. PloS one, 2019, 14(1).
15
WERTS, M. G., WOLERY, M., SNYDER, E. D., & CALDWELl, N. K. Teachers’
Perceptions of the Supports Critical to the Success of Inclusion Programs. Journal of
the Association for Persons with Severe Handicaps, 1996, 21(1), 9– 21.
16
WERTS, M. G., WOLERY, M., SNYDER, E. D., CALDWELL, N. K., &
SALISBURY, C. L. Supports and resources associated with inclusive schooling:
Perceptions of elementary school teachers about need and availability. The Journal of
Special Education, 1996, 30 (2), 187- 203
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aby sa vzájomne dohodli na spôsoboch komunikácie o začleňovaní a účasti
dieťaťa v škole.
Pre takúto úlohu sú pripravovaní sociálni pracovníci.17 Ich úloha by
mala spočívať okrem spomenutého aj:
 v podpore dieťaťa a rodiny,
 v získavaní a poskytovaní informácií o potrebách dieťaťa jeho
rodiny,
 v príprave a koordinácii tranzitných procesov,
 v spájaní služieb, ktoré dieťa a rodina využíva,
 v podpore zapájania rodičov do tranzitných procesov,
 v organizovaní neformálnych stretnutí medzi učiteľmi a rodičmi,
 v spolupráci s ďalšími sociálnymi pracovníkmi z nemocníc, z centier
včasnej intervencie, z ÚPSVaR, občianskych združení apod.
Na základe uvedeného je zrejmé, že tranzitné programy nie sú
jednorazové aktivity, ale procesy, ktorých dĺžka trvá spravidla niekoľko
mesiacov, a ktoré majú byť dostatočne včas pripravované. Úspešné plánovanie
tranzície dieťaťa je založené na aktívnej participácii všetkých partnerov, ktorí
do tohto procesu môžu akokoľvek pozitívne zasiahnuť. Pre zabezpečenie
kvality procesov je dôležité nielen plánovanie, ale aj následné vyhodnocovanie
celého procesu. Ako na ich príprave, tak aj na vyhodnotení by mali
spolupracovať všetky zainteresované strany.
Záver
Ak má byť dostatočne podporená nezávislosť a účasť detí so
zdravotným postihnutím v komunite, musia byť primerane začlenené do
vzdelávacieho systému, pričom každému dieťaťu by mala byť poskytnutá
individuálna podpora. Súčasťou tohto procesu začlenenia je aj podpora detí
počas obdobia prechodu do školy. Ide o komplexný proces – proces tranzície,
na ktorom sa priamo podieľajú dieťa, rodičia a škola, príp. ďalší viac či menej
zainteresovaní aktéri. V kontexte ekologickej perspektívy ide o prechody –
tranzície, medzi jednotlivými mikrosystémami, v ktorých sa dieťa priamo či
nepriamo nachádza (medzi rodinou a školou, sociálnymi službami a pod.).
Úspešný tranzitný proces je rozhodujúci pre vytvorenie dobrého základu
budúceho rozvoja detí, a zároveň pozitívne ovplyvňuje akademické a sociálne
výsledky dieťaťa v škole. Vyžaduje si však koordináciu a spoluprácu medzi
vzdelávaním, zdravotnými a sociálnymi službami a aktívne zapojenie rodičov.
Čím viac interakcií medzi jednotlivými systémami prebieha, tým je
pravdepodobnosť úspešnej tranzície vyššia. Súčasťou procesu tranzície by
malo byť okrem plánovania aj jeho hodnotenie. Priebežné a záverečné
17

ROSENKOETTER, S. E., HAINS, A. H., & DOGARU, C. Successful transitions for
young children with disabilities and their families: Roles of school social workers.
Children & Schools, 2007, 29(1), 25- 34
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hodnotenia prispejú k zlepšovaniu tranzitných procesov a úspešnej inklúzii
dieťaťa do školského prostredia.
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Podpora dieťaťa v oblasti komunikácie prostredníctvom
metód tvorivej dramatiky s využitím literárnych textov
v materskej škole
Supporting a Child in Communication Through Creative
Drama Methods Using Literary Texts In Kindergarten
Božena Švábová
Abstract
The article focuses on the development of communication of children in
pre-primary education with literary texts and on activating methods of
creative drama. In a kindergarten, they open new possibilities to teach
children to communicate, actively cooperate with the group and to
explore the surrounding world in active creative activities. Creative
drama, one of the activating methods, is based on experiential and
cooperative learning; enables a full range of communication techniques;
builds confidence; creates space for self-realization; and builds on the
creative potential of the child.

Keywords: Communication. Literary Text. Activity. Creative Drama.
Úvod
V prostredí materskej školy sa otvárajú nové možnosti práce s deťmi
so zameraním na pozitívny rozvoj komunikačných zručností. Aj keď sú čoraz
častejšie deklarované limity vo vyjadrovaní sa detí, vieme, že zámerným
a cieľavedomým výberom metód a rôznych foriem práce s deťmi môže učiteľ
dosiahnuť efektívne výsledky v komunikácii. V rečovo podnetnom prostredí vo
variabilných tvorivých činnostiach a vlastnou aktivitou dieťa získavaním
nových poznatkov a skúseností viac komunikuje a má záujem vyjadriť svoje
pocity, túžby, potreby, postoje a myšlienky.
Dieťa je zvedavé, v prostredí materskej školy v aktívnych a tvorivých
činnostiach rado objavuje a narába s niečím. K motivačným činiteľom, ktoré
podporujú aktivitu a tvorivosť detí, radíme rôzne literárne texty, ktoré cez
umelecké obrazy aktivizujú emocionálny i rozumový svet človeka, rozvíjajú
estetické cítenie a umožňujú formovať osobnosť dieťaťa. Aktivita a vnímavosť
sa u detí prejavuje predovšetkým v činnosti, pri ktorej sa môžu rozprávať, ale
aj pozorovať a počúvať. Kollárová tvrdí, že dieťa rozpráva toľko a na takej
úrovni, ako si to vyžadovali komunikačné situácie, do ktorých dostalo
príležitosť, alebo malo možnosť v rodinnom alebo spoločenskom prostredí
vstúpiť, zapájať sa.1 Ak nemá možnosť naučiť sa kvalitne komunikovať, žije
v málo podnetnom prostredí, zo strany dospelých cíti nezáujem odpovedať na

1

Porov. KOLLÁROVÁ, D. Kniha ako hra. Partizánske : HTC media consulting, 2013.
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jeho otázky, začína citlivo reagovať na okolie, čo sa môže odraziť v jeho
komunikácii.
Schopnosť správne komunikovať nie je u každého človeka v období
raného veku rovnaká. Deti sa prostredníctvom vlastných zážitkov z počúvania
a vlastnou aktivitou zoznamujú s rôznymi literárnymi žánrami a situáciami.2
Vhodne zvolené literárne texty kultivujú prejavy dieťaťa a ovplyvňujú jeho
cítenie, estetické vnímanie i psychický vývin. Pozitívny vzťah dieťaťa
k rôznym literárnym žánrom je u detí v predškolskom období veľmi dôležitý.3
Je potrebné zdôrazniť, že literárny text je pre deti vhodný vtedy, keď je
svojou obsahovou a formálnou stránkou zrozumiteľný.4 Obľúbené sú
jednoduché texty, ako básne, vyčítanky, riekanky, poézia riekankového
typu, rytmické detské piesne, hry so spevom, detské folklórne hry
a rozprávkové príbehy s jednoduchým dejom. Taktiež sú vhodné literárne
texty, ktoré inšpirujú dieťa k spontánnemu pohybovému prejavu, stvárneniu
situácií, ktoré vystihnú obsah príbehu, cez vlastné prežívanie sa dokážu voľne
pohybovať po priestore, umožňujú využiť neverbálnu komunikáciu a mimiku
tváre. 5
Literárne texty ako podpora komunikácie
Literárne texty pre deti v predškolskom veku majú jednoduchú
a prehľadnú kompozíciu, krátky rozsah, zrozumiteľný jazyk i obraznosť
a dynamickú stavbu. Podľa Stanislavovej motivujúce literárne texty v deťoch
navodzujú pocit hravosti a umožňujú ich sprevádzať pohybom.6
Pri výbere literárnej predlohy pre danú skupinu detí učiteľ taktiež prihliada na:
 cieľ pedagogického pôsobenia,
 tému, oblasť, okruh, o ktorom bude s deťmi hovoriť,
 vek detí, ovplyvňujúci spôsob spracovania témy,
 zloženie skupiny, ktoré sa týka spôsobu ich myslenia a vnímania sveta
(vývojový stupeň), vzájomných vzťahov, problémovosti či utiahnutosti detí,
ich tvorivosti i skúsenosti,
 predlohu, dramatická situácia má byť čo najzrozumiteľnejšia deťom,
Porov. ŠVÁBOVÁ, B. Riekanky a detské hry v predprimárnom období. Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012.
3
Porov. ZÁPOTOČNÁ, O. – PETROVÁ, Z. Jazyk a komunikácia. Bratislava : ŠPÚ,
2016.
4
Porov. TRUBÍNIOVÁ, V. Literárne dielo a dieťa predškolského veku. In
TRUBÍNIOVÁ, V. a kol. Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový
slovník. Ružomberok : PF KU, 2007, s. 247-248.
5
ŠVÁBOVÁ, B. Rozvoj komunikácie v inkluzívnom školskom prostredí
v predprimárnom období vzdelávania. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
6
STANISLAVOVÁ, Z. Literatúra pre deti. In TRUBÍNIOVÁ, V. a kol. Predškolská
pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Ružomberok : PF KU, 2007, s. 241 - 243.
2
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 spôsob práce s textom, experimentácia s ním.7
Práca s literárnym textom si vyžaduje od učiteľa premyslenú prípravu.
Na to upozorňuje Kollárová, podľa ktorej učiteľ musí brať do úvahy, že
aktivity, ktoré pri práci s textom projektuje a realizuje, musia rešpektovať
prirodzený vývin dieťaťa, jeho záujmy a musí mať presne vymedzené ciele, čo
chce u dieťaťa rozvíjať.8 Považujeme za významné, aby dieťa malo možnosť
po zážitku z počúvania a reprodukcii textu v tvorivom procese vyjadriť svoje
pocity slovne, pohybom, dramatickým stvárnením situácií, hrou v role riešiť
rôzne úlohy a vyskúšať konanie postáv, viesť dialóg a odnášať si
nezabudnuteľné zážitky. Samotná aktivita a vnímavosť sa u detí prejavuje
predovšetkým v činnosti, pri ktorej sa môžu rozprávať, ale aj pozorovať
a počúvať. Literárne texty umožňujú prostredníctvom metód tvorivej
dramatiky preniknúť do detského sveta, fiktívne navodiť rôzne dramatické
situácie, hrou v role cítiť, čo prežíva literárna postava.
Paralela literárneho textu s metódami tvorivej dramatiky
Tvorivá dramatika sa v prostredí materskej školy zaraďuje k úspešným
aktivizujúcim metódam, ktorá v edukačnom procese rešpektuje individualitu
dieťaťa, stavia na jeho skúsenostiach a vedie deti cez vlastné zážitky získavať
nové poznatky o sebe a o okolitom svete hravo a zážitkovo. Tvorivá dramatika
je riadená určitými princípmi a pravidlami, vyžaduje si dodržiavať zásady
aktivity, primeranosti, individuálneho prístupu, uvedomelosti, názornosti
a trvácnosti.9
Metódy tvorivej dramatiky v kontexte s využívaním literárnych textov
sú zaujímavé, nakoľko deti majú možnosť sa naučiť niečo o sebe, o živote
a o svete atraktívnym spôsobom. Aktuálnosť problematiky tvorivej dramatiky
nám v súčasnom školskom systéme ponúka širokú škálu metód, a je len na nás
a na našej tvorivosti, ako cez vlastné zážitky a prežívanie budeme rozvíjať
kompetencie dieťaťa. Tvorivá dramatika vniesla veľa motivácie a tvorivosti pri
práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní. K najfrekventovanejším metódam
tvorivej dramatiky, ktoré aktivizujú dieťa v tvorivom procese a učiteľ ich
využíva pri práci s literárnym textom, sa zaraďujú improvizácia, interpretácia,
hra v role, dramatická hra, dramatizácia, hra s bábkou, ktoré sme spracovali do
tabuľky (Tabuľka 1). Jednotlivé charakteristiky metód sú doplnené o definície
a tvrdenia konkrétnych autorov, ktorí sa danej metóde/metódam venujú.

ŠVÁBOVÁ, B. Riekanky a detské hry v predprimárnom období. Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo KU, 2012.
8
KOLLÁROVÁ, D. Kniha ako hra. Partizánske : HTC media consulting, 2013. 118 s.
9
MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy.
2. vydanie. Praha : Akademie múzických umění, 2007.
7
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Tabuľka 1: Krátka charakteristika metód tvorivej dramatiky
Metóda
tvorivej dramatiky
Improvizácia

Interpretácia

Hra v role

Dramatická hra

Dramatizácia

Hra s bábkou

Charakteristika metódy tvorivej dramatiky vo vzťahu
k dieťaťu
Dieťa v navodenej situácii spontánne reaguje a prejavuje
svoje city, pohotovo a tvorivo koná, komunikuje, vstupuje do
vzťahov, stvárňuje a napodobňuje situáciu.10
Dieťa má možnosť slobodne vyjadriť svoje názory,
analyzuje, vymýšľa, dotvára deje a situácie. V interpretácii
musí byť zachovaná jej autentickosť, nesmie byť ovplyvnená
či zmanipulovaná dospelými, pocitom úzkosti či strachom,
pretože inak by stratila svoju účinnosť.11
Dieťa má možnosť v rámci navodenej dramatickej situácie
vstúpiť do roly niekoho iného, stať sa na chvíľu niekým
a niečím iným.12 Vstupovaním do roly niekoho iného dokáže
rozvíjať schopnosť rozumieť sebe a druhým, zvyšovať
záujem o komunikáciu a interakciu v kolektíve. 13
Dieťaťu je umožnené realizovať sa a prejaviť v navodených
dramatických situáciách. U dieťaťa je podporované tvorivé
hranie, práca s textom, slovom, hudobnými a pohybovými
prvkami.
Dieťa má možnosť stvárniť a napodobniť rôzne dramatické
situácie a hrou v role prežívať napätie, pocity sklamania,
šťastia a radosti, riešiť úlohy. Zaraďovaním dramatizácie do
edukačného procesu má dieťa možnosť sa samostatne
prejaviť, komunikovať, rozvíjať tvorivosť, fantáziu,
predstavivosť. Umožňujeme mu priestor na vlastnú
sebarealizáciu, vyzdvihnutie jeho individuality, ale aj
možnosť upevniť si vzájomné vzťahy a spoluprácu
v skupine.
Dieťa má možnosť bábku si pritúliť, dokáže sa s ňou
porozprávať, zdôveriť a utešovať. Motivuje, pomáha odbúravať
komunikačné bariéry, povzbudzuje k aktívnej činnosti,
k vzájomnej spolupráci, potláča negatívne prejavy správania,
čo pozitívne ovplyvňuje vzťah k učeniu a k získavaniu nových
poznatkov.“14 15

ŠVÁBOVÁ, B. Tvorivá dramatika v inkluzívnej materskej škole. Ružomberok :
Katolícka univerzita. 2018.
11
ZENTKO, J. – CHANASOVÁ, Z. Dramatizačné techniky v materskej škole.
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2011.
12
MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy.
2. vydanie. Praha : Akademie múzických umění, 2007.
13
ŠVÁBOVÁ, B. Tvorivá dramatika v inkluzívnej materskej škole. Ružomberok :
Katolícka univerzita. 2018.
14
ŠVÁBOVÁ, B. Tvorivá dramatika v inkluzívnej materskej škole. Ružomberok :
Katolícka univerzita. 2018.
15
KOVÁČOVÁ, B. 44 hier na podporu hry s bábkou pre deti predškolského veku.
Hliník nad Hronom : REZILIENCIA, 2019. 68 s. ISBN 978-80-972277-4-6.
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Učiteľ vytvára deťom pri práci s literárnymi textami s prepojením
s metódami tvorivej dramatiky čo najpríjemnejšiu atmosféru, vhodnú
motiváciu, primerané prostredie a scénu, ktorá stimuluje predstavivosť,
komunikáciu a tvorivosť dieťaťa. Učiteľ je pre dieťa vzorom a zároveň
motiváciou pre rôzne dramatické aktivity a záleží mu na tom, aby sa dieťa so
záujmom zapájalo a aktívne zúčastnilo tvorivého procesu.16 V tvorivom
procese neustále dieťa podporuje, povzbudzuje, dáva dieťaťu priestor na
slobodnú sebarealizáciu.
Praxeologická rovina využitia literárnych textov prostredníctvom tvorivej
dramatiky v materskej škole
Vzdelávacia aktivita: Kamaráti lienky Bodkulienky
Motivácia : Učiteľ vstúpi do roly lienky, deti sústredene počúvajú a postupne
sa aktívne zapájajú do navodených dramatických situácií. Pozorne sledujú
zmeny a reagujú na nové situácie a hru v role.
Pohybová improvizácia a hra v role: Lienka Bodkulienka a jej kamaráti :
Ciele: Rozvíjať pozornosť, orientáciu v priestore, kolektívnu spoluprácu,
poznať farby.
Metodický postup: Deti najprv sedia v kruhu na koberci, potom vstávajú
a pohybmi napodobňujú let lienky. Dobrý deň, deti. Som lienka Bodkulienka
(učiteľ v kostýme lienky). Čo mám na hlave? Tykadlá. Čo mám na chrbte?
Krídelka s bodkami. Dnes sa s vami chcem hrať. Touto čarovnou paličkou vás
mením na lienky (učiteľka sa dotkne dieťaťa) a poďte so mnou na moje
obľúbené miesto.
Dramatická aktivita: Nájdi farbu rozkvitnutého kvetu : Lienky, máme ľahké
krídelká. Letíme na rozkvitnutú lúku (voľný pohyb po priestore). Už sme tu.
„Tralala, tralala, lúka nám rozvoniava.“
Hm, to je vôňa. Kamarátky lienky, cítite vôňu rozkvitnutých kvetov?
Dychové cvičenie: Hlboký nádych nosom, to sú voňavé kvety, zadržíme dych
a otvorenými uvoľnenými ústami vydýchneme. Ešte raz hlboký nádych,
zadržíme dych a teraz čo najdlhšie fúkame do trávičky.
Dramatická aktivita: Letíme lienky, letíme: Lienky, dávajte dobrý pozor,
keď tlesknem a poviem farbu kvetu, budeme letieť k miestu, kde tú farbu
nájdeme.
Letíme lienky, letíme a hľadáme farbu žltú. Každý nájde kvet žltej farby.
Výborne lienky, čo všetko môže byť žlté? (slniečko, motýľ, cukrík, mašľa)
Ďakujem.

ŠVÁBOVÁ, B. Rozvoj komunikácie v inkluzívnom školskom prostredí
v predprimárnom období vzdelávania. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
16

79

Švábová, B.: Podpora dieťaťa v oblasti komunikácie prostredníctvom metód tvorivej dramatiky
s využitím literárnych textov v materskej škole

Letíme lienky, letíme a hľadáme farbu červenú. Každý nájde kvet červenej
farby. Čo všetko môže byť červené? (ruža, srdiečko, šatka, lienka, suknička)
Letíme lienky, letíme a hľadáme farbu modrú. Každý nájde kvet modrej farby.
Čo všetko môže byť modré? (obloha, nezábudka, ceruzka, mašľa)
Obmena: Teraz to budete mať ťažšie, pretože každý nájde farbu kvetu do
chvíle, kedy ukončím počítanie do päť.
Letíme lienky, letíme a hľadáme farbu fialovú. Jeden-dva-tri-štyri-päť. Máme
kvet fialovej farby? Koľko kvetov máme na lúke fialovej farby? (tri)
Ste šikovné lienky, všetky farby poznáte.
Reflexia: Ako ste sa cítili v role lienky? Ktorú farbu ste hneď našli? Pri ktorej
farbe ste mali problém? Ktorá farba sa v tomto prostredí nenájde?
Lienky, teraz sa zahráme novú hru. Volá sa „Lienky, von z domčeka!“
Hra na rozohriatie: Deti v role lienky vytvoria domčeky. Jeden domček tvoria
tri lienky. Dve si dvihnete ruky a spojite ich, tvoríte strechu domčeka, tretia
lienka vojde do domčeka, stojí a je obyvateľom domčeka. Jedna lienka nemá
domček a zvolá: „Lienky, von z domčeka!“ Lienky vybehnú zo svojich
domčekov a letia do nového domčeka. Lienka, ktorá nemala domček, hneď letí
k jednému domčeku, z ktorého vyletela lienka. Vždy jedno dieťa ostáva bez
domčeka. Lienky sa môžu meniť. Tie, ktoré boli lienky, vytvoria domčeky.
Reflexia: Ako ste sa cítili, keď ste hľadali nový domček? Vedeli ste nájsť riešenie
aktivity hneď? Ako ste sa cítili v role lienky bez domčeka? Lienky, úlohy ste
pekne zvládli, sadneme si do kruhu a teraz vám porozprávam príbeh o tom, ako
sa mi na tejto lúke stratili kamaráti z rôznych rozprávkových príbehov.
Kamaráti lienky Bodkulienky na lúke: Slniečko svietilo a s mojimi dobrými
rozprávkovými kamarátmi sme sa veselo hrali, tancovali, hrali sa na skrývačku.
Zrazu sa spustil silný dážď. Všetci si hľadali úkryt. Zrazu nikto nebol na lúke.
Obzerala som sa okolo seba, kde sa môžem skryť pred dažďom. Našla som
takýto pekný dáždnik (otvorím dáždnik). Odvtedy ho na lúku nosím stále so
sebou. Už viackrát mi pomohol sa ukryť pred dažďovými kvapkami. Otvorím
dáždnik a nezmoknem. Nesmú mi zmoknúť krídelká, pretože by som už
nelietala. S dáždnikom v ruke som začala hľadať kamarátov. Lietala som
z miesta na miesto (prejsť sa po priestore a pozerať na rôzne miesta). Chcete
vedieť, ako to skončilo? Koho som hľadala? Dobre, ukážem vám to a spoznáte
mojich kamarátov.
Aktivita: Moji rozprávkoví kamaráti: Drobné kvapky padali a ja som
trpezlivo hľadala kamarátov. Zrazu pod kríkom bolo počuť hlasy. Hurá! Kde
ste kamaráti? Bol tam malý kufor (položím pred deti). Kamaráti sa zachránili
tak, že našli na kufri otvor a vošli dnu.
Viete, kto sa tu ukrýva? Predstavím ich, nájdite odpoveď na moje hádanky:
Hľa, štvornohí kamaráti
aj pre nich povinnosť platí.
Upratovať, umyť dlážku,
oprať, spraviť prácu ťažkú...
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No zo všetkého najradšej,
mali pečenie. Veru hej!
Neveríš? Choď sa ponúknuť...
A ja ti prajem dobrú chuť!17
Ako sa volá rozprávka, v ktorej vystupujú psíček a mačička? Áno,
O psíčkovi a mačičke. (vyberám obrázky a ukladám na pripravenú nástenku)
Dramatická aktivita: Pohybom stvárniť a napodobniť pečenie ovocnej torty.
Ešte je tu jeden kamarát, ktorý čaká, kedy ho vyslobodím. Hádajte, z ktorej
rozprávky je kamarát?
Ej, taký som malilinký,
že sa schovám do škrupinky!
Mamka mi rečie pošušky:
„Zanes tatkovi halušky!“
Zbadáš ma však veľmi ťažko,
volajú ma ...
Nájdite správnu odpoveď, lienky. Áno, Janko Hraško. (vyberám
obrázok a uložím na nástenku)
Dramatická aktivita: Pohybom stvárniť a napodobniť chôdzu Janka Hraška,
varenie halušiek.
Reflexia: Koľko kamarátov stretla lienka Bodkulienka na lúke? Ako sa volajú?
Čo bolo pre vás najzaujímavejšie? Ako vyzerajú jej kamaráti? Čo ste sa nové
dozvedeli?
Záverečná reflexia: Deti si sadnú do kruhu a porozprávame sa o tom, čo sme
dnes zažili. Musím vás pochváliť, aké ste dnes boli pozorné, pekne ste
odpovedali a plnili rôzne úlohy. Na aké postavičky sme sa menili? Kde boli
lienky, v akom prostredí? Poznali všetky farby kvetov na lúke? Ktorú farbu
kvetu ste našli hneď? Keď sme vytvorili domčeky, kto v nich žil? Každý našiel
nový domček? Čo sa vám na týchto aktivitách najviac páčilo?
Ako sa volajú kamaráti lienky Bodkulienky? Vymenujte všetkých. Kde sa
s lienkou stretávali? Ktorú rolu ste najradšej stvárňovali a pohybom
napodobňovali?
V závere je dôležité uznanie a povzbudenie detí, čo motivuje deti k iným
a novým aktivitám. Každé dieťa musí si odnášať príjemné pocity a zážitky.
Dieťa reaguje veľmi často spontánne. Po prežitých dramatických aktivitách nás
môže prekvapiť svojím záujmom o výtvarne spracovanie pocitov
z realizovaných prežitých situácií.

SCHRONEROVÁ, E. 2011. Kamarátka básnička. Bratislava : AT PUBLISHING,
2011. s. 74.
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Záver
Hlavnou snahou pri zavádzaní nových metód pri práci s deťmi
v predprimárnom období je zmena prístupu dieťaťa k získavaniu nových
poznatkov a skúseností, premeniť pasívneho poslucháča v partnera, ktorý sa
bude aktívne zapájať do tvorivých aktivít. Záleží na samotnom učiteľovi, ktorý
vytvára povzbudivú a príjemnú atmosféru, v ktorej má záujem o každé dieťa
a cez literárne texty a aplikáciou aktivizujúcich metód, ku ktorým sa zaraďuje
tvorivá dramatika, vnáša do edukačného procesu aktivitu, komunikáciu,
spoluprácu v skupine, produkovanie nových nápadov, myšlienok a radosť
zo stvárňovania a prežívania tvorivých aktivít.
Afiliácia:
Text je parciálnym výstupom projektu KEGA 013KU-4/2019 E-learningové
vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom
s rizikovým vývinom.
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Muzikoterapia ako stratégia podpory jednotlivcov
so zdravotným znevýhodnením
Music Therapy as a Strategy for Supporting Individuals
with Disability
Helena Orieščiková
Abstract
The paper presents music therapy as one of the strategies of support of
individuals with disability. The paper is supplemented by specific
activities from special education intervention.

Keywords: Health Disadvantage. Music Therapy. Music Therapy Activities.
Group.
Úvod
Každé dieťa – zdravé, s postihnutím, narušením ale aj ohrozené má
k dispozícii bohatý tvorivý potenciál, ktorý je potrebné stimulovať, čím sa mu
vytvorí priestor na prechod z latencie do otvorenosti. Tvorivosť je mu vlastná
a môže sa prejaviť, napríklad aj pri objavovaní a navodzovaní rozmanitých
zvukov. Rovnako dieťa rado načúva rôznym zvukom a priraďuje im osobitý
význam. Tento hravý spôsob komunikácie sa využíva v edukačnom,
voľnočasovom a terapeutickom procese. Interakcia (vzájomné pôsobenie)
dieťaťa s inými deťmi v hudobno– slovných, hudobno– pohybových alebo
inštrumentálnych hrách pozitívne stimuluje a harmonizuje jeho osobnosť1.
Pri využívaní hudobných činností je najdôležitejší výber hudby, ktorý
však závisí od danej aktivity, a to vokálnej alebo inštrumentálnej. Cieľom
vokálnej hudby a s ňou spojených činností je aktivizácia a navodenie sociálnokomunikačného procesu. Jednotlivci by si mali zvoliť výber piesní, spevákov
či skupín. Do inštrumentálnej hudby zaraďujeme najmä hudobno– pohybové
hry, kde ide o pohybovú komunikáciu spojenú s obsahom vybranej hudby,
ktorá môže postupovať od pomalej, uvoľňujúcej po rýchlejšiu, rytmickú.
Takáto práca s hudbou pomáha najmä pri uvoľnovaní a kŕčovitosti2.
Pracovať môžeme aj s riekankami spojenými s hudbou, ktoré majú
v sebe rytmus, vtip, poéziu. Je možnosť vybrať si riekanky v závislosti od
psychického a fyzického stavu žiakov, ale aj od miery pozornosti. Pri
riekankách môžeme využívať tlieskanie, ale aj hudobné nástroje, ako činelky
Autor neznámy, nedatované. Bližšie dostupné na:
https://novepribehy.webnode.cz/news/muzikoterapia/
2
Porov: KÖVEROVÁ, Ľ. Rozvíjanie tvorivých hudobných, pohybových, výtvarných
a dramatických aktivít v práci s deťmi a mládežou s postihnutím. Bratislava : ZPMP,
2002. 20 s. ISBN 80-968814-8-5.
1
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či bubienky. Aj pri riekankách platí, že menej je viac a nie je vhodný príliš
komplikovaný pohyb a doprovod. Všetky riekanky je možné sprevádzať
hudbou, rytmickými nástrojmi a spojiť ich s pohybom. Žiaci si z nich môžu
vytvoriť vlastné pesničky, keďže im môžu dodať ľubovoľnú melódiu3.
Pri hudobných hrách je dôležité dbať na to, aby boli primerané silám
a individuálnym schopnostiam žiakov. Hudba dokáže žiakov motivovať, ale aj
stimulovať a napomáhať im vo vyučovacom i mimo vyučovacom procese4.
„Hudobná relaxácia je formou pasívneho receptívneho vnímania
hudby. Pomocou špeciálnych prostriedkov a postupov sa cieľavedome
a systematicky navodzuje stav psychického a somatického uvoľnenia. Tento
stav má vylúčiť negatívne a záťažové vplyvy a doviesť porušenú nervovú
a svalovú funkciu opäť k normálnemu výkonu“5.
Hudobná relaxácia by mala prebiehať v akusticky izolovanej
miestnosti, pri tlmenom osvetlení a stereo reprodukovanej hudbe. Dôležitá je
poloha tela, pohodlie. Základom je vhodne zvolená skladba, zatvorené oči
v akusticky izolovanej miestnosti, pri tlmenom osvetlení a stereo
reprodukovanej hudbe. Dôležitá je poloha tela, pohodlie. Základom je vhodne
zvolená skladba, zatvorené oči.6
Psychická, ale aj somatická relaxácia prostredníctvom hudby je
hĺbkovo zameraná na sociálne narušeného jedinca. Vďaka špeciálnym
prostriedkom a postupom dochádza k psychickému a somatickému
uvoľňovaniu. Hudba vylučuje záťažové a negatívne vplyvy a pomáha pri
porušenej nervovej sústave. Jej zásluhou je najmä vyrovnaná percepcia, kde sa
jednotlivec sústredí na hudbu ako na zvukové pole. Dôležitý je výber skladieb,
ktorý by mal mať upokojujúci účinok vyvolávajúci pravidelnosť, istotu,
stabilitu.7
Muzikoterapia ako expresívna metóda podpory dieťaťa so zdravotným
znevýhodnením
Muzikoterapia je hudobná terapia (liečenie prostredníctvom hudby) –
terapeutická metóda, systematicky riadená a cielene využívajúca medziľudský
zvukový priestor a hudbu s cieľom zlepšenia, stabilizovania alebo aj
znovuobnovenia zdravia. Prostredníctvom muzikoterapie sa pôsobí na fyzické,
duševné, emocionálne a sociálne problémy u jednotlivcov zdravých, ako aj
Porov. KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem : námety pro pohybovou
výchovu dětí od 3 do 10 let. Praha : Portál, 1999. 144 s. ISBN 80-7178-306-4.
4
Porov. ŠIMČÍK, D. Hudba hrou. Prešov: ROKUS, 2001. 154 s. ISBN 80-968452-3-3.
5
MÁTEJOVÁ, Z. – MAŠURA. S. Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike.
(str. 163) Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. 202 s. ISBN 8008-00315-4.
6
ibidem
7
Porov. MÁTEJOVÁ, Z. – MAŠURA. S. Muzikoterapia pri zajakavosti. Bratislava :
SPN, 1980. 312 s.
3
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s postihnutím, narušením a ohrozením. Hudobnú terapiu chápeme
v niekoľkých rovinách: percepčnej – zmyslové vnímanie, na zvukové podnety
reaguje dieťa emocionálne (cit, emócie, afekt), emócie podnecujú telesný
pohyb alebo sociálnu interakciu. Ak dokáže dieťa hudobný zážitok verbálne –
slovne pomenovať – rovnako rozvíja kognitívnu rovinu – oblasť poznania.
Možnosť aplikácie muzikoterapie u detí:
 s obmedzeným alebo zaostávajúcim zmyslovým, telesným či mentálnym
vývinom vzhľadom na konkrétne postihnutie, ohrozenie alebo narušenie,
 u detí s problémami v komunikácii alebo vo vnímaní,
 s narušenou adaptačnou alebo socializačnou schopnosťou, kde dieťa
používa nefunkčné vzorce správania,
 s nízkym pocitom sebavedomia a sebaúcty, ktoré majú agresívne alebo,
naopak, senzitívne prežívanie8.
Ciele muzikoterapie sú adekvátne prispôsobené problému dieťaťa,
realizujú sa pomocou hudobných prostriedkov. Muzikoterapia má pozitívny
účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolávanie príjemných zážitkov
a predstáv. Rytmická výchova je veľmi dôležitá pre všetky deti zaostávajúce
vo vývine motoriky a v sociálnom vývine. Hudba priaznivo pôsobí na
fyziologické pochody a napomáha k uzdravovaniu. Pomáha uvoľniť sa,
saturovať emocionálne potreby, nájsť cestu k iným cez spoločné zážitky.
Ponúka nové možnosti komunikácie – cez zvuky, tóny a rytmus a otvára tak
možnosti na sebavyjadrenie. V rámci muzikoterapie možno cielene korigovať
zajakavosť, porucha pozornosti, emocionálne poruchy a mnohé iné ťažkosti.
Hudobná terapia – muzikoterapia – je terapeutická metóda,
systematicky riadená a cielene využívajúca medziľudský zvukový priestor
a hudbu za účelom zlepšenia, stabilizovania alebo znovuobnovenia zdravia.
Pomocou nej sú oslovované fyzické, duševné, emocionálne a sociálne
problémy tak u jednotlivcov zdravých, s postihnutím, narušením a jednotlivcov
ohrozených.
Muzikoterapia je kreatívny terapeutický proces, v centre ktorého je
nehovorený zvukový dej – neverbálne prežívanie – počas počúvania a vnímania
zvukov alebo hudby a neverbálne stvárňovanie počas zvukovej alebo hudobnej
hry – improvizácie9.
Receptívna forma muzikoterapie sa využíva najmä v medicíne (napr.
funkcionálna muzikoterapia, paliatívna muzikoterapia). Zameriava sa na
reguláciu fyziologických javov pomocou rytmizácie a timbrových efektov.
Aktívna (expresívna) muzikoterapia predstavuje súhrnné pomenovanie
pre všetky typy muzikoterapií, pri ktorých pracuje sám klient s hudobným
Autor neznámy, nedatované. Bližšie dostupné na:
https://novepribehy.webnode.cz/news/muzikoterapia/
9
Porov. PEKARIKOVÁ, M. Význam ticha v pedagogickom diele M. Montessoriovej
a jeho aplikácia do hudobnej výchovy. Múzy v škole, 2003, 8, č. 3- 4, s.13- 17.
8
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nástrojom alebo hlasom. Charakterom je blízka prirodzenej vitalite
a spontánnosti jednotlivcov. Apeluje na činnostný spôsob, na formu hry,
experimentovanie so zvukom a objavovanie hudobného materiálu. Všestranne
stimuluje narušené funkcie klientov prostredníctvom ich riadených tvorivoproduktívnych aktivít. Aktívna muzikoterapia využíva na dosiahnutie
terapeutického cieľa zvukovú hru – improvizáciu. Od iných neverbálnych terapií
sa aktívna muzikoterapia odlišuje tým, že zvuk nevychádza z terapeuta, ale
z hudobného nástroja, resp. tela. Takto zvuk sprostredkováva tvorbu vzťahu,
tento fenomén sa využíva najmä v komunikácii s jednotlivcami s autistizmom,
s narušenou komunikačnou a rečovou schopnosťou. Hudobný nástroj podľa
výberu vyludzuje zvuky, ktoré sú vlastné aj ľudskému hlasu: nízke, vysoké,
hlasné, tiché, rezonujúce, ostré a pod. Zvuky a tóny možno modulovať, tvarovať,
kombinovať. Vďaka neverbálnemu prístupu môže ísť o pomerne expresívny
proces.10 Aktívna muzikoterapia využíva aj ďalšie umelecké prvky ako pohyb,
tanec, dramatizáciu, výtvarný prejav, poetiku. Prepájanie reči, pohybu, tanca,
hudby a dramatického prejavu stavia na prirodzenom synkretickom princípe,
objavujúcom sa v ranom vývine. Médiom v hre je hudobný nástroj alebo vlastné
telo ako rezonujúci korpus a hlas. Muzikoterapeutické hry nie sú koncipované
svojvoľne, terapeut ich ponúka s ohľadom na špecifiká individuálnej alebo
skupinovej dynamiky, konkrétnu situáciu, tému, terapeutický cieľ. Po každej hre,
keďže v aktívnej muzikoterapii je vnímaná ako terapeutické médium, by mal byť
dostatočný priestor a čas na reflexiu toho, čo sa v hre odohralo a zažilo. Ako som
sa pri hre cítil? S kým som mal kontakt? Čo sa mi páčilo a čo nepáčilo? Čo by
som ešte potreboval? Podobnými otázkami sa zážitok ukotvuje vo vedomí
dieťaťa a niektoré nové pozitívne skúsenosti sa môžu integrovať do jeho
prežívania. Každá muzikoterapeutická hra môže byť variovaná: situačne,
tematicky, podľa momentálnej potreby v skupine alebo u jednotlivca. Hry sa
môžu obmieňať, dopĺňať, modifikovať. Ciele muzikoterapeutickej hry je
potrebné adekvátne stanoviť vzhľadom na problematiku dieťaťa, a pomocou
hudobných prostriedkov ich realizovať. Prostredníctvom muzikoterapie je
vhodné a možné hudbou:
 zvýšiť pocit sebahodnoty,
 sprostredkovať sebavyjadrenie,
 podnietiť emocionálne vyjadrenie,
 stimulovať sociálno-komunikačnú schopnosť,
 podporiť autonómnu potrebu tvoriť vzťahy bez pocitov viny,
 vytvoriť priestor pre sociálnu akceptáciu (odmenenie alebo odmietnutie),
 zlepšiť motorickú a intelektuálnu koncentráciu,
 aktivovať kompenzačné tendencie pri funkčných poruchách,
FÁBRY LUCKÁ, Z. Multisenzorika v muzikoterapeuticky orientovanej intervencii.
In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2017.
10
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 iniciovať sebareflexiu v zmysle poznania a spracovania reality.11
Konkretizácia muzikoterapeutickej podpory realizovanej v skupine
V muzikoterapii ide hlavne o terapeutické využívanie hudobných
prostriedkov s určitým cieľom, rehabilitácie a resocializácie postihnutého
jednotlivca, ale aj pozitívne vplyvy v bio-psycho-sociálnom zdraví.
Muzikoterapiu teda môžeme chápať nielen ako „liečbu – hudbou, ale
predovšetkým ako – liečbu – s podporou hudby. Muzikoterapiu môžeme deliť
podľa Škovieru12 na:
– individuálnu – terapeut, klient a hudba,
– skupinovú – napríklad skupinové počúvanie hudby, ale v aktívnej
muzikoterapii vo vzťahu terapeut, klient a hudba,
– hromadnú – práca s väčšou skupinou, kde hudba pôsobí terapeuticky.
Muzikoterapia má všeobecné zameranie od špecifických porúch učenia
až po psychiatrické indikácie. Jej ciele sú najmä liečebné a výchovné, ale aj
psychoterapeuticky podporné. Pracuje sa s vybraným jedincom alebo
skupinou.13
Kantor14 uvádza, že muzikoterapia pozitívne ovplyvňuje:
 komunikáciu: receptívnu a expresívnu zložku komunikácie, motiváciu ku
komunikácii, ale aj neverbálnu komunikáciu,
 kognitívne funkcie: priestorová orientácia, poznávanie blízkych osôb,
pamäť, koncentrácia pozornosti, myslenie,
 senzomotorické funkcie: percepčné funkcie, ako je zrak, sluch, hmat,
senzorická integrácia, jemná a hrubá motorika,
 emócie: pocity, sebavedomie, kreativita, nevedomé konflikty,
 sociálne zručnosti: sebareflexia, uvedomovanie okolia, rodinné vzťahy,
vlastná identita, kontrola agresivity,
 správanie: odstraňovanie nežiaduceho správania, motivácia, adaptabilita,
 relaxácia a antistresové schopnosti: stratégia zvládania stresu a psychickej
záťaže, akceptácia postihnutia.
Proces hudobnej produkcie umožňuje aj jednotlivcovi s postihnutím
a narušením eliminovať nežiaducich prejavov a viesť ho k maximálnej
sústredenosti. V aktívnej zložke muzikoterapie sa má jednotlivec naučiť
úspešne adaptovať, zvládnuť životné situácie a realizovať svoje neobjavené
Porov. GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, J. Muzikoterapia a psychoprofylaxia. In
ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 3/2008 Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví. MSD :
Brno, 2008.
12
Porov. ŠKOVIERA, A. Kapitoly zo špeciálnej výchovy hudbou. Bratislava :
Metodicko - pedagogické centrum, 2006.
13
ŠKOVIERA, A. Kapitoly zo špeciálnej výchovy hudbou. Bratislava : Metodickopedagogické centrum, 2006.
14
Porov. KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J., et al. Základy muzikoterapie. Praha :
Grada, 2009.
11
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tvorivé schopnosti. Aktívna zložka muzikoterapie je zameraná predovšetkým
na senzomotoriku jednotlivca – sluch, pohyb, hmat, prostredníctvom ktorých
poskytuje muzikoterapia pocit istoty. Preto majú významnú úlohu pre
jednotlivcov s postihnutím a narušením rôzne hry a cvičenia s doprovodom
hudby15.
Snímka 1: Muzikoterapeutická aktivita
Terapeutický
cieľ:
Rozvoj
Riekanky a piesne trochu inak
senzomotorickej koordinácie, vnímanie
rytmu hudby, rozvoj artikulácie
Veková skupina: 7- 8 rokov
Pomôcky: Detské riekanky a pesničky,
Farebné pásiky, na ktorých sú napísané
jednotlivé verše riekaniek. Každá
riekanka má inú farbu. Orffove
inštrumentárium.
Postup: Farebné pásiky s veršami riekanky terapeut premieša a vloží do
škatule. Každé z detí si vyberie jeden pásik s veršom. Úlohou detí je nájsť
medzi ostatnými deťmi tie pásiky s veršami, ktoré spolu vytvoria správnu
riekanku. Po nájdení všetkých správnych veršov spolu prečítajú zloženú
riekanku. Na spestrenie si deti môžu zobrať inštrumentálne nástroje a podľa
ľubovôle rytmizujú danú riekanku alebo pesničku.
Zdroj: modif. Jabczunová16
Snímka 2: Muzikoterapeutická aktivita
Terapeutický cieľ: Rozvoj slovnej
Na starý gramofón
zásoby, rozvoj pamäte a postupnosti
Veková skupina: 8- 12 rokov
Pomôcky: Imitácia starého
gramofónu
Postup: Deti chodia v kruhu. Do rytmu spievajú pieseň. Po chvíli terapeut
zahlási, že gramofónu dochádza sila. Kruh s deťmi spomaľuje chôdzu aj
artikuláciu, spev intonačne klesá. Terapeut začne točiť kľukou a gramofón –
teda kruh s deťmi – sa intonáciou, tempom a artikuláciou dostáva do
normálu. Neskôr terapeut začne točiť kľukou rýchlejšie. Spev, intonácia a
pohyby detí sa zrýchľujú a deti spievajú, ako keby boli trpaslíci. Neskôr sa
pokazí ihla na gramofóne a deti začnú chripieť, teda napodobňujú nečistý
zvuk piesne a pod.17
Zdroj: vlastné
Porov. Mátejová, Z. Základy teórie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UK, 1993.
Porov. JABCZUNOVÁ, Z. 2014. Využitie muzikoterapie na 1. stupni základnej
školy. [online] Bratislava: mpc-edu.sk. 2014. s. 20. [cit. 2019.0310.] Dostupné na
internete: < http://mpcedu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/11_ops_jabczunova_zuzana__vyuzitie_muzikoterapie_na_1_stupni_zakladnej_skoly.pdf>.
17
Porov. ŠIMANOVSKY, Z. 2011. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha :
Portál, 2011. s.121.
15
16
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Snímka 3: Muzikoterapeutická aktivita
Hry s príbehom a piesňou
Terapeutický cieľ: Nácvik správneho
dýchania, nácvik výslovnosti riekaniek
Veková skupina: 7- 8 rokov
Pomôcky:
Obrázky
zvierat,
bubienky, ozvučné paličky
Postup: Terapeut rozpráva príbehy o zvieratkách v lese, na lúke, na dvore.
Terapeut sa vopred s deťmi dohodne, ako sa dá daný príbeh zvukovo
napodobniť. Ak terapeut v príbehu spomenie nejaké zvieratko, deti ho začnú
napodobňovať. Zo začiatku terapeut daný príbeh hrá s deťmi, neskôr ich
nechá improvizovať samých. Obmena: Na koberci sú položené kartičky
s obrázkami zvierat. Terapeut zodvihne kartičku zvieratka a deti ho majú
napodobniť.
Zdroj: vlastné
Snímka 4: Muzikoterapeutická aktivita
Hudobná tichá pošta
Terapeutický cieľ: Rozvoj sluchovej
percepcie,
nácvik
správneho
dýchania a výslovnosti
Veková skupina: 7- 12 rokov
Pomôcky: žiadne
Postup: Terapeut zaspieva dieťaťu do ucha šepotom pieseň. Dieťa si to
vypočuje a zaspieva to, čo si zapamätalo šepotom ďalšiemu dieťaťu. Takto
sa vystriedajú všetky deti. Posledné dieťa vypočutú pieseň zaspieva nahlas.
Zdroj: modif. Jabczunová18
Snímka 5: Muzikoterapeutická aktivita
Dirigenti
Terapeutický cieľ: Rozvoj hrubej
motoriky, audiomotoriky, jemnej
motoriky rúk, sústredenie.
Veková skupina: 7- 12 rokov
Pomôcky:
Hudobný
podklad:
Beethoven – klavírny koncert č. 5,
Op. 73Allegr19
Postup: Terapeut prehrá deťom niektorú časť klavírneho koncertu. Deti sa
rozdelia na dve skupiny – na sólistov a dirigentov. Pri počúvaní klavírneho
koncertu dirigenti gestikuláciou rúk napodobňujú dirigenta a sólisti
napodobňujú hru na imaginárny klavír. Pritom dávajú pozor, aby hrali vtedy,
kedy klavír znie. Po istom čase si svoje roly skupiny vymenia. Pri tejto hre
je dôležité sústredenie sa na danú hudbu.
Zdroj: vlastné

Porov. JABCZUNOVÁ, Z. 2014. Využitie muzikoterapie na 1. stupni základnej
školy. [online] Dostupné na internete: http://mpcedu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/11_ops_jabczunova_zuzana__vyuzitie_muzikoterapie_na_1_stupni_zakladnej_skoly.pdf.
19
Hudobná nahrávka voľne dostupná na:
https://www.youtube.com/watch?v=pHlS7aG49Fk)
18
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Snímka 6: Muzikoterapeutická aktivita
Hudobníci
Terapeutický cieľ: Predlžovanie
výdychovej
fázy,
rozvoj
predstavivosti a fantázie.
Veková skupina: 7-9 rokov
Pomôcky: trúbka
Postup: Veľa jednotlivcov túži hrať na nejakom hudobnom nástroji. Terapeut
predstaví deťom trúbku, ktorú (ak je k dispozícii) môžu deti chytiť do rúk
a pokúsiť sa z nej vylúdiť nejaký tón. Terapeut im stručne vysvetlí spôsob
hry na nej. Ak je to možné, zo zvukovej nahrávky pustí deťom profesionálnu
hudobnú ukážku s trúbkou, čím im uľahčí úlohu stotožnenia sa
s muzikantom. Po predstavení hudobného nástroja sa terapeut postaví pred
deti, stojace v jednom rade, a vyzve ich, aby sa ho pokúsili napodobiť a riadiť
sa podľa jeho slovných inštrukcií. Deti na terapeutov vzor priložia ruky
k ústam s predstavou, že v nej držia trúbku. Po nádychu nasleduje zadržanie
dychu, ako pred hrou na naozajstnú trúbku. Fázu výdychu sa všetci snažia čo
najviac predĺžiť. Výdychový prúd je možné regulovať aj pomocou slabík tútú-tú. Nové motívy meníme a obohacujeme nasledovne: tram- ta-tam, tramta-ra-ta atď. Výdychový prúd sa snažíme každým novým motívom
predlžovať obmeny: Deti môžu podobným spôsobom imitovať hru aj na
iných dychových hudobných nástrojoch, napr. saxofón, ústnu harmoniku,
klarinet a pod.
Zdroj: vlastné
Snímka 7: Muzikoterapeutická aktivita
Túlavé noty
Terapeutický
cieľ:
Spolupráca
v skupine, cvičenie pozornosti.
Veková skupina: 7- 9 rokov
Pomôcky: šatky
Postup: Deti sa oboznámia s pravidlami a potom si prekryjú oči. Terapeut
potom nenápadným dotykom určí toho, kto bude predstavovať „kľúč“. Ten
si sám, alebo s pomocou terapeuta rozviaže šatku, postaví sa bokom a ticho,
bez pohnutia sleduje dianie počas hry. V miestnosti sa voľne prechádzajú
deti (túlavé noty), ktoré spievajú, alebo pohmkávajú nejakú melódiu
a hľadajú kľúč. Keď sa stretnú 2 noty, počujú jeden druhého spievať. Jedine
„ kľúč“ nespieva. Ak ho niektoré z detí nájde, prestane spievať, zloží si šatku
a postaví sa k nemu. Postupne sa okolo „kľúča“ zoskupia všetky „noty“, aj
ten posledný. Keď v miestnosti nastane ticho, hra skončí.
Zdroj: vlastné
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Snímka 8: Muzikoterapeutická aktivita
S čarodejníkom
Terapeutický cieľ: Uvoľnenie
napätia, podpora spolupráce
v skupine, cvičenie pozornosti.
Veková skupina: 9-11 rokov
Pomôcky: pandeiros, rapkáč
Postup: Jeden dobrovoľník, alebo náhodne vybratý hráč je zvolený za
čarodejníka/čarodejníčku. Úlohou čarodejníka je pochytať a zakliať všetky
deti v čo najkratšom čase. Terapeut hrá striedavo na pandeiros a rapkáč. Na
jeho povel sa deti rozutekajú v miestnosti. Čarodejník zaklína deti podľa
toho, na akom hudobnom nástroji terapeut práve hrá. Keď znie pandeiros,
chytené dieťa sa premení na jaskyňu (stoj rozkročný, predklon s oporou rúk
o zem) a keď znie rapkáč premieňa sa na skalu (drep, ľah na zem). Nezakliate
deti majú za úlohu odklínať tie zakliate tak, že počas behu skalu preskočia a
jaskyňu podlezú. Odkliaty hráč sa znova zapojí do naháňačky. V úlohe
čarodejníka i hráča na nástrojoch sa deti striedajú.
Zdroj: vlastné
Snímka 9: Muzikoterapeutická aktivita
Muzikokresba v stoji
Terapeutický cieľ: Rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie.
Veková skupina: 7- 9 rokov
Pomôcky: Chopin: Waltz No. 7 in C
sharp minor, Op. 64, No.1 L.Werner:
Líščí tanec
Postup: Deti stoja v dostatočnej vzdialenosti od seba pred súvislou stenou,
na ktorej je pripevnený výtvarný materiál (výkresy alebo baliaci papier). Na
pokyn muzikoterapeuta si deti vyberú 2 ľubovoľné ceruzky, ktoré môžu mať
rozličnú farbu. Rytmus hudby vybraných skladieb rozdielnych tempových
charakteristík znázorňujú neprerušovanou čiarou. Muzikokresba začína na
rytmus valčíka. Zmena štýlu hudby z valčíka na dynamický pochod (asi po
30 sekundách) je zároveň znamením zmeny v kreslení: deti sa posunú o jedno
miesto doprava a pokračujú v dokresľovaní produkcie najbližšieho suseda.
Hudobné ukážky sa obmieňajú každých 30 sekúnd. Keď sa deti ocitnú znova
pri svojich pôvodných kresbách, muzikokresba končí.
Zdroj: vlastné
Snímka 10: Muzikoterapeutická aktivita
Maľovaná hudba
Terapeutický
cieľ:
Rozvíjanie
schopnosti neverbálneho sebavyjadrenia
a predstavivosti.
Veková skupina : 5-6 rokov
Pomôcky: gramofón, podložky,
výkresy, tekuté farby; výber hudby:
Brahms: 2. koncert pre klavír
a orchester, B dur, Finále, op. 83.
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Postup: Deti sedia v pohodlných kreslách s pripravenou podložkou
a výkresmi na jeho operadlách. Pred pustením hudobnej nahrávky sa im
vysvetlí priebeh činnosti. Najprv majú hudbu počúvať (cca 3- 5 min.)
a potom pri opakovaní tej istej hudbe tekutými farbami (olej, tempera,
akvarel) namaľovať, čo hudba „vyrozprávala“. Terapeut počas maľovania
sleduje dianie v skupine bez toho, aby zasahoval do jej priebehu. Po skončení
činnosti deti pri hudbe rozprávajú o tom, čo ich kresby vyjadrujú. Prípadne
sa môže rozvinúť debata medzi deťmi, čo si ony myslia o kresbách svojich
kamarátov.
Zdroj: modif. Amtmanová et al. 20. 21
Záver
Muzikoterapia vychádza zo vzájomného harmonického pôsobenia iných,
s hudbou súvisiacich prvkov slovesného, pohybového, výtvarného
a dramatického umenia. Prostredníctvom neverbálnych a verbálnych médií
a receptívnych zložiek muzikoterapie možno preventívne pôsobiť na
jednotlivcov s postihnutím a ohrozených rôznych vekových kategórií.
Predkladaný text je toho dôkazom22.
Afiliácia:
Príspevok je parciálnym výstupom projektu KEGA 013KU-4/2019
E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti
o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom.
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Koncepcia osobnostného rozvoja žiaka
vo výučbe prvouky a vlastivedy
The Concept of Personal Development
of a Student in the Teaching of Homeland Study
Mária Kožuchová
Abstract
The author in this paper considers students´ cognitive process in the
teaching of Homeland study at the primary level of education.The Text
has the character of expert statements. The considerations of the author
can be described as a constructivistic. The article states supporting
principles of that view on the basis of personal experience in teaching,
but also from creation Homeland study textbooks for 2nd 3rd school year
of primary education.

Keywords: Primary Education. Social Education. Homeland Study. Personal
Development Of Student.
Úvod
Vlastiveda spolu s prvoukou a prírodovedou zastupuje na primárnom
stupni tzv. vecné odbory, t. j. disciplíny, ktoré sa zaoberajú výkladom reálneho
sveta. Konkrétne vlastiveda sa zaoberá ľudskou spoločnosťou a miestom
človeka v nej v čase a priestore. V dôsledku dobovej podmienenosti a častým
zmenám v koncepcii vlastiveda patrí k najmenej ustáleným disciplínam
základného vzdelávania. Aj výučba vlastivedy má svoje rezervy, najmä
v oblasti empirickom poznávania (o tom budeme pojednávať v kapitole).
Výučba vlastivedy by nemala prebiehať len klasicky v triede sprostredkovane
pomocou vysvetľovania či výkladu, ale predovšetkým priamo, empiricky. Čím
viac sa do výučby vlastivedy integruje empirické poznávanie, tým lepšie je
možné naplniť požadované ciele predmetu.
Ciele spoločenskovedného vzdelávania v SR
Hlavným cieľom spoločenskovednej oblasti prvouky a vlastivedy je
viesť žiakov k poznaniu miestnej krajiny, obce a Slovenskej republiky na
základe zoznámenia sa s jednotlivými regiónmi. Vzdelávacie činnosti sú
zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím žiaka. Zároveň si majú
osvojiť celý rád zručností, ktoré budú potrebovať k súčasnému, ale aj
k ďalšiemu poznávaniu. Učia sa pozorovať, triediť, opisovať a porovnávať javy
a pokúšajú sa hľadať jednoduché vzťahy medzi javmi. Koncepcia predmetu je
postavená na pozorovacích a bádateľských aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov. Vo vzdelávaní by mal byť v pomerne veľkej
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miere zastúpený činnostný princíp. Žiaci sa učia čerpať základné informácie
z pozorovania svojho okolia, ale aj obrazových materiálov, plánov a máp.
Počiatky utvárania spoločenskovedného vzdelávania
Poňatie spoločenskovedného vzdelávania sa začalo utvárať pod
vplyvom reformnej pedagogiky Deweya (in: Stanley and Stanley, 1977).
Základom bol princíp, že výučba má vychádzať z potrieb a záujmu dieťaťa, nie
z umelo vytvorených predmetov. V roku 1916 odporučil vytvoriť integrovaný
predmet učenia o spoločnosti (social studies), kde by bolo využité skúmanie
a pozdávanie niečoho, čo je pre deti zaujímavé.
V Európe bola potreba vecného učenia determinovaná jednak
progresom vedeckého pokroku, ale aj utváraním koncepcie národa. V Prusku
sa doktrína nacionalizmu rozvíjala už koncom 18. storočia a bola hybnou silou
pre vytvorenie predmetu s dimenziu občianskeho vzdelávania. Na Slovensku
sa vlastiveda stala samostatným učebným predmetom už v roku 1915,
v Čechách až rok po vzniku Československa (ako súčasť materinského jazyka).
Slovenská vlastiveda od počiatku akcentovala citovú a vlasteneckú výchovu
(Kancír, Madziková, 2003).
Je potrebné vyjadriť sa k terminológii, ktorá sa používa v súvislosti so
spoločenskými vedami. Sociálne štúdie, ale tiež aj sociálne reálie sú pojmy,
ktoré reprezentujú spoločenskovednú oblasť najmä v anglosaskom prostredí.
V našom prostredí a rovnako aj v školskom kurikule sa používa termín
spoločenskovedná oblasť vzdelávania, kde na primárnom stupni ju tvoria dva
predmety (časť prvouky – 1. a 2. ročník a vlastiveda – 3. a 4. ročník). Napriek
tomu, že sú evidentné rozdiely v koncepcii našich predmetov na primárnom
stupni so spoločenskovedným zameraním a sociálnymi štúdiami USA, v tejto
štúdii pojmy spoločenskovedné vzdelávanie, sociálne štúdie, vzdelávanie
v problematike sociálnych reálií považujeme v nasledujúcom texte za
ekvivalenty.
Priestor a čas – poznatková báza prvouky a vlastivedy
Dôležitým cieľom spoločenskovedného vzdelávania na primárnom
stupni je poznanie sociokultúrneho priestoru života dieťaťa a genézy tohto
priestoru. Mimoriadna pozornosť je venovaná nástrojom orientácie v tomto
priestore (orientácia v priestore a orientácia v čase). Rozvoj poznania dieťaťa
v danom sociokultúrnom priestore zodpovedá mentálnej reprezentácii
pojmového aparátu, s ktorými dokáže narábať a chápať ich význam. Týka sa to
tak prírodného prostredia, ako aj spoločenského prostredia a jeho genézy. Dieťa
si ozrejmuje zakotvenie vo vlastnej kultúre, učí sa narábať s historickými
prameňmi a je schopné sa v nej samostatne orientovať a hodnotiť. Poznatkovú
bázu vlastivedy by sme mohli vyjadriť nasledujúcou schémou (obr. 1).
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Poznatková báza spoločenskovedného vzdelávania
„geografická zložka“

„historická zložka“



poznanie priestoru
 poznanie vývoja
sociokultúrneho prostredia
sociokultúrneho prostredia
 orientácia v priestore
 orientácia v čase
 nástroje poznávania
 nástroje poznávania času
priestoru a orientácie
a orientácie v ňom
v ňom
Obr. 1: Poznatková báza vlastivedy (Upravená verzia J. Magulovej)
Orientácia v priestore
Poznanie začína najbližším okolím žiaka. V počiatočnom štádiu je to
prostredie vlastnej rodiny (nadobúdanie pojmovej základne a konceptualizácia
témy rodinného prostredia) a sociálne prostredie triedy (prijímanie novej
sociálnej role – žiak, spolužiak). Aby sa žiak dokázal orientovať v priestore, učí
sa využívať nástroje na toto poznanie (orientácia podľa svetových strán,
pozorovanie opis krajiny zo stanovišťa, práca s plánom a mapou). Na konci
primárneho vzdelávania žiak dokáže využívať ďalšie nástroje na poznanie
obce, regiónu, Slovenskej republiky a uvedomuje si, že naša vlasť patrí do
zväzku Európskej únie.
Od začiatku školskej dochádzky žiaci celkom dobre reagujú na príkazy
učiteľa na hodinách telesnej výchovy, čo sa týka orientácie v priestore.
V nedávnej minulosti sme realizovali výskum (Kožuchová, 2013). Naším
cieľom bolo sledovať u žiakov mieru porozumenia priestorovým vzťahom
a zistiť niektoré problémové situácie, ktoré by žiakov podnecovali a viedli
k bezpečnej orientácii vo svojom okolí. Výskum pred nami realizovali Šebková
a Vyskočilová (1977), ktorým sme sa inšpirovali a chceli sme zistiť, ako sa
zmenila situácia za necelých 40 rokov. Žiaci sa mali orientovať podľa príkazu
učiteľa „Postav sa pred (za) lavicu.“ Naše zistenia boli zhodné s výsledkami
uvedených autoriek. Takmer všetci žiaci správne vykonali požadovaný príkaz.
Problém nastal vtedy, keď učiteľ zmenil svoje stanovište a postavil sa dozadu.
Takmer 60 % žiakov požadovaný príkaz vykonali nesprávne. Orientáciu mali
zafixovanú vo vzťahu k tabuli. Priestorové vzťahy chápali ako nemenné
vlastnosti, ktoré sú nezávislé na polohe osoby učiteľa. Dieťa, ktoré nerozumie
príkazu učiteľa, spravidla pasívne čaká. Pozerá sa okolo seba, potom väčšinou
opakuje to, čo robia ostatní. Značná časť detí (18 %) po prvom zaváhaní si
uvedomila, čo sa od nich požaduje a ďalšie príkazy žiaci vykonávali rýchlo
a správne. Pochopiť priestor znamená pre dieťa (Piaget, 1999) vytvoriť si
pojem priestoru. Pojem priestor si dieťa vypracuje až na základe vnímania
predmetov v priestore. Našou ďalšou úlohou bolo: „Nakresli svoju cestu do
školy.“ Žiaci 1. ročníka, ktorí bývali v blízkosti školy a sami prichádzali do
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školy, ale 52 % z nich nevedelo cestu nakresliť z toho dôvodu, že ešte nemali
v mysli vytvorený obraz toho priestoru, v ktorom sa denne pohybovali a ktorý
dôverne poznajú. Priestorové vzťahy bývajú v nižších ročníkoch (1. a 2.)
vyučované pomocou predložiek a prísloviek: pred-za, hore-dole, vpravo-vľavo
atď. Tento postup prechádza vo vyšších ročníkoch (3. a 4.) do vytvárania plánu
krajiny a k práci s mapou.
Orientácia v čase
Druhou základnou kategóriou vlastivedy je sociokultúrny konštrukt
„čas“. Orientácia v čase tvorí vedľa orientácie v priestore základ poznávania
sveta. Opierajú sa o ňu všetky vzdelávacie oblasti, ktoré majú historické
súvislosti (prvouka vlastiveda dejepis, občianska výchova). Doteraz nie je
jasné, ako konštruovať učivo o histórii tak, aby rozvíjalo historické myslenie
detí mladšieho školského veku. Je potrebné si uvedomiť fakt, že jedna časová
udalosť súvisí s inou časovou udalosťou. Buď ju predchádza, alebo za ňou
nasleduje (Jiránek, 1974). Ak žiak nechápe historický čas ako jednosmerný
„prúd“ historických udalostí, nemôže historicky chápať informácie
o historických udalostiach. Ak nevie historickú udalosť zaradiť do sledu
udalostí (napr. na časovú priamku), potom udalosť chápe len ako akési literárne
rozprávanie, nie však historicky.
Nástroje na poznanie a orientáciu v čase zodpovedajú mentálnej úrovni
žiakov. V 1. a 2. ročníku ZŠ sa žiaci orientujú v čase pomocou činností, ktoré
pravidelne vykonávajú (čo robím ráno, dopoludnia...). Význam slova „ráno“
sa u žiaka kryje s činnosťou, ktorú koná s ďalšími členmi rodiny. Uvedené
slovné výrazy ukazujú na verejné udalosti, t. j. na sociálnu skúsenosť, ktorej sa
pravidelne zúčastňujú a ktoré sa cyklicky opakujú. Ďalej podľa rytmu
prírodných zmien (striedanie dňa a noci; kde je slnko na oblohe ráno, na
obed...). Uvedomujú si, že dni v týždni majú svoje pomenovania a sú
usporiadané v pravidelnom slede za sebou. Aj keď žiaci vedia vymenovať, čo
robili včera, čo robia dnes a čo budú robiť zajtra, na otázku: „Čo je skôr: dnes
alebo včera?“ takmer polovica žiakov 2. ročníka nepoznala správnu odpoveď
(Kožuchová, 2013). Vzťahy „včera – dnes – zajtra“ sú centrované okolo
aktuálnej prítomnosti „dnes“, teda nie sú v logickom zmysle slova súvislé.
Okolo tohto bodu sú ostatné body usporiadané paprskovo obidvoma smermi
(smerom k tomu, čo už bolo – minulosti a smerom k tomu, čo ešte len príde –
budúcnosti). Aby mohol žiak vnímať historické udalosti zamerané centricky,
musí "vystúpiť" zo svojej pozície a zaujať "odstup" (Jiránek, 1974). Naopak
udalosti „ráno, dopoludnia, na poludnie....; pondelok – utorok – streda...“ sú
decentrované systémy a nezávisia od aktuálnej prítomnosti. Všetky oporné
body sú usporiadané lineárne, preto žiaci nemajú problém určiť ich následnosť.
Decentrované sústavy sú vzájomne koordinované a tvoria hierarchickú
štruktúru. Žiaci majú problém len vtedy, ak vystupujú dva elementy (napr. čo
je skôr utorok večer alebo streda ráno). Ešte neovládajú pojmy a nevedia, čo
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tvorí systém nižšieho a čo systém vyššieho radu. Celok (deň) je v tomto prípade
nadradeným elementom časti dňa (ráno, večer). V nadriadenom systéme sa
reprodukujú elementy podriadeného systému cyklicky tak, že vznikajú nové
vzťahy. Napríklad, že utorok večer je skôr ako streda ráno.
Na konci 2. ročníka žiaci vedia odpovedať „čo je skôr (neskôr)“, ak je
otázka položená v tesnom časovom slede (čo nasleduje za štvrtkom, čo je pred
sobotou). Problém je vtedy, ak sa opýtame na vzťahy, ktoré sú značne vzdialené
„čo je skôr utorok alebo piatok“, „apríl alebo november“? Vtedy sa žiaci
dopúšťajú chýb. Podľa vysvetlenia Jiránka (1974) dôvod nie je v nedokonalosti
pamäte namemorovaného radu, ale v nepochopení tranzitívnosti časovej
relácie (pred – za). Od 3. ročníka ZŠ na vyjadrenie genézy v sociokultúrnom
priestore potrebujú žiaci narábať s časovou priamkou, aby mohli pochopiť
dejiny ľudskej spoločnosti a jej kultúry. Časová priamka je syntézou
hierarchického usporiadania „skôr – neskôr“. Ak žiak rozumie letopočtom
a datovaniu udalostí, pochopí aj udalostiam na časovej priamke.
Žiak si má zároveň osvojiť metódy (spôsoby), ktoré zabezpečujú
exaktnosť skúmania reálnej skutočnosti s využitím detskej skúsenosti,
pozorovania a praktických činnosti. Zjednocujúcim prvkom však zostáva
zvolený reálny spôsobom, ktorý je dieťaťu primárneho vzdelávania najbližší:
bádanie spojené s hrou.
Učebné zdroje a ich hodnotenie
Vyučovacie predmety prvouka a vlastiveda je možné realizovať
prostredníctvom viacerých zdrojov, ktoré sú učiteľom k dispozícii. Najčastejšie
sú to však učebnice s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR. Autorka príspevku
je spoluautorkou učebníc prvouky pre 1. a 2. ročník, ktorá má odporúčaciu
doložku ministerstva (Rochovská a Kožuchová, 2018). Zároveň jej učebnice
vlastivedy vyšli z konkurzu víťazne a školy si ich môžu objednávať bezplatne
(Kožuchová a Matúšková, 2018). Ide o moderné učebnice a ich štrukturovanie
je zamerané na osobnostný rozvoj žiaka.

Obr. 2: Aktuálne učebnice prvouky a vlastivedy (2018)
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Vyberáme z hodnotenia recenzentiek (Gašparová, Palinkášová a Kubovičová):
1. Autorky učebníc rešpektujú individuality žiakov, a tým inšpirujú učiteľov,
aby pristupovali k svojim žiakom individuálne.
2. Učebnice podporujú tvorivosť žiakov. Učebnica žiakov nabáda
k vytvoreniu niečoho zaujímavého, napríklad prázdninového denníka
(píšte si prázdninový denník). V pracovných učebniciach je množstvo
projektov na individuálnu aj skupinovú prácu.
3. Autorky rešpektujú skúsenosti detí dnešnej doby (hľadanie informácií
prostredníctvom internetu, možnosť fotenia pomocou mobilu na
vychádzkach, pracovať s GPS a pod.).
4. Inšpirujú žiakov k pátraniu po minulosti a porovnávaniu so
súčasnosťou. Aký bol kedysi náš dom, ako sa učili naši rodičia, aké to
bolo, keď chodili oni do školy? Sú to úlohy pre žiakov – detektívov.
5. V učebniciach je veľa námetov na hru a cez hru je podporované učenie sa.
6. Rozvíjajú postoje žiakov. Každá téma začína motivačným obrázkom,
okolo ktorého sú motivačné postavičky detí a vyjadrujú postoje k danej
situácii. Niektoré vyjadrujú správny postoj, iné buď žiaden postoj nemajú,
alebo ho majú odlišný od objektívnej skutočnosti. Svojimi postojmi majú
vyburcovať žiakov k vyjadreniu ich vlastného postoja.
7. Umožňujú učiť sa cez príbehy. Príbehy sú teraz novým fenoménom
dnešnej generácie. Učebnice žiakom dávajú priestor na sebavyjadrenie.
8. Pripravujú žiakov na bádateľskú a systematickú prácu: pokusy,
merania, zaznamenávanie získaných údajov, vyhodnocovanie,
predpoklady pre vedeckú prácu v budúcnosti – overovanie si svojich
záznamov, na základe vlastných pozorovaní.
Ešte individuálne vyjadrenia recenzentiek pracovnej učebnici
Vlastiveda pre 3. ročník:
Spracované informácie sú spoločensky korektné, podporujú rozvoj
hodnotového systému žiakov. Vedľa náukového obsahu učebnica ponúka aj
širokú paletu príležitostných situácií pre formovanie emocionálneho vzťahu
žiakov k ich domovu, rodnému kraju, vlasti. Pracovná učebnica umožňuje
porozumeniu textu a jeho využitiu ako zdroja informácií (Kubovičová).
Pracovná učebnica nabáda žiakov rozmýšľať v širších súvislostiach
a podnecuje ich vyjadrovať svoje názory. Texty aj úlohy v pracovnej učebnici
sú spracované na základe najnovších vedeckých poznatkov a majú integračný
charakter, pracujú s faktami aj iných predmetov (Gašparová).
Záver
Posledné dve kurikulárne reformy (2008 a 2015) prinášajú nový
pohľad na prvouku a vlastivedu i nový pohľad na vnímanie žiaka primárneho
stupňa vo vyučovacom procese. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť
v primárnom vzdelávaní prináša žiakom poznatky o reálnom svete, v ktorom sa
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pohybujú a ktorý spoznávajú. Žiaci sa učia vnímať svoju vlastnú kultúru, učia
sa narábať s historickými prameňmi, poznávajú minulosť, historické osobnosti,
vytvárajú si vzťah ku krajine, v ktorej žijú. Posun vidíme aj v oblasti chápania
obsahu prvouky a vlastivedy, ktorý je viac previazaný so sociálnym
a kultúrnym kontextom, t. j. kultúrnymi obsahmi, ktoré sú danej kultúre –
sociokultúrnemu prostrediu vlastné, ktoré členovia daného spoločenstva
zdieľajú. Za mimoriadne dôležité v tomto smere považujeme jasný posun od
pasívneho ku kritickému vnímaniu okolitého sveta. Z hľadiska poznávacieho
procesu je akcentovaný princíp problémovosti, individualizácie a variability,
kooperácie a posun od kvantitatívneho hodnotenia ku kvalitatívnemu.
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Kulturowe dziedzictwo i kultura medialna w procesie
poznawania świata wirtualnego i realnego
przez uczniów wczesnoszkolnych
Cultural Heritage and Media Culture in the Process
of Learning About the Virtual and Real World
by Early School Students
Stanisław Juszczyk
Abstract
In the article the basic terms connected with culture, cultural
heritage, social culture, pedagogical culture and media culture
have been characterized. In the result of the hermeneutical analysis
of the scientific sources a conception of the process of the knowing
virtual and real world by early school pupils has been described.
Keywords: Culture. Cultural Heritage. Media Culture. Media Education. Early
School Education.
Wprowadzenie
Dziedzictwo kulturowe (and. cultural heritage, national heritage) to
ogół wytworów kultury jakiejś zbiorowości, które są przekazywane z pokolenia
na pokolenie i wykazują zdolność trwania w czasie. Obejmuje to wszystko, co
jest związane z dobrami kultury, zachowaniami ludzkimi oraz wytworami
stanowiącymi rezultaty tych zachowań. Będąc silnie związane z tradycją
sięgającą wielu pokoleń, zawiera gwarancję trwałości i ulega idealizacji, stając
się zbiorem wartości uświęconych, symboli otoczonych czcią i powagą.
Dziedzictwo kulturowe może funkcjonować w doświadczeniach członków
zbiorowości poprzez przekaz w procesie socjalizacji i wychowania, może być
przechowywane w muzeach i innych instytucjach, chroniących świadectwa
historii cywilizacji, kultur i narodów w celu kształtowania pełnych postaw
wobec dokonań przodków, wywoływania doznań emocjonalnych
i estetycznych, integracji grup, zachowania ich ciągłości kulturowej.1
Wszystkie kraje podejmują liczne i zróżnicowane działania edukacyjne
w celu ochrony ich dziedzictwa kulturowego. W Polsce w 1995 r. Ministerstwo
Edukacji Narodowej skierowało do szkół i placówek oświatowych założenia
programowe Dziedzictwo kulturowe w regionie. W założeniach napisano: „Ich
celem jest nadanie należytej rangi kształceniu i wychowaniu regionalnemu,
pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego, kształtowanie
1

NIKITOROWICZ J., 2003. Dziedzictwo kulturowe. In: Encyklopedia Pedagogiczna
XXI wieku, red. T. Pilch, Tom I, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2003,
s. 900.
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świadomych możliwości i powinności obywateli kraju i swojej „małej
ojczyzny”, a także kształtowanie postaw otwartych nastawionych na
zrozumienie innych ludzkich kultur, zbliżenie europejskie”. W 2000 r. MEN w
24 zeszycie biblioteczki reformy przedstawił zalecenia dotyczące edukacji
regionalnej – dziedzictwie kulturowym w regionie, w tym prawa do własnego
dziedzictwa kulturowego oraz wychowawczych wartości dziedzictwa
kulturowego, a także podstawę programową ścieżki edukacyjnej Edukacja
regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie dla szkół podstawowych
i gimnazjum. Badania empiryczne dotyczące problematyki edukacji
regionalnej i dziedzictwa kulturowego realizowanej w polskich szkołach były
przedmiotem licznych publikacji i konferencji naukowych.2
W pracy dokonano hermeneutycznej analizy źródeł naukowych, na
podstawie których scharakteryzowano koncepcję procesu poznawania świata
wirtualnego i realnego przez uczniów wczesnoszkolnych.
Kultura
Słowo kultura pochodzi z języka łacińskiego: „colo”, „colere” oznacza
„uprawiam”, „uprawiać, kultywować, pielęgnować”, a „cultura” to „uprawa”,
co znaczyło uprawę ziemi. Cyceron, rzymski prawnik, mówca i filozof, żyjący
w I. wieku p.n.e. pisał, że jednostka, mająca wyrosnąć na człowieka i osiągnąć
„humanitas”, czyli „ludzkość” potrzebuje uprawy, czyli kultury, a zwłaszcza
kultury dusz („animi kultura”) i przeniósł to pojęcie na teren humanistyki dla
określenia uprawy i uszlachetnienia życia duchowego, czyli intencjonalnych
działań człowieka (często wbrew naturze), prowadzących do zaspokajania
ludzkich potrzeb i realizacji ludzkich celów w dziedzinie materialnego bytu.
Pojęcie kultura Grecy odnosili do przede wszystkim do wychowania, które
określali mianem „paideia” stwierdzając, że dziecko przychodząc na świat jest
bardzo podatne na oddziaływanie otoczenia. Dlatego potrzebuje wielkiej troski
i opieki ze strony rodziców (czy opiekunów), aby rozwijało się prawidłowo
i nie było narażone na niebezpieczeństwa prowadzące do złego zachowania.
Jak pisał Arystoteles należy jak najdłużej trzymać dzieci i młodzież „z dala od
wszystkiego, co złe, zwłaszcza od tego, co trąci występkiem i wrogością”.3
Jakkolwiek dziś kulturę postrzegamy głównie przez pryzmat sztuki, to
w ogólności jest jeszcze kilka innych dziedzin kultury. Do podstawowych
zaliczamy oprócz sztuki ponadto: naukę, która pomaga i uczy poznawać
prawdę, moralność, która wychowuje do dobra i religię, która jest podstawą
wielu cywilizacji, w tym cywilizacji europejskiej. W nauce pojawiła się
Zob. MICHALEWSKA M.T., red., 1997. Prawa i wolności człowieka. Scenariusze
lekcji dla szkól podstawowych i średnich. Kraków 1997. SYNAK B., red., 1999. Tu
jest ojczyzna moja. Materiały z konferencji Edukacja regionalna – dziedzictwo
kulturowe w regionie. Gdańsk 1999. THEISS W. red., 2001. Mała ojczyzna. Kultura,
edukacja, rozwój lokalny. Warszawa 2001.
3
ARYSTOTELES, Polityka, VII, 10.
2
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filozofia, nauki szczegółowe i teologia. W moralności umiejscawiamy etykę,
jako moralność osobistą, ekonomikę, jako moralność rodzinną i politykę, jako
moralność społeczną. W (wy)twórczości funkcjonuje sztuka, rzemiosło
i technika. Nauka poszukuje prawdy, moralność – dobra, wytwórczość –
piękna, religia – otwierając człowieka na Boga, wskazuje pełnię Prawdy, Dobra
i Piękna.4
Przeanalizujmy krótko współczesne charakterystyki pojęć: kultura,
kultura edukacyjna, kultura społeczna i pedagogika kultury.
 Kultura jest pod względem empirycznym wieloaspektową koncepcją
a w antropologii,
różne
kultury
rozwijały
różne
koncepcje
odpowiedzialności, samo odpowiedzialności i zrozumienia5. Można ją
rozumieć także, jako system znaczeń uznawany przez większość ludzi,
którzy żyją lub wchodzą w interakcje w szczególnej przestrzeni, która
pomaga ustalić jak ludzie współpracują jeden z drugim, jak się komunikują,
jak zarządzają innymi, jakie interakcje mają z własnym krajem oraz jak się
edukują. Kultura może manifestować się na różne sposoby, co zostało
opisane przez wielu autorów6. M.D. Pusch7 definiuje kulturę jako “sumę
wszystkich sposobów życia, włączając w nie systemy wartości, wiarę,
standardy estetyczne, ekspresje językową, sposoby myślenia, normy
zachowań oraz style komunikowania się, które grupa ludzi rozwinęła
w celu umożliwienia im przeżycia w szczególnym środowisku fizycznym
i społecznym”.

Zob. JAROSZYŃSKI P., 2001. Kultura a oddziaływanie mediów –
http://www.rodzinapolska.pl/kultura/archiwum.iv2001/mediakultura.htm - 2014-0412. Por. Człowiek – wychowanie – kultura, F. ADAMSKI, red., WAM, Kraków 1993.
Wiedza o kulturze, A. KŁOSKOWSKA, red., Wrocław 1991.
5
MARKUS H. J., KITAYAMA S., 1991. Culture and the Self: Implications for
Cognition, Emotion and Motivation, Psychological Review, 1991, Vol. 98, s. 239.
6
Zob. GUDYKUNST W. B., MATSUMOTO Y., 1996. Cross-cultural variability of
communication in personal relationships In: W. B. GUDYKUNST, S. TINGTOOMEY, T. NISHIDA, (red.), Communication in personal relationships across
cultures, USA, Sage Publications 1996, pp.19-56. HOFSTEDE G. H., 1980.
Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply abroad?
Organizational Dynamics, 1980, 9(1), s. 42-63. HOFSTEDE G. H., 2001. Culture’s
consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across
nations. USA: Sage Publications 2001. TING-TOOMEY S., CHUNG L., 1996. Crosscultural interpersonal communication: Theoretical trends and research directions. In:
W. B. GUDYKUNST, S. TING-TOOMEY, T. NISHIDA, (red.), Communication in
personal relationships across cultures. USA: Sage Publications, 1996, s. 237-261.
7
PUSCH M. D. red., 1979. Multicultural Education. NY: Intercultural Press, Inc.,
1979, s. 29.
4
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Kultura społeczna to przemyślenia i poglądy wyrażane przez grupę ludzi,
które wpływają na komunikację, interakcje, na to jak inni są traktowani
i jak jednostka wchodzi w interakcje ze światem wokół niej8.
Kultura edukacyjna to przemyślenia i poglądy wyrażane przez grupę ludzi
na temat tego, jak członkowie danej kultury mogą być edukowani i jakie
wartości znajdują się w tej edukacji9.
Pedagogika kultury, bazuje na koncepcji, ze uczenie się jest procesem
mediowanym przez kulturę oraz społeczną strukturę danego obszaru. To
oznacza, że żaden program nauczania nie jest naturalny lub kulturowo
bezstronny; program oparty jest zawsze na kulturze i idei politycznej
w czasie jego konstruowania10.

Kultura wizualna
Świat ponowoczesny zdominowany jest przez komunikację wizualną,
która rozumiana jest jako porozumiewanie się przez obraz, przekazywanie
informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy
środków przekazu tzw. mediów (klasycznych: prasy, książki, plakatu, telewizji)
lub postmediów. Głównie wykorzystuje ona takie środki wyrazu/ekspresji jak:
ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film, czy animacja. Za pomocą
obrazu wspartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę
komunikatu. Ocena prawidłowo zaprojektowanego komunikatu wizualnego nie
skupia się wyłącznie na estetycznych lub artystycznych upodobaniach twórcy,
ale na poziomie zrozumienia komunikatu przez odbiorców, przekazującego
wartości, emocje i idee.11 Intensywne badania nad wizualnością (ang. visual
studies) doprowadziły do zdefiniowania pojęcia „kultura wizualna” (visual
culture), zwanej wymiennie „ikonologią”12, poszerzająca namysł nad obrazem
w ujęciu estetycznym (zajmuje się tym historia sztuki) czy technologicznym
(zaliczamy tutaj medioznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika medialna)
o aspekty:
antropologiczny,
semiotyczny,
historyczno-kulturowy,
psychologiczny, socjologiczny i filozoficzny. W ujęciu tym zawarta jest także
8

GUDYKUNST W. B., TING-TOOMEY S., NISHIDA T., (red.), 1996. Communication
in personal relationships across cultures. USA: Sage Publications, 1996.
9
GUDYKUNST W. B., TING-TOOMEY S., NISHIDA T., (red.), 1996. Communication
in personal relationships across cultures. USA: Sage Publications, 1996.
10
IRVINE J. J., 2010. Culturally relevant pedagogy. Education Digest: Essential
Readings Condensed for Quick Review, 2010, 75(8), s. 57-61. LADSON-BILLINGS G.,
1995. Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American Educational Research
Journal, 1995, 32(3), s. 465-491. MOORE A., 2000. Teaching and learning: Pedagogy,
curriculum and culture. New York, NY: Routledge Palmer 2000.
11
KAWECKI W. 2010. Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, „Kultura – Media
– Teologia, 2010, 1(1), s. 23-31.
12
Zob. PANOFSKY E. 2008. Perspektywa jako „forma symboliczna”, przeł. Grażyna
Jurkowlaniec, Warszawa 2008.
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perspektywa krytyczna, zorientowana na analizę i interpretację wybranych
zjawisk współczesnej sztuki i kultury audiowizualnej.13
Proces wizualizacji kultury dostrzegany jest przez badaczy od połowy
XX wieku.14 W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto
prowadzić badania w ramach kultury wizualnej (Visual Culture Studies),
jednak do dziś brak jest spójnej teorii obejmującej wszelkie pojawiające się
w dziejach formy ucieleśnienia obrazów, związane z różnymi praktykami
kulturowymi.
Współczesne tendencje w interpretacji obrazu doprowadziły do
sformułowania pojęcia „zwrot obrazowy”, zwanego często w literaturze
„zwrotem piktorialnym” (pictorial turn), we wspólnym dyskursie nauk
i sztuk15. William J.T. Mitchell sugerował, że nie język a wizualność staje się
pryncypialną zasadą nowych mediów, stąd należy przekierowywać uwagę
poznawczą na sferę wizualną, jej fenomenologię, estetykę i poetykę. 16 Zwrot
piktorialny jest reakcją na „zwrot lingwistyczny” z lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku, bazujący na filozofii lingwistycznej Ludwiga
Wittgensteina, strukturalizmie Clouda Levi-Straussa i Michaela Foucaulta,
hermeneutyce Paula Ricoeura, Hansa-Georga Gadamera, Jacquesa Derridy czy
Jamesa Frye’a. Poprzednie, logocentryczne podejście do kultury, traktowanie
jej jako tekstu czy języka, a społeczeństwa jako tekstu17, ustąpiło miejsca
wizualności, w wyniku procesu postmodernizacji uwzględniającego
upowszechnienie telewizji satelitarnej i Internetu.18
W kulturze wizualnej obraz traktowany jest dwojako: jako obraz
mentalny, ulokowany w ludzkiej pamięci oraz jako obraz medialny, czyli np.
fotograficzny, telewizyjny, internetowy, czy reklamowy. H. Betting napisał, że
obraz jest „… czymś więcej niż produktem postrzegania. Powstaje jako rezultat
osobistej lub kolektywnej symbolizacji. Wszystko co wejdzie w spojrzenie lub
przez wewnętrzne oko, daje się w ten sposób objaśnić jako obraz, lub w obraz
przekształcić. Dlatego też pojęcie obrazu jeżeli potraktuje się je w sposób
JUSZCZYK S. 2015. Pedagogiczne refleksje na temat postmediów i kultury
wizualnej In: D. Siemieniecka, red., Edukacja a nowe technologie w kulturze,
informacji i komunikacji, UMK, Toruń 2015, s. 69-82.
14
Zob. DRABEK M. 2009. Kultura wizualna, czyli jaka? Nowy paradygmat
wizualności, „Kultura Popularna” 2009/1, s. 31-38.
15
MITCHELL W.J.T. 1994. Picture Theory. Essays on Verbal and Visual
Representation, Chicago 1994. MITCHELL W.J.T. 2009. Zwrot piktorialny, “Kultura
Popularna”, 2009/1, s. 5-8. MITCHELL W.J.T. 2005. What Do Pictures Want? The
Lives and Loves of Images, University of Chicago Press, Chicago 2005, s.215.
16
Zob. GREGORY R.L. 1998. Eye and Brain. The Psychology of Seeing (fifth edition),
Oxford University Press, Oxford 1998.
17
RORTY R. 1994. Filozofia a zwierciadło natury, przeł. Michał Szczubiałka,
Warszawa 1994. RORTY R. 1967. The Linguistic Turn, Chicago 1967.
18
KAWECKI W. 2010. Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, „Kultura – Media
– Teologia”, 2010, 1(1), s. 26.
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zasadniczy, może stać się pojęciem antropologicznym”.19 Z tego powodu
rozwinęły się następujące (sub)dyscypliny naukowe: antropologia obrazu20,
socjologia wizualna21, antropologia widowisk22, czy psychologia widzenia
i postrzegania.23 Należy dodać, że dla dzieci obraz jest codziennym materiałem
w procesie komunikacji rówieśniczej a także obraz i animacja są środkami,
poprzez które dzieci poznają kulturę i dobra kultury, w tym kulturę medialną,
czyli ogół narzędzi i środków ekspresji w celu poznawania rzeczywistości
obiektywnej, alter-rzeczywistości, czyli rzeczywistości wirtualnej,
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi a także wyrażania swych myśli,
przekonań, wiedzy i emocji.
Dzieci w kulturze medialnej
Dziś dzieci wzrastają w świecie dynamicznie rozwijających się
technologii cyfrowych, w świecie całkowicie odmiennym od świata ich
rodziców a tym bardziej dziadków. Do naszych domów poza klasyczną już dziś
telewizją, radiem i wideo dołączyły komputery, tablety, Internet wraz mediami
społecznościowymi, sieciowymi grami komputerowymi i światami
wirtualnymi; miejscami gromadzenia filmów wideo i zdjęć. Dzieci i młodzież
coraz częściej korzystają z telefonii komórkowej a także smartfonów i innych
urządzeń mobilnych. Dziś media cyfrowe nie tylko wspierają proces nauczaniauczenia się zarówno w szkole, jak i w domu, ale także relacje międzyludzkie,
jako wynik komunikacji poprzez nie. Dlatego dzieci wykorzystują
z powodzeniem cyfrowe media interaktywne w komunikacji z rówieśnikami
i z dorosłymi24. Dostęp do mediów interaktywnych pozwala dzieciom stworzyć
możliwości nieskrępowanej edukacji we wczesnym dzieciństwie, poszerzyć
świat dziecięcy, pozwolić na jego eksplorację oraz stymulować myślenie25.
Dziecko dostaje dostęp do narzędzi kultury, często kultury popularnej
(medialnej), już w domu, a także w szkole i w środowisku rówieśników. Te
narzędzia umożliwiają komunikację, współpracę, tworzenie sieci społecznych,
a także transformują kulturę. Integracja mediów i technologii kreuje narzędzia
BELTING H. 2001. Bild-Anthropologie, München 2001, s. 11-12.
OLECHNICKI K. 2003. Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot
i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.
21
SZTOMPKA P. 2005. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza,
Warszawa 2005.
22
Zob. CHAŁUPNIK A., DUDZIK W., KANABRODZKI M., KOLANKIEWICZ,
red., 2005. Antropologia widowisk, Warszawa 2005.
23
Zob. LINDSAY P.H., NORMAN D.A., 1991. Procesy przetwarzania informacji
u człowieka, przeł. Artur Kowaliszyn, PWN, Warszawa 1991.
24
JUSZCZYK, S. 2009a. Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej.
„Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4 (214), s. 83–104.
25
JUSZCZYK, S. 2004. Media influence on children and adolescents. “The New
Educational Review”, Vol. 2, No 3, s. 93–112.
19
20
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wykorzystywane przez dziecko w eksploracji jego świata, wspiera jego
ekspresję twórczą, stwarza możliwość rozwiązywania problemów, wspiera
rozważania, myślenie, słuchanie i krytyczne postrzeganie, podejmowanie
decyzji, obserwowanie, dokumentowanie, badanie, weryfikację pomysłów,
demonstrowanie wyników uczenia się i pozwala jednemu dziecku uczyć się od
drugiego. Jednak dominacja mediów w życiu codziennym dziecka oznacza, że
spędza ono coraz więcej godzin przez ekranami rozmaitych urządzeń:
telewizora, wideo, komputera, smartfonu, mediów mobilnych, telefonu
komórkowego, tabletu, monitora i urządzeń ręcznych używanych do gier
komputerowych czy play station (S. Juszczyk, 2009e, s. 38-50)26. Rozróżnienie
między tymi urządzeniami, ich treściowa zawartość oraz doświadczenie w ich
używaniu staje się zatarte przez dotykowe ekrany i animacje, przemieszczenia
i ruch postaci w grach, w ten sposób uaktywniona technologia wykrywa
i odpowiada na aktywność oraz potrzeby dziecka27.
Dla współczesnych dzieci kultura jest plikiem, czyli tekstem, zdjęciem,
filmem lub piosenką, który można nieustannie kopiować i przesyłać. Skany
zdjęć przesyłane są na blogi, serwisy społeczne, są załącznikami w mailach, na
płytach DVD czy pendrive’ach. Posty przekazywane są (mikro)sieciom
społecznym, w których trudno oddzielić dzielenie się treściami kultury
(zasobami) od aktywności towarzyskiej; dokonuje się fragmentaryzacja
doświadczeń kulturowych. Aby prawidłowo funkcjonować w grupie, należy
znać określone filmy, klipy muzyczne, czy strony www, w tym celu należy
nieustannie wymieniać linki, spostrzeżenia, uwagi, uwspólniać wiedzę. Jej
podstawą są treści, informacje znajdujące się w różnych miejscach sieci
globalnej i należy umieć do nich dotrzeć, dokonać selekcji, zgromadzić
i przesłać do znajomych, nie zważając przy tym na prawo autorskie. Niewielu
jest w sieci twórców (amatorów), więcej odtwórców i użytkowników, inaczej
konsumentów. Twórcy i odtwórcy poświęcają wiele czasu i energii na
poszukiwanie informacji, komentowanie ich, czy przetwarzanie i przesyłanie
do zainteresowanych. Tworzenie pliku z wybranymi przez siebie z sieci
nagraniami czy filmami staje się, w świecie zdominowanym przez media,
odpowiednikiem umiejętności pisania.28
JUSZCZYK, S. 2009c. Charakterystyka kompetencji współczesnego nauczyciela. In:
I. KRUPOVA, B. AKIMJAKOVA, eds., Tradicie a inovácie vo výchove a vzdelávani
modernej generácie učitelov. Čast III. Ružomberok: Inštitut Juraja Paleša v Levoči,
2009, s. 56-64.
27
JUSZCZYK, S. 2011. Przekazy medialne a czas wolny dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. In: S. JUSZCZYK, M. KISIEL, A. BUDNIAK, red., Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej.
Studia – Rozprawy – Praktyka. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Pedagogiki Medialnej, Uniwersytet Śląski, 2011, s. 215-233.
28
FILICIAK, M. i inni, Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, raport
Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010;
http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf - 23.11.2011.
26
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Media cyfrowe w edukacji szkolnej
Prawidłowo wykorzystane media w procesie wychowania i nauczania
dzieci i młodzieży mogą rozwijać skutecznie i efektywnie różne sfery, np.:
poznawczą, społeczną, emocjonalną, motywacyjną, aksjologiczną a nawet
fizyczną a rozwój języka dziecka jest szczególnie ważny w erze cyfrowej.
Dostęp do narzędzi nowych technologii i mediów interaktywnych nie powinien
wykluczać lub zmniejszać poziomu bezpośrednich interakcji społecznych,
zabawy i innych aktywności dzieci z rówieśnikami na świeżym powietrzu,
a także z członkami rodziny oraz nauczycielami29.
Nauczyciele podejmują decyzje o tym, jak, co, kiedy i jaka technologia
oraz media powinny być implementowane do procesu wychowania i nauczania
dzieci i młodzieży, rozwijania ich zainteresowań, kształtowania
poszczególnych alfabetyzacji: czytania, pisania i liczenia, przy wzięciu pod
uwagę społecznych i kulturowych kontekstów, w jakich dzieci funkcjonują.
Wybór stosownych mediów do nauki w klasie szkolnej staje się podobne do
wyboru innych materiałów dydaktycznych niezbędnych w procesie nauczania.
Dlatego nauczyciele stale powinni być refleksyjni, odpowiedzialni i powinni
podejmować intencjonalne działania w celu promowania pozytywnych
rezultatów uczenia się każdego z uczniów. Powinni uważnie obserwować
wykorzystanie materiałów dydaktycznych (w tym materiałów cyfrowych)
przez uczniów w celu zidentyfikowania możliwości a także problemów jakie
stwarzają, a następnie powinni je dostosowywać do indywidualnych
możliwości uczniów. Powinni chętnie poznawać nowe media, opracowywać
nową metodykę użycia ich w procesie dydaktycznym, wprowadzać je do
procesu nauczania-uczenia się, dokonywać intencjonalnych wyborów ich
użycia w konkretnych kontekstach wychowawczo-edukacyjnych i realizacji
materiału dydaktycznego30. Dzięki mediom cyfrowym można w szkołach
realizować ambitne scenariusze lekcji z dziedzictwa kulturowego odwiedzając
wirtualne muzea (możliwe są wirtualne wycieczki po tych muzeach), galerie
sztuki, znajdując w sieci zdjęcia ubiorów regionalnych, instrumentów
muzycznych i pieśni, narzędzi pracy w różnych okresach historycznych
i regionach kraju. Można z nauczycielem robić zdjęcia najbardziej
interesujących obiektów w regionie: domów, parków, skwerów, instytucji
kulturalnych i oświatowych, a także zdjęcia znanych osób z obszaru kultury,
JUSZCZYK, S. 2009b. Media a funkcjonowanie ucznia we współczesnej edukacji.
In: I. KRUPOVA, B. AKIMJAKOVA, eds., Dimenzie a perspektivy rozvoju osobnosti
jednitlivca v sučasnoj škole II. Predškolská pedagogika, Elementárna pedagogika,
Výchova a umienie. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej Uuniverzity, Inštitut
Juraja Paleša v Levoči, 2009, s. 224-237.
30
JUSZCZYK, S. 2009c. Charakterystyka kompetencji współczesnego nauczyciela. In:
I. KRUPOVA, B. AKIMJAKOVA, eds., Tradicie a inovácie vo výchove a vzdelávani
modernej generácie učitelov. Čast III. Ružomberok: Inštitut Juraja Paleša v Levoči,
2009, s. 56-64.
29
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sztuki, nauki i oświaty. Takie zdjęcia pozwolą na zajęciach komputerowych
przygotować wspólnie z uczniami prezentację z wykorzystaniem muzyki,
dźwięku i tekstu na temat „Naszej małej ojczyzny”. Obserwacja takich zajęć
w terenie a następnie w pracowni komputerowej przynosi uczniom
wczesnoszkolnym wiele satysfakcji i sprzyja rozumieniu kultury lokalnej oraz
języka.
Podstawową metodą procesu wychowania i nauczania a także rozwoju
dziecka jest zabawa. Dziecięce interakcje z mediami cyfrowymi
odzwierciedlają ich interakcje z innymi materiałami czy rekwizytami
używanymi w zabawach i zawierają aktywności senso-motoryczne lub
praktyczne a także gry, w których stosuje się już określone zasady. Dlatego
dzieci i uczniowie potrzebują różnych możliwości eksploracji technologii
i mediów interaktywnych, w tym wykorzystując sposoby pełne zabawy oraz
kreatywności. Zdobyte doświadczenie w korzystaniu z mediów pozwalają
uczniom na kontrolę korzystania z nich, zdobywanie doświadczenia w zakresie
funkcjonalności mediów i w ten sposób dowiadują się oni, jak można z nich
korzystać w swym życiu: w nauce, domu i w czasie wolnym. Zauważyli to już
producenci mediów dydaktycznych i wskazują młodym użytkownikom, ich
rodzeństwu i rodzicom a nawet nauczycielom potencjał edukacyjny gier
interaktywnych i wspólnych zabaw. Gry cyfrowe należą do tej samej kategorii
co gry na tablicy oraz inne samokorygujące aktywności edukacyjne, z takimi
samymi możliwościami i ograniczeniami, spowodowanymi wiekiem
rozwojowym
dziecka
(www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PStechnology-WEB2.pdf; S. Juszczyk, 2012, 87-116)31.
Konkluzje
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym pobierają i wysyłają pliki, surfują
i rozmawiają na czatach, blogują, postują, ale nie potrafią czytać ze
zrozumieniem, zapamiętywać faktów, pisać bez błędów ortograficznych,
rozwiązywać matematycznych zadań problemowych. Jednak ich chęci
funkcjonowania w przestrzeni medialnej nie uda się nikomu zmniejszyć,
dlatego powinniśmy upowszechniać edukację medialną nie tylko w szkole, ale
także poza nią. Edukacja medialna powinna mieć charakter nieformalnych
zajęć rozwijających zainteresowania, rówieśniczych rozmów o filmach,
muzyce, przedstawieniach, związana z komentarzami wpisywanymi na
blogach, czy wideo-odpowiedziami na YouTube. Ten naturalny,
środowiskowy kontekst edukacji medialnej może być czynnikiem
zapewniającym jej efektywność. Nie należy zapominać także o permanentnym
wsparciu pedagogicznym w zakresie edukacji medialnej rodziców, których
31

JUSZCZYK, S. 2012. Internet i sieciowe gry komputerowe w semiotycznym
wymiarze interakcji społecznych. In: B. SIEMIENIECKI (red.), Cyberprzestrzeń
i edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 87-116.
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dzieci w sposób niekontrolowany i często nierozważnie korzystają z nowych
mediów (M. Musioł, 2013)32. Dzieci potrzebują mądrego wsparcia ze strony
dorosłych, aby czas spędzony w Internecie był wykorzystany jak
najbezpieczniej i najbardziej pożytecznie. Obowiązkiem rodziców i nauczycieli
jest wprowadzanie dzieci i młodzieży w nowe przestrzenie społeczne,
polegające na kontroli, wyjaśnianiu oraz strukturyzowaniu nowych treści
i znaczeń, aby były one bezpieczne i wartościowe pod względem edukacyjnym.
Media cyfrowe oraz pewne analogowe materiały, takie jak
oprogramowanie, aplikacje, audycje, media szerokopasmowe, pewne
programy telewizyjne dla dzieci, e-booki, Internet z jego usługami, w tym
mediami społecznościowymi oraz inne formy nowych mediów przeznaczone
są do stymulowania i wzmacniania kreatywności ich użytkowania przez dzieci
i pozwalają na społeczne relacje z innymi dziećmi oraz dorosłymi.
Współczesne dzieci funkcjonują w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni
medialnej, która je przyciąga, intryguje, zaciekawia i angażuje często ponad
miarę. Jednak to dorośli, czyli rodzice i nauczyciele powinni prowadzić ich
alfabetyzację medialną, pokazywać wartości i zagrożenia mediów.
Alfabetyzacja medialna i technologiczna jest szczególnie konieczna dla
nauczycieli pracujących z dziećmi w przedszkolu i w klasach
wczesnoszkolnych; musi ona zaowocować zarówno wiedzą, jak
i kompetencjami nauczycieli. Powinni oni sobie uzmysłowić, że materiały
używane w mediach cyfrowych mają różną wartość merytoryczną, dlatego
powinni umieć zidentyfikować materiały, które będą pomocne dzieciom
i uczniom a nie będą hamowały ich rozwoju w ramach edukacji
wczesnoszkolnej. Do zadań nauczycieli należy krytyczna ocena dotycząca
selekcji materiałów, ich analizy, sposobu użycia, ewaluacji mediów cyfrowych
pod kątem ich przydatności w edukacji (teorii użytkowania korzyści), a także
oddziaływania na proces nauczania-uczenia się i rozwój dzieci. Natomiast
alfabetyzacja medialna dzieci oznacza posiadanie przez nich umiejętności
krytycznego postrzegania, słuchania a także umiejętności przeglądania
zawartości sieci globalnej. Dzieci uczą się analizy i selekcji otrzymywanych
informacji a także jej interpretacji. Te informacje coraz częściej pochodzą
z mediów i cyberprzestrzeni, ale dzieci coraz bardziej oswajają się z ich formą,
treścią, multimedialnością i hipermedialnością.33

MUSIOŁ, M. 2013. Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania –
dylematy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
33
HOBBS R., Digital and Media Literacy: A Plan of Action, The Aspen Institute,
Washington, DC 2010.
http://www.knightconmm.org/wpcontent/uploads/2010/12/Digital_and_Media_Literacy_A_Plan_of_Action.pdf- 201510-18.
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Dobra kultury na Słowacji w graficznych zapisach dzieci
w wieku wczesnoszkolnym- wybrane aspekty
Sacral Art in Slovakia in the Graphical Records of Early
School-aged Children - Selected Aspects
Ewa Piwowarska, Jozef Zentko
Abstract
The closest surroundings is a place where children should meet with art. They
participate in the dissemination of art and culture, museums collections,
architecture and outdoor sculptures. The fundamental problem of the
research carried out with the method of product analysis referred to the part
of the cultural heritage present in the urban space, which is of the greatest
value for children. The research questions concerned the abundance of the
architectural objects depicted by the students as well as the ways of
presenting the structure of the illustrated section of their own town. The
research material were drawings made by the children aged 8-9. Analysis of
graphical records allowed to draw conclusions referring to the indication of
the most attractive objects and places for early school-age children in the
place where they live.

Keywords: Children. School age. Slovakia. Drawings. Sacral Art.
1.

Region jako miejsce edukacji dzieci przez sztukę

Muzea służące upowszechnianiu kultury i sztuki, w powszechnej
świadomości są podstawowym terenem spotkań odbiorcy z dziełem, i to one
powinny zajmować jedno z ważniejszych miejsc uczestniczących w procesie
przygotowywania dzieci do odbioru sztuki, kontaktu z dziedzictwem
narodowym. W polskim systemie prawnym muzeum (z greckiego mouseion –
z łacińskiego musaeum) „jest jednostką organizacyjną nienastawioną na
osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr
naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym
i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych
zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej
oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów." 1 Do wskazanych
10 zadań muzeum należy m.in. urządzanie wystaw stałych oraz czasowych,
prowadzenie działalności edukacyjnej a także udostępnianie zbiorów do celów
naukowych i edukacyjnych. Ważnym uzupełnieniem edukacji szkolnej są
lekcje w muzeum, które powinny być dostosowane zarówno formą jak
Ustawa o muzeach, art. 1, https://www.lexlege.pl/ustawa-o-muzeach/rozdzial-1przepisy-ogolne/6494/ (15.10.2018).
1

116

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2019, č. 5

i metodami pracy do możliwości percepcyjnych, potrzeb poznawczych
i rozwojowych grupy wiekowej dzieci, do której są kierowane. Lekcje te
łagodnie -poprzez odkrywanie, tworzenie i doświadczanie- wprowadzają dzieci
w przestrzeń zbiorów kultury. Dodatkowo poprzez tworzenie okazji do
wartościowania oraz przeżywania dzieł, współuczestniczą m.in. w:
-rozbudzaniu zainteresowań sztuką i za jej pośrednictwem kształtowaniu
wrażliwości a także smaku estetycznego,
-wyrabianiu u odbiorcy umiejętności i potrzeby korzystania z nowego rodzaju
źródeł wiedzy,
-rozbudzaniu przynależności społecznej i narodowej,2
Kontakt z eksponatami powinien ułatwić odbiorcy zrozumieć, że
muzeum jest miejscem, w którym zgromadzony jest dawny i/lub współczesny
dorobek kulturowy człowieka, który jest m.in. źródłem wiedzy o przeszłości.
Odnosząc się do powyższych informacji, bezpośredni kontakt dzieci
z dziełami sztuki z pewnością ułatwia obecność takich zasobów w najbliższym
środowisku. W Rużomberoku leżącym w historycznym regionie Kotliny
Liptowskiej, Żylińskiego kraju3, miejscami, w których dzieci mogą poznać
rodzimą sztukę, są: Liptowskie muzeum i Galeria Ludovita Fulla4 (oddział
Słowackiej Galerii Narodowej; wg projektu Martina Kusa). Dzieci mogą
zapoznać się w niej z dziełami jednego z najwybitniejszych i najbardziej
docenionych artystów słowackich XX wieku, jakim był Ludovit Fullu (19021980). Obok aranżacji dawnego mieszkania artysty, uczniowie mogą poznać
jego obrazy, ryciny, ilustracje, tkaniny artystyczne, projekty scenografii.
Uznawany na Słowacji za jednego z wybitniejszych twórców nowoczesnego
malarstwa oraz grafiki, inspirując się sztuką ludową, rysunkami dzieci, ikonami
a także pod wpływem sztuki kubistycznej, tworzył jasne, pastelowe
kompozycje, często ukazujące krajobrazy, ludzi przy pracy.
W muzeum i galerii istnieją stałe ekspozycje a także wystawy czasowe,
których śledzenie przez nauczycieli daje możliwość wyboru dla dzieci
najciekawszych, najprzystępniejszych, realizujących zamierzone cele
edukacyjne, zbiorów. Zaznaczyć należy, że finansowane ze strony państwa
przedsięwzięcia, jakim są szkolne i rodzinne bezpłatne wejściówki do muzeów
i galerii świadczą o wysokim poziomie świadomości znaczenia wychowania
dzieci do kultury.
Twórcza działalność człowieka jaką jest architektura, to kolejny
obszar poznania przez dzieci. Ta nieustannie poszukująca i realizująca nowe
koncepcje –pod względem jakości wykonania, technologii materiałowej,
konstrukcji, estetyki czy funkcjonalności- aktywność człowieka,
pozostawiająca w każdym otoczeniu dokumenty-obiekty swojej obecności,
2

Ibidem.
Szerzej: J. Bartkova, K. Dzuriak i inni, Stovka 100 Liptovskeho muzea
v Rużomberku, Reproservis Kovać, Rużomberok 2013.
4
F. Slachta, R. Kendera, Rużomberok, Vydavatelstvo osveta, Rużomberok 1992, s. nlb.
3
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może stanowić ważny środek nauczania. Z powodu obecności w każdym
środowisku co najmniej architektury mieszkalnej i sakralnej, jej walory mogą
stanowić przedmiot analiz, porównań, wskazywania przez dzieci funkcji oraz
podkreślania wartości estetycznych rodzimej zabudowy. W przypadku
miejscowości dysponujących w tym zakresie ograniczonymi możliwościami,
optymalnym sposobem jest wykorzystywanie materiałów ilustracyjnych
ukazujących różnego rodzaju zabytkowe budownictwo i konfrontowanie go
z architekturą rodzimą. Już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, celem wielu
organizowanych wycieczek winno być poszukiwanie z dziećmi piękna własnej
miejscowości, gdyż nierzadko znane od lat obiekty, wydają się nie warte uwagi
a o ich walorach dowiadujemy się od osób trzecich. Bowiem nie wystarczy
patrzeć, lecz należy je dostrzegać, zauważać, widzieć.
Sięgnę do przykładu, jakim może być niecodzienny w formie
i założeniu kościół Archa Locus (2000 r.) w miejscowości Liptovske Sliace na
Słowacji, będący rodzajem arki wybudowanej w kształcie łodzi. Ten
międzynarodowy projekt realizowali nie tylko artyści plastycy ze Słowacji ale
Czech, Francji, Polski oraz Węgier. Różnorodność przyjętych założeń,
koncepcji, materiałów, w tym międzynarodowym dialogu, scalona została
w jedną całość. Tutaj dzieci zobaczą drewniany chór w kształcie łodzi,
krucyfiks wykonany z drutu, haftowane obrazy (autor: Pavol Rusko),
drewniane meteory (autor: Rastislav Biariniec), grecką świątynię a także inne wydałoby się niespójne- elementy, które mimo wszystko stanowią zwartą,
jednolitą całość. Już w obrębie kościelnego dziedzińca dzieci mogą zauważyć
i odczytywać symbole, takie jak np. posadzoną na środku jabłoń.
W Rużomberoku, obok współczesnych i zabytkowych kościołów
(gotycko-renesansowy kościół pw. Św. Andrzeja5 - XVI w., wczesnogotycki
kościół pw. Wszystkich Świętych) oraz pochodzących z XIV w., jednego
z najstarszych na Słowacji, wczesnorenesansowych kaszteli (św. Zofii,
przebudowany w XVI i XVIII w.) a także synagogi w stylu neoromańskim
(1880 r.) czy znajdującego się na rynku neobarokowego ratusza. Ciekawym
miejscem wpisanym w roku 1993 na listę światowego dziedzictwa UNESCO
jest wieś Vlkolinec, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1461 roku.6 Ten
teren jest żywym skansenem słowackiej architektury wiejskiej, tak
charakterystycznej dla XIX wiecznej zabudowy ludzkich siedzib
występujących na obszarach górskich. Wzdłuż ulic znajdują się ustawione
szczytami do nich, drewniane (na kamiennej podmurówce, ściany pokryte
gliną) o pastelowych barwach, domy kryte gontem (ocalało 45). Można tam
zobaczyć jak wyglądała wewnątrz i jak wyposażona była chłopska chata. Przez

R. Kendera, Rużomberok – historicky posledne prirodzene narodne centrum
Slovenska, Svetozar Mydlo, Rużomberok 2012, s. 98.
6
Vlkolinec, Klenot svetoveho dedicstva, red. J. Cech, F. Dejcik i inni, Knizne Centrum,
Rużomberok 2007, s. nlb.
5
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środek wsi rozciągnięty jest dawny, wykorzystujący naturalne źródło wody,
wodociąg oraz drewniana dzwonnica.
Również rzeźby traktowane jako gałąź trzeciej (obok malarstwa
i grafiki) dziedziny sztuk plastycznych7 występują praktycznie w prawie każdej
miejscowości. Formy wolnostojące, np. pomniki (obok występujących
w muzeach, galeriach), mogą być źródłem doznań estetycznych oraz służyć
wprowadzaniu dzieci w zagadnienia historii i sztuki lokalnej. Te przestrzenne
i półprzestrzenne formy, często towarzyszące architekturze (w niszach)
powinny stanowić środek edukacyjny, przybliżający dzieciom zagadnienia
związane z percypowaniem trójwymiarowych artystycznych brył. Analiza
zarówno treści, jak i strony formalnej (wizualnej) dzieł, jest istotna dla
wychowywania przyszłego odbiorcy sztuki, a bezpośredni kontakt z dziełami,
w tym rzeźbą lokalną, dodatkowo wzmocni proces identyfikowania się
z dziedzictwem kulturowym regionu, czy kraju.
W procesie nauczania i wychowania dzieci, nauczyciel wykorzystać
może zarówno rzeźbę świecką jak i religijną. Ta pierwsza może stanowić ważne
źródło informacji, np. o patronach placówek, ważnych dla danego środowiska
czy kraju, osobach i wydarzeniach. Druga wprowadzać będzie w tematykę
religijną, gdyż włącznie z malarstwem jest ona pismem świętym w obrazach.
Walory edukacyjne spotkań ze sztuką, w tym i dziełami rzeźbiarskimi, powinny
obligować nauczycieli do organizowania wycieczek w celu ich poznania.
W Rużomberoku zobaczyć możemy pomniki o tematyce religijnej,
takie jak: Niepokalaną Dziewicę Maryję (autor: Alexander Belopotocký),
Chrystusa Nauczyciela (autor: Viktor Mydlo), oraz rzeźby świeckie: Alegorię
Zwycięstwa (autor: Ladislav Majerský), Zwycięską Matkę (brąz, autor: Alfonz
Groma), Postać ks. Andreja Hlinki (autor: Ladislav Berák) 8.
2. Opis procedury badawczej
Badania prowadzone metodą analizy wytworów miały na celu ustalenie
obiektów i miejsc, które dzieci wskazały jako zasługujące na zwiedzenie we
własnej miejscowości i jej okolicach. Problem zasadniczy odnosił się do
ustalenia, tej części obecnego w przestrzeni miejskiej dziedzictwa kulturowego,
która jest dla dzieci dostrzegalną wartością. Pytania badawcze dotyczyły
liczebności obrazowanych przez uczniów obiektów architektonicznych
znajdujących się we własnej miejscowości i jej okolicach, jak i sposobów ich
przedstawiania.
Materiał badawczy obejmował zestaw 142 rysunków wykonanych
przez dzieci w wieku od 8-9 lat. Na zajęciach w szkole miały one za zadanie
narysować: „Miejsca, które warto zwiedzić w mojej miejscowości i okolicy”.
M. Brenhard, Uniwersalny leksykon sztuki, Warszawa 2002, s. 451.
Szerzej: R. Kendera, Rużomberok – historicky posledne prirodzene narodne centrum
Slovenska, Svetozar Mydlo, Rużomberok 2012, s. 43-44.
7
8
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Analiza graficznych zapisów pozwoliła na wyciągnięcie wniosków
odnoszących się do wskazania najbardziej atrakcyjnych dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym obiektów i miejsc znajdujących się w miejscowości,
w której mieszkają.
3. Analiza wyników prowadzonych badań
Dane uzyskane w oparciu o analizę materiału badawczego dotyczącego
graficznych przedstawień obiektów i miejsc polecanych przez dzieci w wieku
wczesnoszkolnym do zobaczenia we własnej miejscowości (tabela 1),
pozwalają wnioskować że prawie połowa badanych uznała za takie: teren do
wypoczynku i rekreacji a także architekturę użyteczności publicznej
i handlowo-usługowej (cukiernie, sklepy handlowe, hotele). Około co siódmy
badany wskazał, jako atrakcyjną część miasta i okolic, architekturę sakralną
a co ósmy budowle mieszkalne. Warto podkreślić, że kilkanaścioro dzieci
zwróciło uwagę zwiedzających na obecne w przestrzeni miejskiej rzeźby
i fontanny. Porównując rysunki dwóch płci, zauważa się, że częściej uczennice
(o około 10%) niż chłopcy wskazują na architekturę użyteczności publicznej,
natomiast uczniowie częściej niż dziewczynki uwagę kierują na miejsca
służące wypoczynkowi i rekreacji (o około 10%).
Tabela 1. Graficzne przedstawienia obiektów i miejsc polecanych przez dzieci
w wieku wczesnoszkolnym do zwiedzenia we własnej miejscowości
Polecane do
Dziewczynki
Chłopcy
Dzieci razem
zwiedzania miejsca
72
70
142
11
15,3%
10
14,3%
21
14,8%
Architektura sakralna
5
6,9%
12
17,1%
17
12,0%
Architektura
mieszkalna
34
47,2%
27
38,6%
61
43,0%
Architektura
użyteczności
publicznej
28
38,9%
34
48,6%
62
43,7%
Miejsca wypoczynku
i rekreacji
11
15,3%
3
4,3%
14
9,9%
Rzeźby i fontanny
Źródło: badanie własne obliczenia nie sumują się do 100%-wielokrotność ujęć
Spośród polecanej przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym do
zobaczenia architektury znajdującej się we własnej miejscowości i okolicach
(tabela 2), najczęściej -bo w około co trzecim rysunku- można zobaczyć
budowle współczesne (domy mieszkalne: jednorodzinne, bloki, hotele, sklepy).
Niewiele mniejsza grupa badanych przedstawiła w rysunkach architekturę
zabytkową, taką jak: zamki, katedry. Chłopcy nieco częściej niż dziewczynki
tworzyli graficzne zapisy architektury. Jej dokumentowanie widoczne jest
w większości prac plastycznych wszystkich badanych.
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Tabela 2. Graficzne przedstawienia architektury polecanej przez dzieci
w wieku wczesnoszkolnym do zwiedzenia we własnej miejscowości
Polecane do
zwiedzania miejsca
Architektura
zabytkowa
Architektura
współczesna
Architektura-razem

Dziewczynki
72
17
23,6%

Chłopcy
70
25
35,7%

Dzieci razem
142
42
29,6%

28

38,9%

24

34,3%

52

36,6%

45

62,5%

49

70,0%

94

66,2%

Źródło: badanie własne * obliczenia nie sumują się do 100%-wielokrotność
ujęć
Rysunki dzieci ukazujące najatrakcyjniejsze dla danej miejscowości i jej
okolic miejsca, obok typowych ujęć jakimi są rysowane obiekty widzianych
z przodu lub/i z boku, zawierały również inne przedstawienia, np. wykonane
z użyciem perspektywy topograficznej. Ten sposób obrazowania polegał na
pokazywaniu na tym samym rysunku obiektów zarówno widzianych z góry
(rys. 1. Boisko, droga), jak i z boku (rys. 1. Domy, kościół). Ten układ świadczy
o potrzebie jak najwierniejszego oddania przez dzieci za pomocą graficznego
zapisu, treści związanych z podjętym tematem. Rozwiązania takie (wykres 1)
występowały w pracach plastycznych około połowy badanych (częściej
w rysunkach chłopców).
Wykres 1. Perspektywa topograficzna i rentgenowska obecna
w rysunkach dzieci obrazujących własną miejscowość (dane procentowe)
pdf
56,3
60
50

41,9

44,4

40

Dziewczynki

30

14 9,4 11,1

20

Chłopcy
Dzieci - razem

10
0
Perspektywa
topograficzna

Perspektywa
rentgenowska

Źródło: badanie własne
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Inny sposób rysowania przez dzieci obiektów, np. architektury, również
wiąże się z rzetelnością przekazu informacji i określa się go jako perspektywę
rentgenowską. Ujęcia tego typu charakteryzują się przedstawianiem zarówno
widocznych jak i niewidocznych treści (rys. 2). Przykładem może być
narysowany przez 9-letnią dziewczynkę kościół, który obok formy zewnętrznej
ukazuje kapłana oraz ołtarz znajdujący się w środku. Ta „przeźroczystość”
budowli wynika z potrzeby opowiedzenia przez uczennicę o tym, co dzieję się
wewnątrz oraz wskazania atrybutów wyglądu zewnętrznego. Takie ujęcia
obserwuje się w co dziewiątej pracy plastycznej (wykres 1) .

Rys. 1. Chłopiec, 9 lata –
perspektywa topograficzna

Rys. 2. Dziewczynka, 9 lata –
perspektywa rentgenowska

Wnioski z badań
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci realizując zadanie
dotyczące obiektów i miejsc, które zasługują na zwiedzenie w ich
miejscowościach i okolicach, doceniły rolę budowli (architektury), jako
atrakcyjnych obiektów znajdujących się w znanym im środowisku. Około co
trzeci badany zwrócił uwagę na zabytki. Część dzieci -choć niewielkazauważyła rzeźby i fontanny. Pomimo młodego wieku dzieci, dla których
ważną częścią aktywności jest zabawa (około połowa rysowała miejsca
wypoczynku i rekreacji), dosyć duża ich grupa doceniła miejsca będące
świadectwem sztuki lokalnej.
Rolą nauczyciela będącego świadomym przewodnikiem po dorobku
kultury jest wykorzystywanie każdej sposobności, jaką daje najbliższe
środowisko, by zapoznać dzieci z obiektami będącymi przykładami sztuki
miejscowej. Lokalne zabytki w pewien sposób mogą rekompensować brak
w danym środowisku, np. muzeów czy galerii. Dodatkowo, obok tych miejsc
służących upowszechnianiu kultury (muzea, architektura zabytkowa czy
współczesna), dziecko powinno poznawać rzeźby, pomniki, obecne prawie
w każdym otoczeniu.
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Problematika sebaregulácie učenia sa v kontexte
pregraduálnej prípravy učiteľov
The Issue of Self-regulated Learning in the Context
of Pre-gradual Teachers Training
Miriam Uhrinová
Abstract
The paper takes on the selected theoretical background of self-regulated
learning and presents some of the research in which the author addressed
this issue. In the theoretical study we emphasize the need and importance
of developing and enhancing the self-regulation mechanisms of a student
who is preparing for a teacher's profession. In the stage of pre-gradual
teachers training, it is important for students to strengthen self-regulation
mechanisms and strategies and develop competencies that influence the
metacognitive self-regulation of their own thinking processes.

Keywords: Self-regulated Learning. Self-regulation Strategies. Pre-gradual
Teachers Training.
Úvod
V pregraduálnej príprave učiteľov je motivácia jedným zo základných
faktorov potrebných k úspešnému zvládnutiu štúdia. Ako uvádza Zápotočná
(2013), motivácia zefektívňuje učenie aj prostredníctvom zapájania
metakognície, t. j. tým, že iniciuje, riadi a udržuje aktivity kontroly a regulácie.
Úspešné zvládanie úloh a náročných situácií prostredníctvom vhodných
stratégií s následným pozitívnym sebahodnotením sú potom ďalším silným
motivujúcim faktorom učenia.
S týmto faktorom je neodmysliteľná spätá aj problematika
sebaregulácie učenia sa študentov v kontexte akademického prostredia. Podľa
Zimmermana a Schunka (2008, In Lee, Lee a Bong, 2014) vykonávajú študenti
učebnú sebareguláciu efektívnejšie, keď sú vysoko motivovaní.
1 Problematika sebaregulácie učenia
Podstatou sebaregulácie je podľa Helusa a Pavelkovej (1992, s. 199)
„vzťah človeka k sebe samému, ktorý sa vyznačuje okrem sebapoznávania, aj
spôsobilosťou meniť, zdokonaľovať a utvárať seba samého podľa určitého
plánu, so zreteľom k určitým cieľom“.
Sebaregulácia učenia sa uskutočňuje, ak si študenti usmerňujú svoje
vlastné učenie (Boekaerts, Corno 2005). Sebaregulované učenie je aktívny
a konštruktívny proces, prostredníctvom ktorého si študenti stanovujú ciele pre
svoje učenie a potom sa pokúšajú monitorovať, regulovať a riadiť svoje
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poznávanie, motiváciu a správanie, pričom sú riadené a usmerňované ich
cieľmi a kontextovými vlastnosťami prostredia (Pintrich, 2004; Schunk, 2005).
Sebaregulácia učenia je podľa Zimmermana (1986, 1989) definované
ako schopnosť aktívnej účasti na procese učenia z hľadiska metakognície,
motivácie a správania. Autoreguláciu učenia definujú Škoda a Dulík (2011)
ako určitú dosiahnutú úroveň žiaka/študenta, v ktorej je žiak/študent aktívnym
aktérom svojho vlastného učenia, a to po stránke činnostnej, motivačnej
i metakognitívnej. Zimmerman (1990) uvádza, že na dosiahnutie cieľov
subjekt vynakladá a riadi svoje vlastné poznávacie úsilie. Uvedomuje si svoje
silné i slabé stránky, aktívne vyhľadáva nové informácie a podniká kroky, či
stratégie na zvládanie prekážok v učení. Zároveň preberá i zodpovednosť za
dosiahnutie svojich výsledkov.
Aj Berger a Karabenick (2010) vo svojej štúdii uvádzajú, že existuje
vzťah medzi motiváciou študentov a používaním vzdelávacích stratégií. Podľa
výsledkov výskumu Pintricha (2000) sa ukázalo, že študenti, ktorí vykazujú
adaptívnejšie samoregulačné stratégie, dokážu lepšie zvládnuť učenie a majú aj
vyššiu motiváciu k učeniu.
V súčasnom edukačnom kontexte prechodu od behaviorizmu ku
konštruktivizmu sa kladie čoraz väčší dôraz a zodpovednosť študentov so
zreteľom na vlastné vzdelávanie. Teoretickým základom a dôležitým aspektom
pre zlepšovanie akademického úspechu študentov je využívanie motivačných
a kognitívnych stratégií vo vzdelávaní.
V súčasnosti sa preferuje potreba rozvíjania kritického myslenia.
P. Facione (2015) zaraďuje medzi základné kompetencie pre kritické myslenie :
interpretáciu, analýzu, evaluáciu, inferenciu a sebareguláciu. Metakognícia sa
stáva nástrojom sebaregulácie ako schopnosti identifikovať a ovládať vlastné
kognitívne procesy. S rozvojom metakognície sa zároveň zvyšuje i úroveň
autoregulácie (Říčan, Chytrý, 2016).
Sebaregulačné učenie je aktívnym a konštruktívnym procesom.
Dôležitosť sebaregulácie (autoregulácie) v úspešnom vzdelávaní zdôraznili
napr. Paris a Newman (1990), Zimmerman (2000a), Schunk (2001).
Ako uvádza Chen (2002), sebaregulované učenie sa stáva aj
frekventovanou oblasťou výskumu v edukačnom kontexte.
V súčasnosti existuje veľa výskumov a programov, ktoré sa
zameriavajú na rozvoj sebaregulačných štýlov učenia sa. Realizovali sa, žiaľ,
prevažne v zahraničí, čím Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami vo
výskume sebaregulácie učenia sa pomerne zaostáva.
Programy sú obsahovo špecificky zamerané na rozvoj sebaregulácie učenia sa
žiakov a študentov, pričom sa orientujú na poznanie vlastných myšlienkových
procesov, zdôrazňujú význam personálnej, sociálnej a emočnej podpory
a poskytujú podporu v osvojení celého radu kognitívnych stratégií a v rozvoji
sebareflexie (Duckworth, Akerman, MacGregor, Salter and Vorhaus, 2009 In
Kožuchová, 2018).
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Vykonalo sa tiež veľké množstvo výskumov a štúdií o prepojení
a zisťovaní vzťahu medzi vzdelávaním, motiváciou a samoreguláciou (napr.
Chapman, Tunmer, 1995, Pokay, Blumenfeld, 1990, Zimmerman, MartinezPons, 1990, Pintrich, DeGroot, 1990, Schunk, Swartz, 1993, Deci, Ryan, 2000,
2004, Schunk, 2001 a i.).
B. J. Zimmerman (In Boekaerts et al., 2000) rozdeľuje sebaregulačné
procesy do troch cyklicky sa opakujúcich fáz s jednotlivými zložkami:
1. uvažovanie (analyzovanie úloh, formulovanie cieľa, strategické plánovanie,
sebamotivácia, sebaúčinnosť, očakávané výsledky, vnútorný záujem,
zameranosť na cieľ), 2. realizácia alebo vôľovo kontrolované (sebakontrola,
sebainštruovanie, koncentrácia pozornosti, stratégia, sebapozorovanie,
sebamonitorovanie, sebaexperimentovanie), 3. sebareflexia (sebarozhodovanie,
sebahodnotenie, kauzálna atribúcia, sebauspokojovanie, adaptovanie sa na celú
situáciu). Keďže ide o cyklickú povahu sebaregulácie, tento cyklus sa opakuje
(sebareflexia ovplyvňuje proces uvažovania atď.).
V procese sebaregulácie sú dôležitými faktormi predvídanie,
plánovanie, monitorovanie i sebahodnotenie.
2 Vybrané aspekty sebaregulácie učenia v pregraduálnej príprave
učiteľov
So zreteľom na pregraduálnu prípravu učiteľov sa u študentov kladie
dôraz okrem iných aspektov aj na jeho osobnostné predpoklady pre štúdium.
Na formovaní osobnosti učiteľa sa nemalou mierou podieľa úspešné zvládnutie
mechanizmov sebaregulácie.
Študenti s vysokou mierou sebaregulácie, ktorí majú tendenciu byť
vytrvalejší a usilovne pracujúci, rozhodujúci sa pre ťažké úlohy, významnejšie
využívajú sebaregulačné procesy, ako sú stanovovanie cieľov, sebahodnotenie
a sebakontrola (Zimmerman, 2000b).
Jednou z možností posilňovania sebaregalačných mechanizmov
v kontexte pregraduálnej prípravy učiteľov sa otvára priestor aj pri realizácii
pedagogickej praxe študentov. Pri rozvíjania ich kompetencií v oblasti
projektovania, riadenia a reflexie edukačného procesu je pre študentov veľmi
dôležitá spätná väzba o ich edukačnej činnosti. Tá študentom môže pomôcť
explikovať hodnotený edukačný kontext. Študent dostane príležitosť pre
konštruktívne riadenie svojej ďalšej činnosti a podporia sa tým jeho
sebaregulačné mechanizmy. To však vyžaduje jednak dôkladne premyslenú
realizáciu pedagogickej praxe a jednak dôsledný priebeh jej hodnotenia od
erudovaných cvičných učiteľov. So zreteľom na sebareflexiu tak zohráva
v danej problematike významnú úlohu i spolupráca študentov (budúcich
učiteľov) s cvičnými učiteľmi pri realizovaní pedagogickej praxe.
Stratégia "spätnej väzby" zahŕňa samoreguláciu oblastiach vlastného
monitorovania, vedenia záznamov a sebahodnotenie (Zimmerman, 1998,
2000a).
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V pregraduálnej príprave učiteľov je, rovnako ako u žiakov a študentov na
ostatných stupňoch škôl, potrebný nácvik stratégií sebaregulácie učenia sa, čo
môže byť efektívnou prevenciou zlyhávania v štúdiu. K formovaniu sebaregulácie
študentov môže nemalou mierou prispieť i obsahové štruktúra jednotlivých
študijných jednotiek počas ich pregraduálnej prípravy na učiteľské povolanie.
Reeve (In Deci a Ryan, 2004 In Kuruc, 2015) uvádza, že možno
rozlišovať dva typy učiteľov: autonómiu podporujúcich učiteľov
a kontrolujúcich učiteľov. Uvedený autor ďalej na základe výskumov vymedzil
aj príčiny vysvetľujúce, prečo majú učitelia sklon k podpore externých štýlov
sebaregulácie. Jednou z mnohých príčin pritom uvádza aj samotnú prípravu
budúcich učiteľov, v ktorej prevláda vedenie a osvojovanie si prístupov
založených na princípoch behaviorálnych teórií.
Implementáciou rozličných stratégií v edukačnom procese možno
dosiahnuť korektné učebné postupy volené žiakmi, rozvoj ich metakognície
a sebaregulácie. Dá sa predpokladať, že študenti (budúci učitelia), ktorí
v priebehu svojho štúdia úspešne zvládli proces sebaregulácie, môžu v tomto
smere výchovne správne vplývať neskôr aj na svojich žiakov. Aj podľa
Tuckmana (2003) je dôležité, aby učiteľ usmerňoval žiakov a študentov pri
rozvíjaní sebaregulačných stratégií učenia sa, pretože je to účinný
mechanizmus pre zlepšenie sebaregulácie, motivácie a výkonu.
Identifikácia mechanizmov fungovania sebaregulácie učenia sa
študentov pomôže lepšie zvládať proces prípravy budúcich učiteľov a úspešne
si osvojiť problematiku predmetov, ktoré považovali za veľmi náročné
a nedôverovali si v ich zvládnutí (Kožuchová, 2018).
Vo výskume sebaregulácie učenia pokračujeme v súčasnosti
u študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika v rámci projektu
VEGA 1/0443/18.
Záver
Snahou teoretickej štúdie bolo objasniť vybrané teoretické východiská
sebaregulácie učenia a predstaviť niektoré z výskumov, v ktorých sa autori
venovali danej problematike. V príspevku sme sa snažili zdôrazniť potrebu
a dôležitosť rozvoja a posilnenia sebaregulačných mechanizmov študenta,
ktorý sa pripravuje na povolanie učiteľa. Dôležitým nástrojom sebaregulácie sa
stáva metakognícia.
V pregraduálnej príprave učiteľov je potrebné predstaviť študentom
stratégie, ktorými dokážu rozvíjať svoje konštruktívne, tvorivé a kritické
myslenie. Je dôležité u nich posilniť sebaregulačné mechanizmy a rozvíjať také
kompetencie, ktoré ovplyvňujú metakognitívnu autoreguláciu ich vlastných
myšlienkových procesov, čo môžu neskôr využiť u žiakov v ich vlastnej
edukačnej praxi. Je nevyhnutné zdôrazniť skutočnosť, že keď budú neskôr
vystupovať v role učiteľa, budú pôsobiť aj ako faktor ovplyvňujúci
podporovanie sebaregulačných štýlov učenia sa žiakov.
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Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA
1/0443/18: Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru
predškolská a elementárna pedagogika.
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Motivácia osobnosťami známych prírodovedcov
v primárnej edukácii
Motivation by Example of Well-known Natural Scientists
in Primary Education
Janka Kopáčová
Abstract
Nowadays we are witnessing on one hand an ever greater development
of technology and its growing influence on our everyday lives, on the
other hand a paradoxical decrease of interest in natural sciences in our
students. It’s impossible to increase the students’ interest in natural
sciences and engineering without sparking it in younger students. One of
the motivating factors may be the lives of interesting personalities of
science, their successes and the obstacles they so often had to overcome.
In this article, we will focus on personalities associated with natural
sciences, technical inventions, but also with Slovakia as such.

Keywords: Motivation. Primary education. Important personalities.
Science.
Úvod
V súčasnosti sme svedkami paradoxného správania mladej generácie. Na
jednej strane v každodennom živote žiaci trávia stále viacej času využívaním
moderných technológií, nevedia si svoj život predstaviť bez internetového
pripojenia, ale na druhej strane záujem o štúdium technických a prírodovedných
predmetov, včítane matematiky, klesá. Výsledky našich žiakov
v medzinárodných meraniach sú znepokojivé, trvalý nedostatok študentov na
technických odboroch alarmujúci. Príčin tohto nezáujmu, alebo skôr nedôvery vo
svoje schopnosti, je určite viac, ale korene možno hľadať už vo vzdelávaní na
primárnom stupni. Tam sa totiž kladú základy matematického aj prírodovedného
vzdelávania, tam dieťa zažíva prvé úspechy aj neúspechy v matematike, bez
ktorej je nemožné úspešné prírodovedné a technické vzdelávanie.
1 Motivácia a mladší žiak
Malé dieťa je prirodzene zvedavé, plné otázok, motivované poznávať
aj počítať. Predškolák hrdo oznamuje, že už vie počítať do 20, 100 ... že pozná
písmenká. Úlohou školy je jeho nadšenie využiť a nezmariť. V súčasnosti sme
svedkami prudkých zmien, takže potreba vzdelávať sa, naučiť sa učiť, dokázať
triediť a hodnotiť informácie, je pre život nevyhnutná.
Človek, a teda aj dieťa, žiak, nič nerobí bez motivácie. Motivácia
a schopnosti sú najdôležitejšie predpoklady v edukačnom procese. „Motiváciu
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chápeme ako súhrn hybných momentov v osobnosti a v činnosti: súhrn toho, čo
človeka pobáda, aby niečo robil, alebo mu v tom zabraňuje.“1 Motivácia dieťaťa
je iná ako dospelého, rýchlo sa mení a je naliehavá, urgentná. Dieťa rýchlo stratí
záujem, ak mu neposkytneme žiadaný podnet. „Motiváciu chápeme ako napätie
v mysli človeka vďaka rozdielu medzi existujúcim a požadovaným stavom
znalosti. Rozdiel vzniká vďaka rozporu medzi „neviem“ a „chcem (potrebujem)
vedieť“; ... prípadne iným potrebám a rozporom.“2
Motivácia k učeniu sa delí na vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná
motivácia vychádza najmä z potreby poznávať, objavovať, nájsť vysvetlenie,
získať skúsenosť. Vnútorne motivovaný žiak sa učí ochotne, s radosťou, učenie
je pre neho dôležité a dosiahnutý výsledok ho vnútorne uspokojuje, čo mu je
zároveň odmenou.3 Silná motivácia dokáže kompenzovať aj nedostatok
schopností. Dôležitá je aj vonkajšia motivácia, ktorá dokáže zvýšiť alebo
v ideálnom prípade aj vzbudiť záujem o štúdium.
Najmä pre mladších žiakov je veľmi dôležité pestré a zaujímavé
spracovanie podávaných informácií. Vhodnou motiváciou môže byť
ľubovoľný impulz z každodenného života, napr. zistiť koho meno nesie škola
alebo ulica, na ktorej býva. V histórií prírodných vied sa môžeme stretnúť
s mnohými zaujímavými osobnosťami, ktorých osudy a práca môžu pre žiakov
predstavovať vhodný vzor aj v súčasnosti.
2 Ján Wolfgang Kempelen (1734 – 1804)
Málokto vie, že šachový automat v podobe Turka, ktorý vzbudil na
prelome 18. a 19. storočia pozornosť v celej Európe a neskôr aj v Amerike,
vznikol v Bratislave v dome na Dunajskej ulici, ktorý dodnes stojí.
Ján Wolfganag Kempelen sa narodil v Bratislave, študoval najskôr
doma, neskôr vo Viedni. Po skončení štúdií sa stal dvorným radcom Márie
Terézie, ktorá ho ako tridsaťročného vymenovala za riaditeľa soľných baní
v Uhorsku. Od malička bol nesmierne talentovaný, ovládal sedem jazykov, aj
preto ho poverovali rôznymi úlohami pre dvor. Jeho však viac ako úradnícka
kariéra zaujímala technika a konštruovanie rôznych mechanizmov.
Najznámejší je jeho šachový automat, ale je autorom viacerých výnimočných
vynálezov – tlakový vodovod na Bratislavský hrad, pontónový most cez Dunaj,
zavodňovacie zariadenie pre Žitný ostrov, písací stroj pre nevidiacich, protézy
končatín pre invalidov a hovoriace zariadenie pre nepočujúcich. Najslávnejší
jeho vynález zostal dodnes záhadou. V roku 1789 Kempelen predstavil svoj
šachový automat, precestoval s ním celú Európu aj kráľovské dvory. „Senzačný
Turek z Bratislavy“ mal tvar stolíka 120 cm vysokého a asi 100 cm dlhého,
ČÁP, J. , MAREŠ, J.: Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. s. 145.
HEJNÝ, M.: Proces nabívaní znalosti jako poslounost pěti stádií. In Stehlíková, N.
(ed.) Náměty na podnetné vyučování v matematice. Praha : UK PF, 2007. s. 15.
3
Porov.: KLEIN, V. : Motivácia k celoživotnému vzdelávaniu. Žilina : Euroformes,
2006.
1
2
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v ktorom bol uložený mechanizmus. Mechanizmus pri ťahoch po šachovnici
ovládal ruku Turka a vedel tak dobre hrať šach, že zvyčajne svojich súperov
porazil. Prehral s ním Napoleon, nemecký cisár Fridrich II., aj Benjamin
Franklin. Po Kempelenovej smrti automat menil majiteľov, precestoval
Ameriku a po smrti posledného majiteľa ho uložili do múzea. Tajomstvo tohto
predchodcu počítačových šachov už dnes neodhalíme, lebo zhorel v roku 1854
pri veľkom požiari vo Filadelfii. Jeho vynálezca zomrel o 50 rokov skôr vo
Viedni a tam je aj pochovaný.
3 Ján Bahýľ (1856 – 1916)
Ján Bahýľ pochádzal zo skromných pomerov, vyštudoval banskú
akadémiu v Banskej Štiavnici a vojenskú technickú akadémiu vo Viedni.
Vynikal v technickom kreslení a po ukončení vzdelávania pôsobil v rakúskouhorskej armáde ako staviteľ a konštruktér. Je autorom 17 patentov, napr. na
parný tank a vodné okružné a piestové čerpadlo.4 Najviac ho však zaujímali
lietajúce stroje. Zostrojil vrtuľník, ktorý vzlietol 4 m nad zem, poháňal ho
benzínový motor. Vrtuľník mu síce patentovali, no nemal ho kto financovať,
a tak sa naň postupne zabudlo. Skonštruoval aj prvý prototyp benzínového auta
s akumulátorom na Slovensku. Zomrel v ústraní v Bratislave, zabudlo sa naňho
aj na jeho vynálezy. Po Bahýľovi nie je dokonca ani len pomenovaná ulica
v meste, kde tvoril a zomrel.
4 Jozef Murgaš (1864 – 1929)
Jozef Murgaš sa právom považuje za priekopníka rádiotelegrafie.
Narodil sa v chudobnej roľníckej rodine v Tajove, na gymnázium chodil
v Banskej Bystrici a už vtedy vynikal v kreslení a technických vedách. Aj keď
sa rozhodol pre kňazskú dráhu, tieto dve lásky nikdy neopustil. Z prvého
kaplánskeho miesta v Dubovej sa dostal na štúdium maliarstva, najskôr
v Budapešti, neskôr na prestížnu výtvarnú akadémiu v Mníchove. Žiaľ, výmena
arcibiskupa a silná maďarizácia mu znemožnila túto dokončiť, chýbali mu už
len záverečné skúšky.5 Murgaš je autorom viacerých oltárnych obrazov, jeho
diela nájdeme aj na biskupských úradoch v Banskej Bystrici a Nitre.
Ani počas svojho štúdia maliarstva však nezanedbával svoju „druhú
lásku“ – elektrotechniku, navštevoval prednášky z fyziky a v každej voľnej
chvíli robil pokusy. Po návrate na Slovensko sa stretol s veľkou závisťou
a nepochopením, preto sa rozhodol prijať miesto farára v malej slovenskej
baníckej obci v USA. Musel predať všetky svoje obrazy, aby mal peniaze na
cestu. Jeho pôsobenie vo Wilkes Barre v Pensylvánii bolo veľkým prínosom
pre našich krajanov. Staral sa o nich naozaj príkladne, vybudoval kostol aj
Porov.: BARICA, J. 1988. Vede a národu. Bratislava : Smena, 1988. s. 178-181.
Porov.: VRANKA, J. 2004. Z doliny prerástol hory. Jozef Murgaš: kňaz, maliar,
vedec, vynálezca ... Bratislava : ARIMES, 2004. s. 86.
4
5
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školu, pozdvihol ich životnú úroveň. Popritom úspešne pracoval na svojom
nápade bezdrôtového prenosu správ, je autorom dvanástich patentov a vo svete
je uznávaný ako priekopník telegrafie. V roku 1920 sa vrátil do prvej
Československej republiky a chcel svoje poznatky odovzdávať mladým
inžinierom, ale keďže nemal diplom inžiniera, bol v Prahe odmietnutý. Po
sklamaniach, ktoré zažil za mladi, potom vedené súdne spory o patenty v USA,
sa pridalo aj sklamanie v novej vlasti. Rozhodol sa vrátiť do USA ku svojim
farníkom, tu aj v roku 1929 zomrel a je pochovaný. Ovládal šesť jazykov, bol
výnimočný prírodovedec a technik, je autorom viacerých hodnotných
výtvarných diel, bol príkladný kňaz, ale v jeho vlasti sa o ňom vie málo.
Ani jeho dedičstvo nepostihol dobrý osud. Ihneď po jeho smrti sa do
Murgašovho laboratória vlámali neznámi páchatelia a všetko zničili.
Zachránila sa len rozsiahla zbierka motýľov, ktorú ešte za života daroval
školám vo Wilkes Barre a Danville. Z kníh, ktoré poručil knižnici, sa tam
dostalo len 16.6

Obrázok 1: Jozef Murgaš – Obrázok 1: Jozef Murgaš – patent
Svätá Alžbeta
na elektrický transformátor8
7
(foto Ing. Peter Valach)

Porov.: VRANKA, J. 2004. Z doliny prerástol hory. Jozef Murgaš: kňaz, maliar,
vedec, vynálezca ... Bratislava : ARIMES, 2004. s. 265.
7
VRANKA, J. 2004. Z doliny prerástol hory. Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec,
vynálezca ... Bratislava : ARIMES, 2004. s. 102. Obraz je umiestnený na Biskupskom
úrade v Banskej Bystrici.
8
VRANKA, J. 2004. Z doliny prerástol hory. Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec,
vynálezca ... Bratislava : ARIMES, 2004. s. 300.
6
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5 Štefan Banič (1870 – 1941)
Veľmi zaujímavou osobnosťou so všestranným talentom bol aj Štefan
Banič, slovenský vynálezca padáka. Narodil sa v Smoleniciach v rodine
malého roľníka, vyučil sa za murára a pracoval na stavbe Smolenického zámku.
Nedostatok práce ho donútil odísť do USA. Usadil sa v Pensylvánii, pracoval
v baniach a na farmách, až sa zamestnal v strojárskom podniku. V tom čase
celý svet vzrušovali prvé lety a tie priniesli potrebu padákov. Padák sklápacieho
typu patentovali aj Baničovi v roku 1914, jeho patent odkúpila americká
armáda a údajne ho používala počas 1. svetovej vojny.9
Po návrate domov žil ďalej skromne ako murársky majster, ale jeho
meno sa opäť objavilo v správach v roku 1930, keď spolu s bratom a ďalšími
priateľmi objavili krásy jaskyne Driny pri Smoleniciach.
Záver
Uviedli sme len skromný výber slovenských osobností, ktorý môže byť
inšpiráciou na ďalšie pátranie v našej histórii. Poznatky o našich veľkých
prírodovedcoch a vynálezcoch môžu nielen motivovať učenie našich žiakov,
ale aj posilňovať národné povedomie, cítenie a hrdosť. V súčasnosti aj RTVS
uvádza projekt – Najväčší Slovák, ktorý upozorňuje na veľké osobnosti našich
dejín.
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Digitálna kultúra detí mladšieho školského veku
v kyberpriestore
Digital Culture of Younger School Age Children
in the Cyberspace
Mária Karasová
Abstract
This contribution is focused on building a culture through the influence
of the media, especially the Internet for younger children. It approximates
the partial results of research related to the issue. It highlights the
problems associated with the use of the Internet, which are also reflected
in the children's culture of expression. This is also related to the
behavioral patterns of children, who choose for the idols so often virtual
heroes or TV personalities. It emphasizes the importance of media
education in family and school.

Keywords: Child. Family. School. Internet. Culture. Media education.
Úvod
V našej spoločnosti sú za posledné roky viditeľné zmeny, ktoré sa
dotýkajú predovšetkým rýchleho rozvoja techniky a všadeprítomného
internetu. Tieto skutočnosti najviac vplývajú na naše návyky, trávenie voľného
času a jeho zmysluplné využívanie. Osobitne mladí ľudia a predovšetkým deti
majú problém určiť, kde sú hranice v trávení času v mediálnych prostrediach.
Internet pritom najviac mení naše doterajšie zvyklosti a spôsoby riešenia
mnohých situácií. Súčasná odborná verejnosť hovorí o kultúre spojenej
s trávením času v kyberpriestore. V našom príspevku sa chceme zamerať najmä
na budovanie kultúry a jej prejavov v kontexte využívania internetu deťmi
mladšieho školského veku.
Médiá a kultúrny kontext
Najnovšie výskumy, ktoré boli realizované vo viacerých krajinách EÚ,
ako napr. v Poľsku na reprezentatívnej vzorke rodičov detí a detí vo veku 3 až
12 rokov, ukazujú vo svojich výsledkoch, že sledovanie videí na internete
a hranie on-line hier sa takmer vyrovnajú času, ktorý trávia sledovaním
televízie. Deti pritom využívajú rôzne zariadenia, ktorým pristupujú k sieti
a realizujú v nej rôzne činnosti. Deti od 3 do 6 rokov napr. preferujú vlastné
tablety a smartfóny na pozeranie videa. Deti mladšieho školského veku majú
svoje záujmy orientované na významne väčšie množstvo aktivít. Najčastejšie
sťahujú a nahrávajú súbory, chatujú, blogujú (Juszczyk, Karasová a kol., 2017),
hrajú hry on-line aj sieťové, sledujú nielen videá, ale i podporujú youtuberov
v ich blízkom okolí a čoraz častejšie sa stretávajú aj s nevhodným obsahom
(Karasová, 2014).
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Takýmto prístupom a užívaním médií sa deti čoraz viac podieľajú na
mediálnej kultúre. „Dieťa má prístup k nástrojom kultúry, často populárnej
kultúre, či už doma, alebo v škole v prostredí rovesníkov. Tieto nástroje
umožňujú komunikáciu, spoluprácu, vytváranie sociálnej siete a taktiež
transformujú kultúru.“ (Juczczyk, 2017, s. 16) Trávenie času na internete teda
vplýva aj na utváranie kultúry a prejavov s ňou spojených. To sa odráža nielen
v samotnom správaní detí, ale najmä v ich jazykovom prejave. Mnohé slová sa
dostali do povedomia deti, ale i celej verejnosti vďaka používaniu internetu.
Dnes už možno nepremýšľame nad tým, že sa kedysi nepotrebné slová stali
súčasťou nášho dennodenného vyjadrovania. Ide napríklad o slová, ako
youtuber, hashtag, like, koment a pod. Slová tak silne spojené so sociálnymi
sieťami a internetovým prostredím. Sociálne siete sú pritom pre mnohých
mladých akoby paralelným svetom ich reálneho života. Často tam trávia
dokonca i väčšie množstvo času v komparácii s časom, ktorý venujú reálnemu
prežívaniu vzťahov.
Frekvencia a intenzita kontaktu s médiami, napr. s televíziou,
zodpovedá za postupné preberanie mediálnej skutočnosti ako reálnej. Teda čím
častejšie deti sledujú televíziu, tým viac silnejú ich predstavy o spoločnosti,
kultúre a vzdelaní, pričom neodrážajú realitu, ale svet prezentovaný v televízii.
Dôležité je uvedomiť si, ako fungujú médiá. Tie totiž nefungujú v akomsi
sociálnom vákuu, pretože každý z prijímateľov figuruje v malej a veľkej
sociálnej skupine. Prijímateľ je prepojený sieťou sociálnych vzťahov s okolím,
a preto by sa malo každé pôsobenie médií analyzovať z pohľadu sociálneho,
kultúrneho a edukačného kontextu (Juszczyk, 2017). Spôsob, akým médiá
vykresľujú realitu, tiež súvisí so spôsobom, ako je kultúra nášho národa,
príslušnosť, či identita každého jednotlivca prijímaná, a čo je v nej považované
za skutočné a dôležité. Predovšetkým deti, formované médiami, inklinujú
k považovaniu vykonštruovanej kyberreality za pravdivé a smerodajné. Vďaka
tomu môžu zaniknúť určité hodnoty, ktoré „v nás stvárňuje kultúra a tradícia“
(Iłowiecki, 2003). N. Postman (In Iłowiecki, 2003) vyjadruje myšlienku, že
národ môže byť v nebezpečenstve, keď kultúrny život hodnotí ako ustavičnú
zábavu. Túto myšlienku vyjadril pritom k nášmu vzťahu k televízii a jej
vnímaniu ako zdroju zábavy.
Akú kultúru nám pomáhajú teda vytvárať médiá? Za zmienku stoja aj
počítačové hry, ktoré tvoria prvok našej kultúry v posledných rokoch. Práve
hry tohto typu sú predmetom záujmu mnohých kritikov. Na druhej strane môžu
byť aj nápomocné a môžu prispieť aj k rozvíjaniu myslenia či k zábave. Hry
uspokojujú mnohé psychické ako i duchovné potreby človeka (Zasępa,
Olekšák, 2006). Práve počítačové hry, ktoré je v súčasnosti možné hrať
prostredníctvom mnohých médií, sú primárnym lákadlom a oblasťou záujmu
pre deti.
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Médiá a kultúrny prejav vyjadrovania a správania sa detí
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, chceme uviesť
v nasledujúcej časti čiastkové výsledky výskumu, ktorý bol orientovaný na
problematiku médií a mediálnej výchovy detí mladšieho školského veku.
Medzi hlavné výskumné nástroje patrili nielen dotazníky vlastnej
proveniencie, ktoré boli odovzdané učiteľom a rodičom žiakov vybraných
základných škôl, ale tiež fokusové skupiny realizované prevažne s deťmi
tretieho ročníka mladšieho školského veku. Vzhľadom na rozsah príspevku sa
orientujeme len na zistenia týkajúce sa možného vplyvu na správanie sa
dieťaťa, a s tým súvisiacej kultúry.
Výskumnú vzorku tvorilo 28 škôl z celého Slovenska, ktoré boli
vybrané losovaním a tvoria reprezentatívnu vzorku. Výskumu sa zúčastnilo 151
učiteľov, 498 rodičov a 480 žiakov tretích ročníkov, s ktorými boli realizované
fokusové skupiny. Jednu fokusovú skupinu tvorilo priemerne 9 detí.
Pozorovaný vplyv médií na správanie sa detí zahŕňala nasledovná výskumná
otázka: Aké zmeny správania sledujú u detí ich rodičia?
V prípade tejto výskumnej otázky sme chceli zistiť, či si rodičia
všímajú niektoré prejavy správania sa ich detí, konkrétne v kontexte používania
médií deťmi. Zaujímalo nás, či si rodičia uvedomujú určitú mieru pôsobenia
médií na správanie ich detí, spojeného aj s jazykovým prejavom.
V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť početnosti jednotlivých možností.
Tabuľka 1: Zmeny správania vplyvom médií z pohľadu rodičov
Súhlas rodičov s danými tvrdeniami:
Dieťa napodobňuje svoj idol
Dieťa napodobňuje vyjadrovanie
Menej sa pohybuje, je lenivejšie
Začínam vidieť prvé prejavy závislosti
Dieťa je viac uzavreté, ťažšie nadväzuje nové
kontakty, menej komunikuje s okolím
Dieťa sa spolieha na google viac ako na svoje
vedomosti
Dieťa má problémy s učením
Nepozorujem žiadne zmeny v správaní

N=498
Abs.
poč.
119
143
130
129

Rel.
poč.
23,9
28,7
26,1
25,9

29

5,8

173

34,7

234
37

47,0
7,4

Ako môžeme vidieť, najviac rodičov (47 %) považuje za následok
trávenia času detí s médiami problémy s učením. Druhým vážnym problémom
sa ukazuje spoliehanie sa detí viac na internetové vyhľadávače ako na svoje
poznatky a schopnosti (34,7 %). Tento problém sledujeme v našej praxi, a to
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u viacerých vekových kategóriách. Nielen deti, ale i študenti majú
v posledných rokoch tendenciu spoliehať sa na internet ako na miesto, kde
nájdu všetky potrebné informácie a značne sa znižuje ich snaha zapamätať si
potrebné a užitočné informácie. V budúcnosti chceme realizovať výskumy
orientované aj na túto otázku. V poradí tretiu najvyššiu početnosť dosiahla
možnosť, že dieťa napodobňuje vyjadrovanie (28,7 %). Konkrétne sme za
napodobňovanie vyjadrovania považovali opakovanie replík z televíznych
programov, reklám, výroky moderátorov a iných mediálnych idolov/osobností.
To sa zhoduje s výsledkami výskumu, kde sme skúmali z pohľadu
učiteľov problémy správania sa detí vzhľadom na používanie médií. Nižšie
uvedené výsledky ukazujú, že rovnako aj učitelia vidia problém vyjadrovania
sa detí, rovnako aj klesajúcu správnosť a kultúru vyjadrovania. Týka sa to
pritom nielen ústneho, ale najmä písomného prejavu. Deti majú problém
vyjadrovať sa gramaticky a štylisticky správne, často píšu bez diakritiky,
prípadne s vážnymi gramatickými chybami.
Tieto tvrdenia potvrdzujú aj výsledky realizovaných fokusových
skupín so žiakmi, kde často uvádzali, že používajú google vyhľadávač ako
pomocník pri neistote gramatickej správnosti. Deti pritom často priznali, že
nekontrolujú, či je dané slovo gramaticky skutočne správne, pretože sa
spoliehajú na správnosť nájdeného výsledku na internete (Juszczyk, Karasová,
2017).
V komparácii s nami realizovaným výskumom z r. 2014, kde sme
otázku správania sa žiakov adresovali učiteľom, sme získali tiež zaujímavé
odpovede. Učiteľov sme sa pýtali aj z dôvodu, že práve oni často viac sledujú
správanie sa detí a vzhľadom na počet rokov praxe môžu porovnať zmeny,
ktoré prudké užívanie internetu a televízie, ako i celkovo médií, prináša.
Z celkovej vzorky učiteľov (N=93), takmer 27 % považuje za najväčší problém
nárast agresívnych prejavov v správaní sa detí. Takmer 25 % učiteľov
považuje za problém predovšetkým napodobňovanie vyjadrovania
a správania (19 %), často citovanie presných replík, ktoré deti poznajú
z reklám, ale aj iných zdrojov. Mnohými odborníkmi označovanú za modernú
poruchu správania uviedlo 21,5 % učiteľov hyperaktivitu (Karasová, 2014).
Z viacerých nami realizovaných výskumov v súčinnosti s inými
štúdiami a výskumami realizovanými najmä v zahraničí, práve hyperaktivita je
považovaná za problém, ktorý sa v oveľa väčšej miere vyskytuje u detí a to
práve prudkým rozvojom technológií, predovšetkým spojeným s dostupnosťou
internetového pripojenia a sledovania televízie. Veľké množstvo času, ktoré
deti trávia v mediálnom prostredí vplýva predovšetkým na znížený pohyb
a fyzickú kondíciu. To má za následok nahrádzanie potreby pohybu najmä
počas edukačného procesu. Dôležitosť pohybu a jeho významný vplyv na
zdravé fungovanie organizmu pritom zdôrazňujú mnohí odborníci (napr.
Ukropcová, 2017; Juszczyk, 2017; a mnohí ďalší).
V uvedenom výskume sme sa osobitne venovali problému rozvoja
komunikácie, predovšetkým písomnej, kde žiaci veľakrát robia chyby najmä
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z dôvodu, že pri písaní SMS, chatovaní či písaní e-mailov nepoužívajú
diakritiku a tiež úroveň ich formálnej komunikácie klesá vzhľadom na slangové
vyjadrovanie a používanie emotikonov, skratiek, či prevažne anglických
výrazov, ktoré sú také príznačné pre kyberpriestor. Nasledujúca tabuľka 2
ukazuje relatívnu početnosť odpovedí učiteľov, ktorí mali možnosť vybrať
najfrekventovanejší problém v komunikácii svojich žiakov.
Tabuľka 2: Pozorovanie učiteľov v oblasti komunikačných problémov žiakov
spojených s pôsobením médií
Súhlas učiteľov s danými tvrdeniami:
Nepozorujem žiadne
Neviem
Problémy vo vyjadrovaní sa
Zhoršený písomný prejav
Napodobňovanie vyjadrovania osobností z médií
(TV, reklám, moderátorov a pod.)
Iné

Relatívna
početnosť
(N=98)
3,7
9,2
38,5
33,0
14,7
0,9

Až 38,5 % učiteľov si všíma problémy žiakov pri ústnom vyjadrovaní
svojich myšlienok a tiež aj v písomnom prejave, čo sme už vyššie spomenuli.
Napodobňovanie vyjadrovania osobitne televíznych hrdinov uviedlo 14,7 %,
našli sa aj takí, ktorí nevedia, prípadne nepozorujú žiadne komunikačné
problémy u žiakov. K možnosti iné učitelia doplnili, že vidia problémy
v celkovom vyjadrovaní sa žiakov, v štylizácii viet, vyššie percento výskytu
rečových chýb (napr. dyslexia a i.), taktiež vo vyjadrovaní vlastných pocitov,
ako i v písomnom prejave. Problémy v komunikácii teda môžeme vidieť,
samozrejme, veľmi závisí od konkrétneho žiaka, nakoľko venuje čas médiám,
a ako to potom zasahuje jeho osobnosť a schopnosť komunikovať.
Medzi najčastejšie spomenuté problémy radia učitelia skutočnosť, že
žiaci veľmi málo čítajú, s čím sú spojené i ďalšie problémy. Často sa vyskytujú
poruchy komunikačných schopností žiakov, nevedia súvisle rozprávať a viesť
dialóg. To súvisí i s pripomienkami, že nevedia vyjadrovať svoje pocity
a myšlienky. Žiaci majú veľmi slabú predstavivosť, tiež čoraz viac žiakov je
integrovaných s poruchami učenia, pozornosti, ktoré sú spojené
s hyperaktivitou. Problém niektorí učitelia vidia i v tom, že žiaci nie sú
v personálnej komunikácii úprimní a cez internet si „povedia“ omnoho viac aj
také, čo by osobne nepovedali. Učitelia upozorňovali aj na nevhodné
vyjadrovanie sa detí, ktoré nazvali vulgárnym. Žiaci sú podľa nich vplyvom
médií nielen hyperaktívni, ale i agresívnejší a fyzicky neaktívni. Často sledujú
večerný program v televízii, ktorý je pre nich nevhodný a potom používajú
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slová, ktoré ani nevedia vysvetliť, len ich v televízii už počuli. Vďaka PC
klávesnici a prevahe tlačeného textu majú podľa niektorých učiteľov žiaci
problém písať písané slová, písmená.
Záver
Z uvedených výsledkov vyplýva, že v prípade detí mladšieho
školského veku vidíme tendencie spoliehania sa na často neoverené zdroje
informácií, ktoré mnohokrát môžu byť dokonca nepravdivé, prípadne
z nehodnoverného zdroja. Značné množstvo detí sa pritom spolieha na
výsledky vyhľadávania viac ako na iné zdroje. Predovšetkým televízia
a internet prispievajú ku kultúre vyjadrovania sa detí, ako v ústnom, tak aj
v písomnom prejave. Nejde pritom len o reprodukovanie samotných replík či
úryvkov z reklám. Ide o spôsob myslenia a utvárania názorov. V prípade
vyjadrovania vidíme zhoršenú schopnosť nielen vyjadrovania sa detí, čo
potvrdzujú najmä učitelia, ale zvlášť v písomnom vyjadrovaní sa. Deti majú
problém so štylizáciou viet, ich písomný prejav obsahuje nielen gramatické
chyby, ale práve internetové prostredie prispieva k tomu, že píšu bez diakritiky
a s nesprávnou interpunkciou. V správaní sa detí vidieť napodobňovanie
mediálnych hrdinov, narastajú prejavy agresívneho správania, ako aj
hyperaktivita a budovanie akejsi pseudokultúry, ktorá má s realitou málo
spoločného.
Práve v tomto veku sú deti veľmi citlivé na to, čo im je ponúkané
a akým spôsobom. Veľkú úlohu tu zohráva práve rodina, ktorá je primárnym
miestom formovania osobnosti dieťaťa. Rodičia pritom sami vidia zmeny, ktoré
je možné pôsobením médií u detí pozorovať. Dôležitá je preto spolupráca
rodiny a školy, ktoré môžu výrazným spôsobom napomáhať k budovaniu
kultúry v našej spoločnosti a utváraniu kultúrnej identity detí. „Učitelia
rozhodujú o tom ako, čo, kedy, a aké technológie a médiá by mali byť
implementované v procese vzdelávania a výučby detí, rozvíjania ich záujmov,
formovania gramotnosti: čítania, písania a počítania, zohľadňujúc sociálne
a kultúrne kontexty, v ktorých fungujú.“ (Juszczyk, 2017, s. 19) Z tohto dôvodu
považujeme za dôležité, aby mediálna výchova bola primárnym cieľom ako
v rodinách tak i v škole. „Rodina stále ostáva primárnym socializačným
a formujúcim prostredím v živote dieťaťa. A to platí aj pre oblasť mediálnej
výchovy, či už z rodiny dieťa čerpá pozitívne alebo negatívne prvky.“ (Izrael,
2018, s. 75) Práve z týchto dôvodov je nutné, aby rodina a škola úzko
spolupracovali a vzájomne dopĺňali výchovu, a to aj mediálnu výchovu.
Médiá, najmä internet môžu byť pre nás užitočné, rovnako ako na druhej
strane môžu negatívne pôsobiť na naše správanie a život. Dôležité je u detí
cielene a edukačne vplývať na budovanie správneho postoja k tomuto médiu.
Aby ho vedeli využívať vo svoj prospech, používali ho zmysluplne, ako
pomôcku k vzdelávaniu a rýchlej a najmä funkčnej komunikácii. Kooperácia
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rodiny a školy napomôže účinnejšej mediálnej výchove, pretože jej realizácia
vo formálnom vzdelávaní nie je postačujúca.
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Frazeológia v kontexte súvislostí zvykov a tradícií
Phraseology in the Context of Folk Customs and Traditions
Beáta Murinová
Abstract
The language itself reflects folk culture whose variety is shown in
following the customs and traditions of our ancestors. Experience of
people has surived for centuries in the verbal art, in the traditional
assembled words which are called phraseologisms. This paper analyses
phraseological units and offers a floor for the definition of the weather
sayings with regard to the calendar ceremonial folklore so that in the
education of the primary pupils` verbal art could be interconnected to
corresponding phrasemes.

Keywords: Phraseology. Customs and traditons. Weather sayings. Calendar
ceremonial folklore.

Úvod
Jazyk ako spoločenský fenomén pomáha zachovávať tradície a zvyky
obyvateľstva, ktoré ho formujú celé stáročia. Obraznosť ako jedna z funkcií
jazyka je vyjadrená v rôznych prenesených významoch slova, a taktiež je
prítomná aj v ustálených spojeniach – tzv. frazeologizmoch. Človek dokáže na
rôzne situácie použiť priliehavú životnú múdrosť, aby sa tak umocnila
dôležitosť výpovednej hodnoty. Aj keď umelecké texty obsahujú mnoho
frazeologických spojení, stojí za povšimnutie fakt, že žiaci málo, resp. vôbec
nevyužívajú tieto spojenia vo svojej komunikačnej praxi. Tento jav podliehal
kritike zo strany jazykovedcov, že učebnice používané v minulosti sa venovali
problematike frazeológie len v minimálnej miere. V súčasnosti sa autori
učebníc snažia ponechať väčší priestor tejto problematike.
1 Frazeológia – jazykovedná disciplína
V rámci skúmania sémantiky slova sa vyšpecifikovala v lexikológii
osobitná vedná disciplína – frazeológia, skúmajúca význam a použitie
ustálených slovných spojení v rôznych komunikačných situáciách, ktoré
označujeme pojmom frazémy.
Používanie frazeologických jednotiek môže byť častým problémom,
pretože aj používateľ materinského jazyka nemusí vždy poznať ich význam.
Ešte väčším problémom sú frazémy pre používateľov cudzieho jazyka. Za
každým frazeologizmom stojí história jazyka, kultúra, tradície, zvyky
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a literatúra. Frazeológiu môžeme nazvať aj pamäťou jazyka, pretože skrýva
v sebe už niektoré dávno zabudnuté javy.1
Frazeológiu môžeme voľne definovať ako náuku o štúdiu, význame
a použití slovných spojení. Dôležitým termínom vo frazeológii je aj
paremiológia, ktorá označuje tú časť frazeológie, ktorá sa zaoberá folklórnymi
útvarmi. Medzi tieto útvary patria porekadlá, pranostiky, príslovia, súslovia,
rozprávky, hádanky a iné. Základnou jednotkou je parémia alebo
paremiologický útvar.2
Príslovie označuje jednovetnú výpoveď s poučným obsahom. Napr.:
Kto chce žať, musí siať. Porekadlo predstavuje jednovetnú výpoveď – tzv.
konštatáciu, v ktorej sa vtipným spôsobom vyjadrí nejaká pravda. Napr.:
Utiekol hrobárovi z lopaty. Zaujímavosťou je, že niektoré príslovia a porekadlá
sa nedajú jednoznačne zaradiť. Svoju jednoznačnosť nadobúdajú až
v konkrétnej komunikačnej situácii, v ktorej sa dá zistiť, či autor chce pomocou
uvedenej výpovede radiť, poúčať alebo iba peknou vetou zaujať vlastné
stanovisko.3
Pranostika je stručná, jednovetná výpoveď, obsahujúca predpoveď
budúcich vecí, ktorá súvisí s kalendárovým obradovým folklórom. Napr.:
Matej ľady láme.
Súslovia sa označujú aj ekvivalentom úslovia – teda párne slová. Ide
o pevnú ustálenosť dvojčlenných spojení slov, ktoré v texte často vystupujú ako
samostatné jednotky.4 Tieto slová sa v rámci literatúry pre deti a mládež často
vyskytujú v rečňovankách, vyčítankách, riekankách, v rozprávkach
a povestiach. Pre svoju zvukovú zvláštnosť sa často využívajú vo
veršovačkách, preto sa s nimi stretávajú už deti predškolského veku. Ide
o spojenia typu: dínom-dánom, hlava-nehlava, krížom-krážom, láry-fáry, horedole a i.
Hádanka je krátky útvar ľudovej slovesnosti, ktorý opisuje jav
nepriamo, na základe nejakého obrazu. Preto pri jej riešení si danú vec alebo
jav predstavujeme a hľadáme súvislosti medzi známymi skutočnosťami.5
Hádanky patria k obľúbenému žánru detského čitateľa, aj keď pôvodne boli
určené dospelému čitateľovi. Používali sa ako doplnok pri rôznych obradoch,
kam deti prístup nemali. Postupne získali náučnú a zábavnú funkciu, ktorou
MOKIENKO, V. – STĚPANOVA, L.: Ruská frazeologie pro Čechy. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 8 – 9.
2
MLACEK, J. – ĎURČO, P.: Frazeologická terminológia. Bratislava: SAV, 1995.
3
MISTRÍK, J.: Jazyk a reč. Bratislava: SPN – Mladé letá, 1999, s. 310.
4
MISTRÍK, J.: Štylistika. Bratislava: SPN, 1997, s. 93.
5
LIPTÁKOVÁ, Ľ. – VUŽŇÁKOVÁ, K.: Rozvíjanie lexikálnej, syntaktickej
a pragmatickej kompetencie dieťaťa ako prostriedok rozvíjania jeho textovej
kompetencie. In LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka
a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta, 2011, s. 396.
1
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prešli aj do sveta detí. Vďaka štúrovskej generácii v rámci ľudovej slovesnosti
sa spolu s ostatnými žánrami dostali do čítaniek almanachov a časopisov.
K deťom sa dostali len vyselektované hádanky s výchovnou a didaktickou
funkciou.6
„Naša súčasná jazykoveda pokladá oprávnene frazeologizmy za
univerzálny ľudský fenomén, za výraz životných skúseností predstavujúci
múdrosť pokolení. Ako dielo generácií sú odrazom myslenia, cítenia,
hodnotenia, morálneho profilu, temperamentu, životného štýlu a materiálnej
i duchovnej kultúry istej pospolitosti a majú vysokú kultúrnu hodnotu.”7
Súčasné komunikačné vyučovanie materinského jazyka v primárnom
vzdelávaní v rámci rozvíjania frazeologickej kompetencie pracuje s malými
formami ľudovej slovesnosti, ako sú príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky
a súslovia. V porovnaní so staršími učebnicami je možné konštatovať, že ich
začlenenie do učebných textov v rámci zložiek slovenský jazyk a literatúra sa
v značnej miere zvýšilo.
2 Frazeologická lexika v primárnom vzdelávaní
V bežnej komunikácii používame, aj keď si to mnohokrát ani
neuvedomujeme, množstvo nepriamych obrazných pomenovaní, ktoré
vznikajú prenesením významu slova na základe vonkajšej podobnosti, teda
metafory. Ide napr. o spojenia: oko na polievke, jazyk na topánke, požiadať
o ruku, kapustná hlava, deravá hlava a pod.
Pre deti predškolského veku a žiakov primárneho vzdelávania
pochopenie týchto obrazov nie je ľahkou záležitosťou. Súvisí to s vývinovými
procesmi, zvlášť s prevažujúcim konkrétnym myslením dieťaťa. Preto často
môžeme pozorovať u žiakov explicitné vysvetľovanie daných frazém.
Porozumenie frazémam sledoval jeden výskum v r. 2002, v ktorom bol
žiakom mladšieho školského veku (3. a 4. ročníka) distribuovaný test s najviac
frekventovanými ustálenými spojeniami typu: My o vlku a vlk za humnami;
Chodí spať so sliepkami; Chodil ako lev v klietke. Úlohou žiakov bolo vysvetliť
tieto frazémy. Ukázala sa neznalosť frazém, neschopnosť aspoň pasívneho
dekódovania významov zapríčinená prevažujúcim konkrétnym myslením
žiakov. Niekedy nesprávne vysvetlenie frazémy vedie až k jazykovej komike
a k humorným situáciám. Napr. frazému (porekadlo) Chodí spať so sliepkami
vysvetlil žiak 4. ročníka nasledovne: „Viete, kto chodí spať so sliepkami? Preca
kohút!“8
BOROVOHÁJSKY-ZÁTURECKÝ, A. P.: Čím sa všetko naše deti bavia. In Doma
a škola, 8, 1892, s. 1. In KOVÁČOVÁ-ŠVECOVÁ, Z.: Ľudová slovesnosť v literatúre
pre deti a mládež. Banská Bystrica: PF UMB, s. 88.
7
HOLIČ, Š.: Vybrané kapitoly zo štylistiky, frazeológie a rétoriky. Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1999, s. 18.
8
PALENČÁROVÁ, J.: Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava: SPN,
2003, s. 136.
6
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„To, že dané pomenovania deti nepoznajú, neznamená, že sa ich
nedokážu naučiť používať v komunikácii. Používanie jazyka je síce vrodená
schopnosť, no bez jej stimulácie prostredím sa nerozvinie.“9
Súčasná integrácia zložiek predmetu slovenský jazyk a literatúra ponúka
žiakom široký priestor pre prácu s textami, ktoré obsahujú zrnká ľudovej
múdrosti. Taktiež s touto problematikou sú úzko späté aj medzipredmetové
vzťahy a prierezové tematiky. V nasledujúcej časti vyberáme podstatné aspekty
zvykov a tradícií týkajúce sa jednotlivých ročných období, s ktorými je vhodné
oboznámiť žiakov v rámci komunikačného využitia frazém.
3 Zvyky a tradície v rámci kalendárneho obradového folklóru
Slovensko je bohatá krajina opradená tradíciami a zvykmi. Naši
prarodičia, ale aj rodičia si pamätajú na zvyky a tradície realizované
predovšetkým na dedinách. Niektoré z týchto tradícií sa zachovávajú podnes.
Iné však už nanešťastie nie sú udržiavané a informácií a bibliografií o nich
máme veľmi málo. Jediným zdrojom informácií o nich sú len naši starí otcovia
a staré mamy. Z ich rozprávania sa dozvedáme, ako boli ich životy hlboko späté
a ovplyvňované týmito tradíciami a zvykmi.10
Je dôležité zamyslieť sa nad otázkou ich vzniku a skutočnosťou, že sú
neoddeliteľnou súčasťou obyčajných ľudí žijúcich predovšetkým na vidieku
a dedinách. Predpokladáme, že príčinou pre ich vznik a rozvoj bol strach
z neznáma, neschopnosť vysvetliť výskyt prírodných javov. No nielen strach,
ale aj snaha o lepší život, zábezpeku šťastia, zdravia či krásy. Tieto príčiny boli
najčastejším dôvodom výskytu povier, mýtov a legiend. Najviac povier je
spájaných s narodením a úmrtím človeka. Taktiež vieme, že naši predkovia žili
v úzkom kontakte s prírodou. Preto sa aj množstvo tradícií a zvykov viaže
najmä na prírodný cyklus. To bolo hlavne pred príchodom kresťanstva. S vierou
prichádzali kresťanské sviatky a obyčaje. Zo skúsenosti vieme, že zvyky
a tradície sú viazané na určitý región Slovenska. Môžeme preto tvrdiť, čo
dedina – to iné zvyky. No nielen podľa regiónu vieme tradície rozpoznať.
Môžeme ich rozdeliť a poznať podľa obdobia, v ktorých sa dodržiavali
a naďalej dodržiavajú. Nasledujúca časť obsahuje aplikáciu niektorých zvykov
a tradícií na základe kalendárového obradového folklóru.

LIPTÁKOVÁ, Ľ. – VUŽŇÁKOVÁ, K.: Rozvíjanie lexikálnej, syntaktickej
a pragmatickej kompetencie dieťaťa ako prostriedok rozvíjania jeho textovej
kompetencie. In LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka
a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta, 2011, s. 397.
10
Slovenské zvyky a tradície. Vzácny poklad pre budúce generácie. [cit. 2019-01-23].
Dostupné na internete: <http://slovenske-zvyky.webnode.sk/>.
9
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3.1 Zvyky v jeseni
S jeseňou sa spájali nasledujúce pranostiky: Aká jeseň, taká jar. Babie
leto prináša pekné dni v jeseni. Dlhá jeseň, krátka zima. Jesenné oranie,
polovičné oranie. Pekná jeseň znamená veternú zimu. Pre jeseň je typický zber
úrody. Úroda sa zbierala, zvážala z polí do sýpok. Oslavou dobrej úrody
a ukončenia ťažkej práce boli hody. V tejto časti roka sa sformovalo niekoľko
zvykov, obradov a tradícií, ktoré sa predovšetkým týkali zberu úrody a boli
úzko spojené so žatvou. Uvedieme si najčastejšie z nich.
Dožinky
Väčšina dožiniek sa spája so žatvou. Sezónni robotníci odchádzali za
zárobkom na juh Slovenska alebo až do Maďarska. V letnom období nebolo
času na zábavu. Mladí však tancovali hocikde, kde sa naskytla príležitosť.
Často bola tancovačka u bohatšieho gazdu na dvore. Dožinky spájame
s oslavou úrody. Na konci žatvy mladé dievčence uvili veniec z klasov obilia
a odniesli ho gazdovi. Spievalo sa pri tom: „Gazda náš, gazda náš, dajže nám
oldomáš, dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky, dajže nám ho smele, ej, žali
sme vesele...”11 Dožinkový veniec mal rôzne podoby. Buď ho niesli v rukách,
alebo ho dali niektorému dievčaťu na hlavu. Odovzdávanie venca bolo úzko
spojené s prednesom vinša, ktorý sa odvíjal podľa toho, komu bol určený,
odovzdávanie sa viazalo najmä na želania zamerané na budúcnosť
hospodárstva a osobný život. Obetný charakter dožinkov postupne ustupoval,
avšak dožinkové zvyky existovali naďalej. Ľudia, ktorí dlhé dni pracovali na
poli, sa potrebovali uvoľniť v kolektívnom posedení a tancovačke, pri dobrom
jedle a pití.12
Sviatok všetkých svätých
Cyklus v roku by nebol kompletný bez zmienky o sviatkoch
venovaných mŕtvym. V minulosti v dávnych predkresťanských časoch, kedy
ľudia verili, že sa duše mŕtvych zúčastňovali na všetkých významnejších
udalostiach v živote rodu, sa na nich pamätalo s rôznymi obradmi. Na tento
účel nemal kresťanský kalendár dlho určený konkrétny deň. Až v 8. storočí
pápež Gregor IV. určil sviatok všetkých svätých na 1. november. Spomienka
okrem známych svätcov patrila aj všetkým kresťanom pochovaným v rímskych
katakombách. Postupne sa zvyk rozšíril v rímskej cirkvi všeobecne a do
kalendára sa určil deň 2. november ako deň dušičiek.13 Zvyky na dedinách sa
Slovenské zvyky a tradície. Vzácny poklad pre budúce generácie. [cit. 2019-01-23].
Dostupné nainternete: <http://slovenske-zvyky.webnode.sk/>.
12
BOSÁK, M.: Zvyky a tradície na Slovensku. Prešov: Spoločnosť Michala Bosáka,
2006, s. 198.
13
BOSÁK, M.: Zvyky a tradície na Slovensku. Prešov: Spoločnosť Michala Bosáka,
2006, s. 198.
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týkali napríklad pečenia. Napieklo sa pečivo, žemle v tvare „hnátov“ alebo
položeným krížom, ktorým sa hovorili „kosti svätých“. Na druhý deň potom
dušičkové pečivo, ktorým bolo štvorhranné rozrobené z mlieka, plnené
lekvárom alebo makom. Toto pečivo ľudia rozdávali chudobným a žobrákom
postávajúcim na cintorínoch. Ľudová tradícia na tento sviatok verí v to, že duše
zomrelých vystupujú na jednu noc z očistca, kde v plameňoch pykajú za svoje
hriechy. Gazda plnil v ten večer lampu maslom miesto oleja, aby si tieto duše
mohli popáleniny spôsobené očistcom, natrieť a schladiť. Zvykom bolo tiež do
ohňa na dušičky hádzať jedlo, čo znamenalo čiastočné vykúpenie.14 Pre tieto
sviatky je známa pranostika: Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať
mnoho snehu.
Na Katarínu
Sv. Katarína Alexandrijská sa narodila okolo roku 289 v bohatej rodine
v Alexandrii. Verejne protestovala proti uctievaniu pohanských bohov
a vyzvala cisára Maxentia, aby sa vzdal pohanstva a obrátil sa na kresťanskú
vieru. Cisár ju chcel však odhovoriť od kresťanstva. Postavil ju pred
päťdesiatich filozofov, ktorým už v osemnástich rokoch vedela odvrátiť
argumenty pohanstva. Cisár sa ju snažil požiadať o ruku, odmietla ho s tým, že
už je zasnúbená Kristovi. Po tomto vyhlásení bola väznená a mučená. Po dlhom
mučení bola na cisárov rozkaz sťatá, z jej žíl vraj netiekla krv, ale mlieko.
Vďaka kolesu, na ktorom bola mučená, sa stala patrónkou mlynárov. Svätá
Katarína je patrónkou univerzít, mladých dievčat, filozofov, ošetrovateliek,
pradiarov a umierajúcich. Sviatok svätej Kataríny vychádza na 25. 11. V tento
deň sa nesmelo pracovať so všetkým, čo malo kolesá. Preto sa v tento deň
nemlelo, ani sa nepriadlo na kolovrátkoch. Na Katarínu sa konávali posledné
tanečné zábavy pred adventom. Celú Katarínsku zábavu mali na starosti ženy.
V tento deň platilo tzv. ženské právo. Ženy platili muzikantom, pripravovali
občerstvenie, ale aj si vyberali partnerov na tanec. O polnoci sa vyhlásila
pánska volenka. Dievčence darovali partnerom darčeky, väčšinou upečené
slávnostné pečivo.15 K tejto postave svätice sa viaže najmä pranostika: Katarína
na ľade a Vianoce na blate.
3.2 Zvyky v zime
Zima je obdobím, keď sa najviac tešíme na najkrajšie sviatky v roku,
Vianoce. No Vianoce nie sú jediným zvykom, ktoré naša spoločnosť pozná
v zimnom období. Zimné zvyky úzko súviseli so strigami, na ktoré ľudia
vymýšľali rôzne povery a mýty. Stridžie dni sa začínali na Katarínu, ktorú sme
uviedli medzi zvyky jesene. Katarínou sa začínal prvý stridží deň. V ten deň sa
Tamtiež, s. 200.
Slovenské zvyky a tradície. Vzácny poklad pre budúce generácie. [cit. 2019-01-23].
Dostupné na internete: <http://slovenske-zvyky.webnode.sk/>.
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jedol cesnak, na dvere sa kreslili kríže, aby sa ľudia ochránili pred strigami.
Ďalší stridží deň bol na Ondreja. K nemu sa viazalo množstvo pranostík: Ak na
Ondreja hrmí, bude málo orechov. Keď sú na Ondreja kvapky na stromoch,
bude veľa ovocia. Aký Ondrej, takí všetci. Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu
každý mesiac odmäk. Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude
pekne. Na Ondreja ide orať len krivý gazda. Sneh Ondrejový, žitu nehoví.
Ondreju, Ondreju, na teba olovo lejú, dajže ty mne dneska znati, koho
budem muža mati. Ale najvýznamnejší stridží deň bol na Luciu. Po Lucii sa
už začínali ozajstné prípravy na Vianoce, kedy sa pieklo a upratovalo. Známou
sväticou mesiaca december, ku ktorej sa viažu viaceré pranostiky, je svätá
Barbora. Ide napr. o tieto pranostiky: Aké je počasie na Barboru, také býva až
do Vianoc. Po svätej Baruši daj pozor na uši. Svätá Barbora ťahá sane do
dvora. Svätá Barbora vetry rozháňa. Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.
Na Martina
K tomuto dňu sa viaže pranostika Martin na bielom koni. Príchodom
skorej zimy sa často vyplnila a 11. november bol biely. Napríklad na viacerých
miestach Slovenska, kde bol sv. Martin patrónom daného regiónu, bol tzv.
odpust (hody) a ľudia pred týmto sviatkom vypekali, upratovali a domy bielili
vápnom na bielo. Stredoveká tradícia uvádza, že dňom sv. Martina sa začína
advent. Sv. Martin sa narodil v Maďarsku okolo roku 316 a už v detstve sa stal
kresťanom. Sv. Martin viedol prísny pustovnícky život. Podľa legendy nechcel
prijať biskupskú hodnosť a schoval sa medzi husi. Husi ho však svojím
gáganím prezradili. Preto sa na Martina v niektorých častiach Slovenska konajú
„husacie hody.“16
Priadky
Po Martinovi sa začali schádzať dievčatá na priadky. Keďže bola zima
a bola zvýšená potreba dreva na kúrenie a petroleja na svietenie, schádzali sa
každý týždeň u iného dievčaťa. Na priadky sa schádzali iba od pondelka do
piatku. Priadky patrili k významným tradíciám. Boli organizované dospelými
dievčatami. Táto tradícia predstavovala stabilnú príležitosť pre spoločenský
život. V niektorých obciach sa celú zimu na priadky chodilo iba do jedného
domu. Dievčatá museli zabezpečiť teplo a svetlo. Každá so sebou doniesla
polienko dreva do pece alebo trochu petroleja do lampy. Priadky sa začínali
v druhej polovici októbra a končili sa na fašiangy. Počas priadok bol čas na
prácu a na zábavu rozdelený. Najintenzívnejšie sa priadlo zvečera, kým neprišli
mládenci. Dievčatá priadli a mládenci hrali karty alebo robili zlosť dievčatám.
Počas týždňa nebolo času na zábavu. No našiel sa čas na zábavy a tanec, keď
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sa nepriadlo. Priadky u nás definitívne zanikli s príchodom nových
technologických postupov pre spracovávanie textílií.17
Na Luciu
Lucia na Slovensku predstavuje poväčšine mýtickú bytosť. Ľudia
potrebovali odháňať zlé, démonické sily. V teň deň sa robil veľký rámus,
buchot, rachot, hlavne tam, kde sa podľa obyvateľov strigy schádzali. Už
oddávna existovala predstava, že na týchto miestach pôsobia nadprirodzené
sily. Všeobecne sa verilo, že duše zomrelých sa tu v tých miestach zdržujú na
ceste do záhrobia, preto sa za nich chodili modliť ku krížom na krížnych
cestách. Taktiež 13. 12. bol dňom, ktorý bol považovaný za najkratší v roku.
Preto sa s ním spájalo množstvo magických a ochranných povier. Na Slovensku
sa tradovalo, že Lucia bola jedna z najväčších bosoriek, pretože keď bola
hodená do plameňov, aby ju upálili, prežila. 18Na Luciu sa nesmelo prať, šiť ani
priasť. Priadky sa na Luciu večer zabávali. Najzábavnejšie bolo preobliekanie
žien za strigy, Lucky. Potom chodili po dedine a navštevovali príbytky, dobrým
deťom rozdali oriešky a iné pochutiny tej doby. Zlým deťom pohrozili metlou
a dali im zemiak.19 K tomuto dňu sa viazala pranostika: Od Lucie do Vianoc
každá noc má svoju moc.
Na Mikuláša
Cirkev určila v deviatom storočí 6. december za deň sv. Mikuláša.
Sv. Mikuláš pôsobil ako biskup v Mire, v malej Ázii. Bol nesmierne obetavý
a spravodlivý. Na sv. Mikuláša chodili tri osoby. Čert, anjel a Mikuláš
navštevovali známe domy, aby rozdali sladkosti dobrým deťom. Povery
neobišli ani mladé dievky, ktoré sa chceli dobre vydať. Tieto chodili triasť vŕby
so slovami: „Mikluš, Mikluš daj mi dobrý muž!“ a tam, kde zaštekal pes, tam
sa malo dievča vydať. Taktiež hádzali vence o stromy, a ktorej sa zachytil
o konár, tá sa mala do roka vydať.20 Ďalšia známa pranostika viažuca sa s týmto
sviatkom bola: Na svätého Mikuláša už je zima celá naša. V tento deň sa
zachovalo najviac zvykov, ktoré súviseli s obdarovaním detí. V tento deň sa
nielen rozdávali darčeky pre deti, ale konali sa aj trhy. Na týchto trhoch sa
predávali rozličné figúrky, pečivo, drobné hračky typické pre túto dobu.21
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Vianoce
Najkrajšie a najhonosnejšie zvyky sa udržiavali a stále udržiavajú od
Vianoc do Nového roka. Prelínajú sa v nich dávne oslavy zimného slnovratu
a náboženské sviatky narodenia Ježiša Krista. Tradície sa spájajú s adventným
vencom, vianočnými oblátkami a podobne. Najstarší adventný veniec
a písomnosť o ňom pochádza z roku 1838. V prístavnom meste Hamburg teológ
Johann Heinrich Wiehern zavesil na začiatku adventu na dvere veniec vyrezaný
z dreva. Pod ním stála pokladnička, do ktorej veriaci vhadzovali vianočné
milodary pre opustené deti a siroty. Pre Vianoce boli typické nasledujúce
pranostiky: Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší
deň. Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. Keď je na Štedrý
deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. Keď je na Štedrý deň veľa
hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec. Štedrý večer jasný každému je milý,
dá vraj pánboh vína, požehná v obilí. Vianočné sviatky sa spájali aj s rôznymi
prípravami pohostenia. V dedinách sa učiteľovi dala úloha na pečenie
vianočných oblátok, aby na žiadnom vianočnom stole nechýbali. Oblátky sa
piekli hneď v prvé dni po Lucii. Posledné dva-tri dni pred Vianocami deti
roznášali oblátky po domoch v košíkoch. Za to im domáci naplnili košíky
potravinami a pridali im aj peniaze, mince pre ne, ale aj pre učiteľa. Cirkev vo
štvrtom storočí presunula narodenie Ježiša Krista na 25. december. Oslavy sa
začínali v predvečer narodenia, na tzv. vigíliu. Štedrý deň bol spojený s bohatou
hostinou. Jedlo sa hlavne mäso. V rôznych častiach Slovenska mali rôzne
zvyky. Napríklad na Kysuciach verili, že ak na štedrovečernom stole chýba
mäso, bude hynúť dobytok. V iných obciach varili dlhé rezance, aby bola úroda
s dlhými klasmi. Pastieri chodili na obchôdzku skoro ráno. Dôležité bolo, aby
sa obchôdzky konali hore dedinou, a nie opačne. Gazdiné zatiaľ od včasného
rána vypekali, varili. Na štedrovečernom stole muselo byť všetko, čo sa na
gazdovstve vypestovalo. A to preto, aby sa týmto plodinám darilo aj v ďalšom
roku. Večera sa začínala vtedy, keď sa na oblohe objavila prvá hviezda. Na
niektorých miestach mali zvyk, že gazda priniesol z hory jedľové vetvičky
a pozapichoval ich do zárubne všetkých dverí v dome. Ihličie malo za úlohu
ochrániť všetkých v dome a na gazdovstve, aj zvieratá od zlých vplyvov
démonov a zomretých. Na východnom Slovensku mali ešte zvyk nad stôl
zavesiť venček upletený zo slamy, na ktorom zospodu boli klasy. Bol
symbolom kontinuity úrody, ktorá bola dosiahnutá v jednom a očakávaná
v nasledujúcom roku. Zvykov na tento deň bolo veľmi veľa a v každej oblasti
a obci mali svoje špecifické zvyky. Božie narodenie, a teda v prvý sviatok
vianočný sa prv ako sa niečo začalo v dome robiť, utekal niekto k potoku po
vodu. Poväčšine to mal urobiť muž. V katolíckych rodinách, tam kde sa chodilo
na polnočnú sv. omšu, sa táto voda priniesla hneď po návrate z kostola. Do
vody sa vhodilo jablko, peniaz a chren. Všetci sa v tej vode poumývali a podľa
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zvyku si zabezpečili zdravie. 22 Na Štefana alebo druhý sviatok vianočný chodili
koledníci vinšovať. Za koledu dostávali výslužku. Atmosféra bola všade
uvoľnená, bezprostredná a veselá. Chlapci chodievali brodiť kone, preto je sv.
Štefan patrónom koní. Večer bol vyhradený zábavám, návštevám, čo pretrvalo
aj dodnes.23
3.3 Zvyky v jari
Rovnodennosť – prvý jarný deň, znamená to, že všetci na svete majú
rovnako dlhý deň ako noc. Na území Slovenska medzi najkrajšie ročné obdobia
patrí jar. Slovensko je známe mnohými tradíciami a zvykmi, ktoré sú spájané
s týmto ročným obdobím. V predkresťanskom období bolo najznámejšie
vynášanie Moreny, slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat. Morena bola
symbolom slovanskej bohyne zimy. Túto ľudia nosili po dedine a nakoniec ju
zapálili a hodili do potoka. Malo to odohnať od nich choroby a smrť. Inde to
zas znamenalo vyniesť a poslať preč zimu.24 Vynášanie smrtky (Marmurjena)
a dedka, figuríny oblečené za ženu a chlapa zo slamy na krížovej kostre z dreva,
bolo typickým zvykom na Spiši. Tento zvyk na Spiši dodržiavali nielen
obyvatelia obcí a dedín, ale zúčastňovali sa na ňom aj ľudia z miest. Tento zvyk
dodržiavali hlavne dievčatá, ktoré upálili a spálili smrtku. Dedka mládenci
neutopili ani neupálili, ale ubili. Ďalší význam pripisovali pučiacim konárikom
stromov, ktoré dávali posvätiť na Kvetnú nedeľu.25
Fašiangy
Fašiangy sú časovo vymedzeným obdobím, a to od sviatku Troch
kráľov po dátumovo pohyblivý začiatok cirkevného pôstu. Tento pôst sa začína
Popolcovou stredou. Fašiangy sa u nás postupne vyvíjali zo starších zvykov,
konajúcich sa na prelome zimného a jarného obdobia. Na východnom
Slovensku takým zvykom bolo napríklad pálenie Moreny. V tejto časti
Slovenska tiež prevládal zvyk kladenia jedál na hroby. Na celom Slovensku bol
zvyk pri spomienkových slávnostiach nosenie masiek a kostýmov. Fašiangy
tradične ukončovali obdobie priadok. V čase fašiangov sa uskutočňovala
väčšina svadieb. Fašiangové zábavy trvali od nedele do utorka alebo do stredy.
Muzikanti v tieto dni vyhrávali od poobedia takmer do rána a stoly sa prekrývali
rôznymi jedlami, koláčmi, pitím. Najčastejšie fašiangové akcie sa sústredili pod
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záver fašiangov, a to v nedeľu, pondelok a utorok pred Popolcovou stredou. Na
Spiši bola obľúbenou maskou koza alebo medveď.26
Stavanie mája
Máje sú známe už z antiky. V predkresťanských dobách dávali pred
1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Májová zeleň vyjadrovala želanie poľnohospodárov pre
ich úrodu, aby bola silná a bohatá. Na Spiši sa v predvečer Rusadiel zišli
mládenci, aby vyhĺbili jamy pre máje a v noci ich zasadili. Na Spiši väčšinou
stavali brezu. Máj sa staval pred domy dievčat súcich na vydaj. Ak bol máj
krivý alebo nepravidelný, tak bol hanbou pre dievča aj pre toho, kto ho staval.
Väčšinou ho stavali mládenci pre svoje vyvolené. V nedeľu poobede šli
mládenci s muzikou po dedine a vykrútili každé dievča, pred ktorej domom stal
máj. Dievčence ponúkali mládencom pálenky a peniaz za postavený máj.
Z peňazí za máje mládenci usporadúvali na Turíčny pondelok zábavu.27 K máju
sa viazali tieto pranostiky: Studený máj, v stodole raj. Májový dážď padá – zlato
padá. Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska.
Veľká noc
Termín Veľkej noci sa každý rok mení. Veľká noc pripadá na prvú
nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, teda po 21. marci. Deň na oslavu je
stanovený na nedeľu, pretože svedectvo apoštolov zmŕtvychvstania je „prvý
deň po sobote“. Veľkonočný tichý týždeň prebieha od Kvetnej nedele po Bielu
sobotu. Na Spiši mali na Zelený štvrtok dievčatá zvyk sadnúť pod pučiacu vŕbu
a česať si vlasy s riekankou: „Vŕba, vŕba, daj mi muža, červeného ako ruža
a bieleho ako kvet a dobrého ako med.“ Vydaté zas kúpavali deti v potoku
s predstavami, že deti nebudú mať chrasty ani vyrážky. Na Veľkonočnú nedeľu
sa na Spiši obyvateľstvo zhromaždilo na kostolnom dvore, poväčšine ženy
a deti s košíkmi plných veľkonočných pokrmov, nazývaných aj švecenina,
paska, svätené jedlá a podobne. Veľkonočný pondelok patril veľkonočnej
oblievačke. Začínala sa vždy až po polnoci a začínali ju chlapci. Tí šli obliať
najprv krstnú mamu a jej dcéry a až potom inde. Na Spiši mala a aj má
pomenovanie veľkonočná kúpačka.28 S Veľkou nocou sa spájali nasledujúce
pranostiky: Ak je Zelený štvrtok biely, bude teplé leto. Keď na Veľký piatok
hrmí, na poli sa urodí. Pekná a jasná Veľká noc znamená bohatú úrodu.
Veľkonočné jasno – bude lacné maslo.
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Turíce
Na Spiši sa na siedmu sobotu, nedeľu a pondelok po Veľkej noci
odbavovali sviatky Zoslania Ducha Svätého, Turíce. Ich význam bol spätý
s prácou na poli. Turíčna nedeľa nastáva v päťdesiaty deň po Veľkonočnej
nedeli. Kresťania si v tento deň pripomínajú Zoslanie Ducha Svätého, ktorým
sa končí veľkonočné obdobie. Duch Svätý na apoštolov zoslal svetlo posvätenia
krstom, a tak ich zbavil hriechov. Tieto sviatky nazývame tiež Svätodušné
sviatky, na východnom Slovensku nazývané Rusadle. Turíce pochádzajú od
slova „tur“. Zvyky Turíc sa v minulosti spájali so začiatkom jarných prác.
Používanie zelenej farby bolo jedným zo znakov Turíc. Domov sa nosili zelené
ratolesti alebo bahniatka, ktoré mali ochranné vlastnosti pred „zlými silami“.
Jednou zo zachovalých tradícií bolo otváranie studničiek, ktoré museli byť
obradne vyčistené.29 K Turícam patrila aj nasledujúca pranostika: Na mokré
Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce.
3.4 Zvyky v lete
Letný slnovrat sa začína okolo 21. júna. Letný slnovrat bol u Slovanov
jedným z najvýznamnejších období roka. Oslavovali v ňom Slnko, ktoré
významne ovplyvňovalo úrodu, vegetáciu, a tým aj dostatok obživy pre ľudí.
Oheň predstavoval slnko, a preto sa oslavoval a s ním bolo spojených množstvo
zvykov. Oheň mal podľa ľudí magicko-očistnú moc, ako aj zdravotne
preventívnu funkciu. Zvykom bolo urobiť vatry a tancovať okolo nich.30
Žofia
Na 12.,13.,14. mája pripadajú mená Pankrác, Servác, Bonifác, ktorí sú
v pranostikách známi ako traja zamrznutí svätí, pretože v týchto dňoch sa
zvyčajne ochladí. Ak však bolo teplo, ľudia verili, že leto bude studené. Pre
predpovedanie úrody bola však dôležitá pranostika na Žofiu. Pranostika hovorí:
Žofia víno vypíja a dobré ľany dáva. Studené počasie bolo škodlivé pre
vinohrady, avšak ďalšej úrode to ešte neprekážalo.31 Tento deň bol považovaný
za najvhodnejší pre siatie konopy a ľanu. Tie by mali byť husté a dlhé ako vlasy
Žofie. Na Spiši bol zvyk na Žofiu sadiť fazuľu.32
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Ján
S týmto menom sa viaže množstvo magických zvykov, ktoré súviseli
s letným slnovratom. Ľudia verili, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly
– zem, voda aj oheň. Mládež, ženy a muži v tento deň tancovali a spievali okolo
vatier. Mládenci mali zvyk preskakovať ich. Dievčatá robili ohníčky pred
Jánom týždeň, ako aj po Jáne. Oheň mal magickú moc a mal očistnú funkciu.
Ohne sa pálili za sucha, lebo mali za úlohu privolať dážď. Do ohňa sa vkladali
kúsky cesta, posúch alebo odrobinky pečiva. Tieto rituály pretrvávali
u slovanského národa pred nástupom kresťanstva. 33V kresťanskom kalendári
bol na sv. Jána určený 24. jún. Bol to deň narodenia Jána Krstiteľa. Na tento
termín sa postupne presunuli všetky slnovratové zvyky nazývané však už
svätojánske. Ján Krstiteľ bol patrónom krajčírov a pastierov. Okrem pálenia
ohňov mali ľudia vo zvyku zbierať liečivé rastliny, pestovať ľan a hľadať
poklady. Známa bola pranostika: Na svätého Jána (Krstiteľa) otvára sa k letu
brána.
Na Jakuba a Annu
Medzi najvýraznejšie dni v letnom období, čo sa týka zvykov patrí
sviatok Jakuba a Anny. Medzi tradície patrila povera, že kto chce dobre predať
dobytok, mal by ho na Jakuba posypať mravčími vajíčkami. V okolí Nitry sa
vyberal cesnak, lebo vraj na Jakuba do zeme uteká. Tiež ženy na Annu alebo
Jakuba chodili okopávať kapustu. Pritom sa spievalo: Dneska je Jakuba, zajtra
bude Anny, krúťte že sa, krúťte moje milé hlavy. Tieto formulky sa menili podľa
kraja a ich zvykov a popri odriekaní nad hlavami ženy držali kapustný list alebo
„akože“ bili kapustu šatkou alebo čepcom. Kde sa nepestovala kapusta, išli sa
hrabať zemiaky. Na Spiši sa po väčšine prehrabávali zemiaky, keďže sa podľa
povery prebúdzali zo zimy. A spievalo sa: Neska je Jakuba, zajtra svätej Hany,
stavajce gruločky, už sce sa vyspali. Na celom Slovensku sa rozprávalo: Svätá
Anna, chladná z rána. alebo „Ak na Jakuba jasné slnko svieti, má tuhá zima
bytí.“34
Medard a iné pranostiky
S Medardom súvisí nasledujúca pranostika: Medardova kvapka
štyridsať dní kvapká. 10. augusta Vavrinec „zamúti“ vodu, preto sa po tomto
dátume už deti vonku nekúpu. Posväcovali sa liečivé rastliny na Pannu Máriu
Zelnú – 15. augusta a používali sa na rany a podobne. Kríky obsypané trnkami
a dobrá úroda orechov znamenali veľa zemiakov, no málo obilia. Na Spiši bola
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v auguste žatva, no dožinky prv nebývali, ale až po vzniku JRD (Jednotné
roľnícke družstvo) sa organizovali oslavy zberu, aj to podľa určitého scenára.35
Slovensko je krajinou, ktorá je bohatá na ľudové zvyky a tradície. Niektoré
zvyky sa uchovali až dodnes. Radi spomíname a pripomíname si tieto zvyky
a tradície, aj keď čím ďalej, tým zriedkavejšie.
Záver
Odovzdávanie ľudových zvykov a tradícií je dôležitou súčasťou
poznávania kultúrnych hodnôt a rozvíjania vzťahu k duchovnému dedičstvu
našich predkov. Práve táto problematika je úzko spätá s krásou slova a jeho
obraznosťou, ktorá sa prejavuje v jazyku ako životná múdrosť ukrytá do
ustálených slovných spojení – frazeologizmov. Učiteľ môže žiakom
sprostredkovať také komunikačné situácie, v ktorých žiak bude vedieť správne
použiť priliehavý frazeologizmus. Tým sa bude rozvíjať aktívny slovník žiaka.
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Exkurz zo života a pôsobenia Samuela Tešedíka
Excursion from the Life and Work of Samuel Tešedík
Miroslav Gejdoš
Abstract
The author of the study presents one of the most important personalities
- Slovaks in the Lower Land, where Samuel Tešedík created works of
European format in the field of agriculture in Sarvas. Tešedík's greatest
achievement was the foundation of the first practical agricultural school
not only in Hungary but in the world. In addition, he devoted himself to
teaching and folk work. The author presents his life paths and the above
mentioned facts.

Keywords: Samuel Tešedík. Reforms. Education.
Samuel Tešedík (1742 – 1820) pôsobil v epoche mnohonárodnostnej
Rakúskej monarchie, v období osvietenských reforiem (1740 – 1848) a počiatkoch
slovenského národného obrodenia (1780 – 1848).
Rakúska monarchia prekonávala od štyridsiatych rokov 18. storočia
dôležité zmeny, ktoré mali dosah pre všetky jej krajiny. Prejavovali sa nielen
v jej postavení v Európe, ale predovšetkým v jej vnútorných pomeroch.
Viaceré krajiny (Prusko, Francúzsko, Španielsko) neuznali zákon o dedičnosti
habsburských krajín v ženskej vetve (pragmatická sankcia) a vystúpili proti
panovníčke Márii Terézii s nárokmi na svoj podiel z rakúskeho dedičstva.
Militaristické Prusko obsadilo takmer celé Sliezko a bavorsko - francúzske
vojská vtrhli do Čiech. Po sedemročnej vojne (1756 – 1763) monarchia
definitívne stratila priemyselne bohaté Sliezsko (Ratkoš a kol., 1980).
Do roku 1764 vládla Mária Terézia rozdielnym spôsobom v západnej časti
monarchie a v Uhorsku. Kým v západnej časti bol zavedený absolutistický
spôsob vlády, v Uhorsku to bol konštitučný spôsob založený na tom, že uhorský
šľachtický snem mal právo sa aktívne vyjadrovať ku všetkým problémom
v krajine a pripomienkoval požiadavky panovníka. V roku 1764 Mária Terézia
zrušila Uhorský snem a vládla aj v tejto časti monarchie absolutisticky
prostredníctvom kráľovských nariadení (Dejiny Slovenska, 1961).
1. Reformy Márie Terézie a Jozefa II.Porážka a narastajúca hrozba
ďalšieho útoku ukazovali, že habsburská ríša pri nerozvinutosti
priemyselnej výroby nebude môcť čeliť vyvinutejším krajinám. Preto
Mária Terézia bola nútená prikročiť od polovice 18. storočia k širokej
reformnej činnosti, ktorá vyvrcholila za panovania jej nástupcu Jozefa II.
(1780 – 1790). Zavádzané reformy boli výrazne ovplyvnené zásadami
osvietenstva. Podľa nich je cieľom spoločenského života všeobecné blaho,
bezpečnosť a blahobyt občanov, ktoré možno zabezpečiť len najvyššou
formou spoločenského života – štátom usporiadaným s racionálnou

159

Gejdoš, M.:
Exkurz zo života a pôsobenia Samuela Tešedíka

cieľavedomosťou. Štátu sa mali podradiť záujmy aj potreby jednotlivcov,
ale na druhej strane, jednotne a centrálne organizovaný štát
s neobmedzenou mocou panovníka mal zasa slúžiť občanom (osvietenský
absolutizmus).
Hospodárske a sociálne reformy mali za cieľ zmierniť nespokojnosť
znevoľnených roľníckych vrstiev a ich hmotné postavenie, pretože na nich
ležali takmer všetky daňové bremená štátu aj efektívnosť poľnohospodárskej
výroby. V Uhorsku proti vôli šľachty vydala Mária Terézia v roku 1767
Tereziánsky urbariálny patent, ktorý vniesol poriadok do právneho vzťahu
medzi zemepánom a poddaným a obsahoval súpis pozemkového majetku, na
základe ktorého boli stanovené dane. Keďže zavádzanie tohto patentu do praxe
úplne záviselo od šľachty, nepriniesol výraznejšie zlepšenie postavenia
poddaných. Jozef II. sa rozhodol feudálne vzťahy uvoľniť podstatnejším
spôsobom a vydaním osobitného patentu v roku 1781 zrušil nevoľníctvo,
najprv v českých krajinách a v roku 1785 aj v Uhorsku. Zrušenie nevoľníctva
umožnilo poddaným sťahovať sa mimo veľkostatku, uzatvárať manželstvá
mimo svojho panstva a dávať svoje deti na remeslá a štúdia. Počas vlády Jozefa
II. sa uskutočnilo prvé sčítanie ľudu, vyšlo nariadenie pre očíslovanie domov,
bol zrušený trest smrti a bola zakázaná práca detí do 8 rokov (Ratkoš a kol.,
1980).
Škola sa stala dôležitým činiteľom v reformnej politike štátu. V roku
1777 bol v Uhorsku zavedený nový školský poriadok pod názvom Ratio
Educationis. Uzákonil povinnú 6-ročnú školskú dochádzku a vychádzal zo
zásady, že vzdelanie je potrebné pre všetky spoločenské vrstvy a členil
jednotlivé stupne škôl podľa vtedajšej spoločenskej štruktúry. Pri každej fare
sa mala založiť pre roľnícky ľud škola triviálna s troma vyučovacími
predmetmi: čítanie, písanie a rátanie. V krajských mestách sa zriaďovali školy
pre remeselníkov a obchodníkov a v hlavných krajinských mestách normálne
školy s prípravkami pre učiteľov. Na týchto školách sa vyučovalo v reči
príslušnej národnosti. Vyššiu kategóriu tvorili školy latinské. Ich prvým
stupňom boli trojročné gramatické školy. Pripojením ďalších dvoch ročníkov
ku gramatickým školám vznikli humanistické školy, ktoré boli základom pre
študentov práva a teológie. Najvyšším stupňom školského systému boli
akadémie, ktoré poskytovali právnické a filozofické vzdelanie a univerzity
s rôznymi fakultami. Novinkou bolo zavádzanie prírodovedných predmetov do
vyučovania (Čečetka a Vajcik, 1956).
Jozef II. značnú časť cirkevnej právomoci preniesol z pápeža na štát
a zrušil takmer polovicu rádov a kláštorov, ktoré nevykonávali žiadnu
verejnoprospešnú činnosť. Ponechal len rehole, ktoré sa venovali vzdelávaniu
a starostlivosti o chorých. V roku 1781 vydal Tolerančný patent, ktorý
priznával náboženskú a občiansku slobodu príslušníkom ďalších kresťanských
vierovyznaní (evanjelikom a pravoslávnym). Zároveň nastáva aj emancipácia
židovského obyvateľstva (Mátej, 1976).
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Tieto reformy podporujúce vládny absolutizmus prehlbovali odpor
šľachty a vysokého duchovenstva. Pomery v monarchii sa zhoršili aj vplyvom
jej neúspechov vo vojne proti Turecku. V januári 1790 bol Jozef II. na
smrteľnej posteli nútený odvolať všetky reformy, okrem Tolerančného patentu
a zrušenia nevoľníctva. Nástupca Jozefa II., Leopold II. (1790 – 1792) obnovil
politické práva šľachty na úroveň, aké mala na začiatku vlády Márie Terézie
(Ratkoš a kol., 1980).
2. Postavenie Slovenska v Uhorsku za čias Rakúskej monarchie
Viedenská absolutistická vláda sa napriek prechodným ústupkom
nemienila vzdať svojich centralizačných snáh voči Uhorsku. Takto vznikol
medzi Viedňou a uhorskou šľachtou mocensko-politický zápas. Politika
uhorskej šľachty sa sústreďovala na obranu šľachtických výsad, predovšetkým
oslobodenia od daní, ktoré i naďalej prevaľovala na plecia poddaných. Jozef II
sa usiloval zlomiť politickú moc uhorskej šľachty. V roku 1785 ju zbavil
vládnucich pozícií v stoličnej samospráve a krajinu rozdelil na 10 dištriktov na
čele s menovanými komisármi. Na slovenskom území vznikli tri dištrikty –
Nitriansky, Banskobystrický a Košický (Ratkoš a kol., 1980).
Mimoriadne silný odpor uhorskej šľachty vyvolala aj snaha zaviesť nemčinu
namiesto latinčiny ako úradný jazyk. Uhorská šľachta v zmysle starej feudálnej
ideológie považovala jedine seba za politický uhorský národ (natio hungarica)
a stalo sa módou nosiť uhorský národný kroj a hovoriť maďarským jazykom.
V roku 1792 bolo uzákonené uznesenie, ktoré povýšilo maďarčinu na povinný
školský predmet a znalosť maďarského jazyka sa stala podmienkou prijatia do
úradu. Prijatím tohto zákona sa začali prehlbovať triedne rozpory a vznikali
rozpory nové – národnostné, ktoré zásadne ovplyvnili vývin monarchie,
Uhorska a najmä slovenskej národnosti (Dejiny Slovenska, 1961). Podľa
sčítania ľudu v druhej polovici 18. storočia malo Slovensko približne 2 milióny
obyvateľov, čo tvorilo takmer štvrtinu obyvateľstva uhorského štátu. Väčšina
obyvateľstva (vyše 90 %) bývala na vidieku a zaoberala sa
poľnohospodárstvom. Uhorská šľachta v snahe zabezpečiť vyššie zisky zo
svojich majetkov zaberala poddanskú pôdu, takže koncom 18. storočia
a začiatkom 19. storočia takmer polovica uhorského roľníctva sa stala
bezzemkami. Pred rastúcim tlakom zemepánov sa ľud bránil útekom z pôdy,
najčastejšie na Dolnú zem (dnešné územie Maďarska). Toto územie bolo
značne poznačené tureckým hospodárením, vojnovým násilím a morovými
ranami. Jediným riešením ako obnoviť zdecimované panstva bolo vytvoriť
v tejto oblasti také podmienky, ktoré by prilákali čo najviac poddaných z iných
častí Uhorska. S prísľubom oslobodenia od daní a neobmedzeného záberu pôdy
sa do okolia Budína, ale aj do juhovýchodných oblastí Maďarska, vysťahovalo
v priebehu 18. a 19. storočia viac než 40 tisíc slovenských rodín (vyše 200 tisíc
osôb). Hlavnými sídlami dolnozemských Slovákov sa stali obce Bekéšska
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Čaba, Sarvaš a Níreďháza. Stali sa centrami slovenskej kultúry a národnej
osvety (Szobi, 2004).
Severné oblasti Slovenska mali oproti ostatným častiam Uhorska veľké
predpoklady na rozvoj priemyslu. Vyznačovali sa bohatými surovinovými
zdrojmi a dostatkom pracovných síl z radov bezzemkov. V 20. rokoch
18. storočia sa na Slovensku začala rozvíjať manufaktúrna výroba. Napriek
tomu, že Slovensko malo pre rozvoj manufaktúrnej výroby všetky priaznivé
podmienky, v dôsledku diskriminačnej politiky viedenskej vlády, ktorej cieľom
bolo zachovať agrárne smerovanie Uhorska, začalo postupne zaostávať
v priemyselnej výrobe za českými krajinami. Z výrobno-sociálnej stránky
nadobudlo u nás v druhej polovici 18. storočia osobitný význam domácke
remeslo. Stalo sa často jediným zdrojom obživy ľudí. Významný podiel
v domáckej výrobe zaberalo pláteníctvo, nasledovali čipkárstvo, olejkárstvo
a hrnčiarstvo. Mimoriadny rozmach dosahovala na Slovensku od polovice
18. storočia banská a hutná výroba (Dejiny Slovenska, 1961).
2.1 Národnostná otázka a počiatky slovenského národného obrodenia
V Uhorsku žilo niekoľko národností. Slovanskú väčšinu jeho
obyvateľstva tvorili Slováci, Chorváti, Srbi, Ukrajinci a Rusíni. Okrem nich tu
žili Maďari, Nemci a Rumuni. Medzi privilegovanou časťou obyvateľstva
(šľachta a vysoké duchovenstvo) prevládalo dlhý čas vedomie feudálnej
stavovskej spolupatričnosti. Národnostné rozpory a rozdiely sa začali
objavovať v stredovekých slobodných kráľovských mestách, ktoré si
samostatne volili svoju samosprávu. Pri voľbách dochádzalo k meraniu síl
medzi najmajetnejšou, ale málopočetnou nemeckou stranou a ostatnými
mešťanmi (Slovákmi a Maďarmi). V týchto sporoch začali do popredia
vystupovať národnostné zretele. Slovenskí mešťania sa pritom odvolávali
nielen na svoju početnosť, ale aj na to, že sú pôvodnými obyvateľmi krajiny
(autochtónnosť) a vystupovali ako príslušníci „slovenského národa“. Čoraz
častejšie sa ozývali aj hlasy o slávnej minulosti Slovákov vo veľkomoravskom
období a zdôrazňuje sa aj ich zásluha na budovaní a obrane uhorského štátu.
K významnej zmene v národnostnej otázke Uhorska došlo v súvislosti so
vznikom a rozvojom národných hnutí jednotlivých národností pretvárajúcich sa
na prechode od feudalizmu ku kapitalizmu na novodobé národy.
V podmienkach dvojitého národnostného útlaku (zo strany viedenskej vlády
a maďarských vládnucich tried), prejavujúceho sa hlavne hospodárskou
a spoločenskou nerozvinutosťou slovenského života, v procese utvárania ich
národného spoločenstva sa nemohli uplatniť ekonomické a spoločensko-politické činitele. Preto sa Slováci v prvých fázach národného hnutia
aktivizovali v oblasti jazyka a kultúry, pomocou ktorých mohli najväčšmi
zvýrazniť svoju národnú svojbytnosť, šíriť národné povedomie a upevňovať
národnú jednotu. V osemdesiatych rokoch 18. storočia sa v slovenskej
spoločnosti začal nový, historicky významný proces postupnej premeny
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slovenskej feudálnej spoločnosti na moderný národ. Národné povedomie
a národná aktivita sa prejavila predovšetkým v radoch inteligencie, ktorá za
vlády Jozefa II. dosiahla zlepšenie svojho postavenia. Zaistila si určité výsady,
ako prístup do nižších aj vyšších úradov a priblížila sa tak k postaveniu
zemianstva (Dejiny Slovenska, 1961; Ratkoš a kol., 1980).
Rodiace sa národné povedomie a demokratické spoločenské
sebavedomie našlo významnú oporu vo filozofii osvietenstva. Osvietenstvo sa
rozumovým poznaním a na ňom založenou osvetou usilovalo bojovať proti
prežitkom feudálneho sveta a rozšíriť záujmy človeka o jednotlivé oblasti
života a ich problémy. Osvietenci videli hlavnú príčinu zlého postavenia
slovenského ľudu v nevzdelanosti. Osvietenské myšlienky na Slovensku šírili
slovenskí vzdelanci pochádzajúci z učiteľských a kňazských postov. Medzi
najvýznamnejších propagátorov osvietenstva patrili Adam František Kollár,
Matej Bel, Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza a v neposlednom rade Samuel
Tešedík, jeden z prvých realizátorov racionalizmu vo výchove (Antoňák,
1998).
3. Život Samuela Tešedíka (1742 – 1820)
Samuel Tešedík sa narodil 20. apríla 1742 v Alberti v Peštianskej
stolici, v dnešnom Maďarsku. Jeho otec Samuel Theschedik pochádzal
z Púchova a pôsobil v Peštianskej župe ako evanjelický farár. V roku 1744 sa
rodina presťahovala do Békéšskej Čaby (Békéscsaby), kde jeho otca pozvali za
farára pre slovenských prisťahovalcov. Matka Samuela Tešedíka, Alžbeta
Langová, pôvodom Nemka, pochádzala z Bratislavy (Encyklopédia
slovenských spisovateľov, 1984).
Samuel Tešedík starší zaviedol medzi svojimi rodákmi v Bekéšskej
Čabe prísne cirkevné poriadky a vypracoval prísne cirkevné nariadenia. Jeho
zásluhou bolo v Bekéšskej Čabe a susedných slovenských dedinách oveľa menej
vážnych trestných činov než v iných osadách stolice (Čečetka a Vajcik, 1956).
Keď mal Samuel 7 rokov, zomrel mu otec a on sa s matkou a dvoma
sestrami presťahoval do Bratislavy. Jeho matka si začala zarábať na živobytie
rodiny výchovou iných detí. Často sa starala naraz aj o osem až desať detí.
Samuel Tešedík neskôr spomína, že pod vplyvom jej učenia a príkladu sa
u neho zrodili hlavné zásady správnej výchovy. Základné a stredoškolské
vzdelanie získal v Modre a na evanjelickom lýceu v Bratislave. Už ako 12ročný sa stal domácim vychovávateľom v popredných bratislavských
rodinách, aby finančne pomohol svojej rodine. Táto jeho vychovávateľská
práca trvala 7 rokov (Čečetka a Vajcik, 1956).
V roku 1761 odišiel Samuel Tešedík do Debrecína, kde začal študovať
teológiu a zároveň sa učil maďarský jazyk, ktorý, keďže pochádzal z nemeckoslovenskej rodiny, neovládal. Na debrecínskom kolégiu v ňom profesor István
Hatvániy vzbudil veľký záujem o prírodné vedy. Z Debrecínu sa vrátil cez
Tokaj, Košice, Prešov, Levoču, Kežmarok, Banskú Bystricu, Kremnicu
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a Banskú Štiavnicu do Bratislavy. Väčšinu cesty prešiel pešo, aby podľa jeho
slov, mohol získať viac skúseností (Mátej, 1971).
V roku 1763 došiel do Erlangenu, kde dva roky na univerzite študoval
teológiu a prírodné vedy. Počas svojho pobytu v Nemecku navštívil mnohé
univerzity, remeselnícke dielne, manufaktúry a ateliéry umelcov. V Halle sa
osobitne zaujímal o veľkolepý sirotinec, v Jene sledoval úpravu a reguláciu
riek, využívanie vodných tokov a zavlažovacích zariadení pre zúrodňovanie
poľnohospodárskej pôdy. V Berlíne ho zaujali dopravné kanály
a v Charlottenburgu zalesňovanie pustatín. V Potsdame sa u neho prebudil
záujem o úpravu riek a močarísk. Zo svojich ciest po Nemecku získal mnoho
vedomostí a skúseností, videl veľký hospodársky, technický a kultúrny pokrok,
ktorý ešte do Uhorska nedorazil. Tieto svoje skúsenosti sa snažil potom využiť
vo svojom pôsobisku v Sarvaši (Čečetka a Vajcik, 1956).
3.1 Pôsobenie Samuela Tešedíka vo verejnom živote
Po ukončení štúdií pôsobil v roku 1767 krátky čas ako vychovávateľ
v Bratislave a dvorný kazateľ na panstve v Šuranoch. V roku 1768 nastúpil na
post pomocného farára na faru Mateja Markoviča v Sarvaši v Békéšskej župe.
Oženil sa s jeho dcérou a v Sarvaši žil až do svojej smrti. Sarvaš a mnohé iné
osady v Békéšskej župe boli v roku 1721 kolonizované Slovákmi. Tešedík si
na počiatky svojho pôsobenia na Dolnej zemi spomína hlavne na to, ako sa
musel znova učiť po slovensky, keďže svoj rodný jazyk počas svojho pôsobenia
v Nemecku takmer úplne zabudol (Kmeť, 1994).
V Sarvaši sa Samuel Tešedík stretol s veľkou hospodárskou a kultúrnou
zaostalosťou. A preto začal svoje pôsobenie na tomto mieste predovšetkým
osvetovou prácou. Veľmi skoro sa však presvedčil, že so staršími občanmi sa mu
zrejme už nepodarí uskutočniť svoje zámery, a preto sa rozhodol, že sa bude
venovať výchove mládeže. Ťažkú prácu domácej výchovy začal návštevou
domácností detí, pričom si za svojich spolupracovníkov zvolil manželku a staršiu
dcéru. Usporadúval aj verejné prednášky, v ktorých sa usiloval poukázať na
nezmyselné predsudky a škodlivé zvyky a pritom zdôrazňoval veľkoleposť,
krásu a úžitok božieho diela a prírody. Prednášky pripravoval osobitne pre
rodičov a osobitne pre deti. Na hodinách katechizmu a pri pobožnostiach
vysvetľoval povinnosti gazdov a sluhov, vrchnosti a poddaných, učiteľov
a žiakov, rodičov a detí. Zorganizoval zdravotnícku starostlivosť a zakladal
čitateľské krúžky (Čečetka, 1952; Čečetka a Vajcik, 1956).
Hlavným úsilím Samuela Tešedíka bola výchova mládeže vzhľadom
na jej budúce povolanie. Preto chcel usmerňovať učiteľov v Sarvaši, aby sa
pridŕžali rozumných pedagogických zásad. Pre tieto potreby zaobstaral
najlepšie pedagogické práce, ktoré im požičiaval. Ako uvádza vo svojom
životopise, svoj cieľ dosiahol u dvoch učiteľov, ktorí boli potom v tejto oblasti
veľmi činní. Pre potreby dedinských detí pripravil primeranú čítanku (Knížečka
k čítaní a k prvním začátkům školských dítek, spořádaná podle potřeby
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dolnozemské mládeže evangelické, 1780). V čítanke boli krátke poučenia
o prírode, spoločnosti, o niektorých druhoch výroby, o občianskej povinnosti
a nábožensko – mravných otázkach (Sliacky, 1973).
Samuela Tešedíka vymenovali za dekana a poverili ho inšpekciou
v evanjelických školách v Békéšskej župe. Pri prvej návšteve 14 škôl, ktoré
spadali pod jeho kontrolu, odhalil veľmi nízku úroveň školskej výchovy
a vyučovania v krajine. Medzitým, v roku 1777 bol v Uhorsku zavedený do
praxe nový školský poriadok Ratio Educationis, ktorý bolo treba začleniť aj do
evanjelických škôl. Cisár Jozef II. si vyžiadal od evanjelikov vyhlásenie, či a do
akej miery sú ochotní prijať Ratio Educationis pri dodržaní nedotknuteľnosti
náboženskej slobody (Mátej, 1976). Vtedajší cirkevný dozorca, barón Gábor
Prónay, vyzval Samuela Tešedíka, aby vypracoval odpoveď na túto otázku.
Táto pridelená úloha mu umožnila, aby sa stal členom Krajinskej študijnej
komisie, ktorá mala za úlohu pripraviť návrh na reformu školstva. Tešedík
podal komisii svoj návrh pod názvom Dvanásť paragrafov o uhorskom
školstve. Jeho návrh ocenili ako vec veľmi želateľnú, ale v tom čase
nerealizovateľnú (Čečetka a Vajcik, 1956; Čečetka, 1952).
Napriek tomu, že sa jeho návrhy a plány nestretli s pochopením,
rozhodol sa Samuel Tešedík založiť školu podľa svojich výchovno-vzdelávacích predstáv. Od panstva v Sarvaši dostal 6 jutár neúrodnej
dusičnatej pôdy a v roku 1779 postavil školu, založil záhradu, za vlastné
financie kúpil potrebné prostriedky a zriadil knižnicu. Vyučoval mládež oboch
pohlaví štyri roky zadarmo. Zaviedol veľa reálnych predmetov a školské
vyučovanie spájal s prácami v poľnohospodárstve a domácich remeslách.
Svoju školu nazval „Prakticko-ekonomická priemyselná škola“ alebo
„Praktický poľnohospodársky ústav“. Jozef II. ocenil jeho prácu v školstve
a v roku 1787 mu udelil za zásluhy zlatú medailu a zlatý prsteň (Mátej, 1971).
V roku 1784 napísal Tešedík veľmi cenené dielo Roľník v Uhorsku, čím
je a čím má byť, v ktorom sa venoval otázkam vidieka v Uhorsku. Verejnosti
predostrel vlastný podrobne premyslený plán usporiadanej obce, ktorý nakreslil
jeho najstarší syn Samuel. Novú dediny žiadal založiť v lokalite s dostatkom
pitnej vody, bez ohrozenia záplavami. Ulice by mali byť podľa jeho návrhu
priame a po oboch stranách vysadené stromami. Domy musia byť oddelené, ale
studne by mali byť spoločné pre niekoľko domov. Každý hospodár by mal mať
pri dome vlastnú záhradu a role a lúky by mali byť podľa možnosti blízko.
Okrem roľníckych domov rátal Tešedík na dedine s obecným domom, domami
verejných zamestnancov, panským dvorom, kostolom, farou, školou,
chudobincom, domom lekára, nemocnicou, hostincom, domami remeselníkov
ap (Kmeť, 1994; Hirner, 1999).
Tešedíkov ústav prosperoval a jeho činnosť si všimli domáci aj
zahraniční odborníci. Povýšili ho do šľachtického stavu, pozvali ho prednášať
do Nemecka, aj do Ruska. Ľudia sa jeho zásluhou naučili zúrodňovať pôdy
a lepšie obrábať zem. Jeho pričinením sa na Dolnej zemi rozšírilo pestovanie
kukurice, lucerny, moruší a iných plodín, chov priadky morušovej, včiel,
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intenzívny chov dobytka. Vysadil mnoho stromov, okrem ovocných aj javory,
jelše, topole, bresty, duby a agáty (Hirner, 1999).
Napriek všetkým úspechom, pre nedostatok hmotných prostriedkov,
musel v roku 1795 školu zatvoriť. V roku 1798, po kráľovskom reskripte,
v ktorom stavia Tešedíkovu školu za vzor, bola znova otvorená. Podľa nariadenia
mal každý okres poslať dvoch študentov, ktorí sa pripravovali na rolu učiteľov,
na študijný pobyt na tento ústav, aby sa oboznámili s Tešedíkovou metódou.
Znova otvorený ústav sa tak stal prípravkou pre učiteľov a hospodárskych
úradníkov. Napriek všestrannému uznaniu, prudké útoky niektorých cirkevných
činiteľov, ktorí mu vyčítali, že prijíma na školu aj deti katolíkov, neprajnosť
zemepanskej vrchnosti a nedostatok financií boli príčinou definitívneho zániku
Tešedíkovho ústavu v roku 1806 (Čečetka, 1959).
Po zániku ústavu dostal Samuel Tešedík pozvanie na miesto správcu
prvej vysokej poľnohospodárskej školy v Uhorsku, založenej v Keszthelyi
a pozvali ho aj do Petrohradu, aby tam založil podobný ústav. Tieto ponuky
však sklamaný Tešedík odmietol a do konca svojho života sa
venoval kňazskému povolaniu a literárnej činnosti. Zomrel 27. decembra 1820
v Sarvaši (Čečetka, 1952).
Záver
Samuel Tešedík je vďaka svojmu dielu a aktivitám dodnes mimoriadne
oceňovaný slovenskou historickou vedou, zároveň je neustálym zdrojom
inšpirácie pre ľudí zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom. Dielo S. Tešedíka
v oblasti ľudovýchovnej práci a reformátorskej činnosti v poľnohospodárstve –
a nielen iba z pohľadu 18. storočia, bolo skutočne jedinečné. Svoje úsilie
koncentroval najmä v poľnohospodárstve, ktorého budúcnosť na prelome
feudalizmu a kapitalizmu videl v likvidácii tradičného trojpoľného systému
hospodárenia. Bol horlivým propagátorom striedania plodín, rozorávania
úhorov a siatia nových rastlín, najmä krmovín (ďateliny a pod.) Zároveň bol
zástancom lepšieho hnojenia pôdy, aby sa získala bohatšia úroda. Medzi
najvýznamnejšie novoty, ktoré S. Tešedík zaviedol, patril nový systém
zúrodňovania zasolených pôd. Práve táto novátorská činnosť mu získala
uznanie i v zahraničí – nemecká Jenská mineralogická spoločnosť ho v roku
1789 poctila čestným členstvom.
S. Tešedík bol vzdelancom a ľudovýchovným aktivistom
mimoriadneho zjavu. Bol zástancom práva na vzdelanie pre všetkých, a práve
v tom videl vyslobodenie prostého ľudu z biedy, tmárstva a zároveň aj
politickej neslobody. Tieto svoje revolučné názory vyjadril v roku 1784 v diele
Der Landmann in Ungarn, was er ist und was sein koente (Roľník v Uhorsku,
čím je a čím by mohol byť). Knihu preložili aj do maďarčiny, vyšla
v niekoľkých vydaniach a zrejme prispela aj k tomu, že reakčné uhorské úrady
Tešedíkov ústav v roku 1804 zatvorili.
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Významná bola činnosť S. Tešedíka aj v oblasti pedagogiky. Bol
veľkým propagátorom a horlivým stúpencom Komenského učenia a z neho
vychádzal v nadväznosti na uhorskú tradíciu – či už ako autor spisov a učebníc,
alebo ako člen Kráľovskej školskej komisie v Bratislave.
Aj z týchto súvislostí je zrejmé, že slovenské korene a duchovno zo
Sarvašu nikdy nevymizne. Je však nanajvýš dôležité pre všetkých Slovákov,
aby sme ho všemožným spôsobom posilňovali...
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Deskripcia vybraných metód kooperatívneho učenia a ich
didaktické využitie u žiakov mladšieho školského veku
Description of Selected Methods of Cooperative Learning
and its Didactic Utilization in Younger School Aged Pupils
Zdenka Zastková
Abstract
In the presented paper we analyze the state of current education within
the application of the team problem solving competence. We justify the
effectiveness of implementing cooperative learning in the teaching
process as one of the approaches that enables its modernization.
Furthermore, we summarize and characterize selected methods of
cooperative learning that work on the principle of cooperative
arrangement of peer relationships.

Keywords: Cooperative Learning. Modernization of education. Cooperative
Learning Methods.
V Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania pre roky 2018-2027 (ďalej NPRVV) sa v záujme dosiahnutia dlhodobých cieľov a zámerov
smerovania slovenského školstva odporúča rozvíjať systém výchovy
a vzdelávania tak, aby mal každý človek dostatok možností a podnetov rozvíjať
svoj potenciál v rovnoprávnych podmienkach pre všetkých občanov SR. Podľa
uvedeného dokumentu by mal systém slovenského školstva garantovať takú
edukáciu, prostredníctvom ktorej by ľudia mohli nadobúdať vzdelanie, ktoré
im umožní všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov so
zreteľom na potreby spoločnosti, podporu spoločenskej súdržnosti
a ekonomickú prosperitu. V uvedenom programe sa taktiež zdôrazňuje, že
súčasťou učenia sa každého jednotlivca je aj formovanie systému hodnôt
a postojov, ktoré vychádzajú z princípov demokratického spoločenského
poriadku, základných práv a slobôd a pripravujú ho na život v demokratickej
a pluralitnej spoločnosti.
V rámci strategických cieľov uverejnených v spomínanom dokumente
je uvedená aj modernizácia výchovy a vzdelávania. V predkladanom príspevku
sa preto zameriavame na jednu z možností, ako možno zefektívniť výchovno-vzdelávací proces na úrovni procesuálnych charakteristík konkrétnej
vyučovacej hodiny, teda ako možno naplánovať a zrealizovať výučbu pre
žiakov prvého stupňa základnej školy príťažlivejším spôsobom,
prostredníctvom kooperatívneho učenia. Záujem o kooperatívne učenie je
spojený so súčasnými spoločensko-ekonomickými podmienkami, ktoré
reflektujú ľudskú schopnosť kooperovať ako jednu z najdôležitejších potrieb
účinného fungovania veľkých i malých spoločenstiev, vrátane fungovania
spoločenstva celosvetového (Kasíková, H. 2004, s. 148). Žiaľ, výsledky
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medzinárodného výskumu PISA (2015), ktoré v oblasti tímového riešenia
problémov sumarizujú výsledky z 52 krajín sveta, signalizujú výrazné
zaostávanie v uplatnení tejto kompetencie na území SR prakticky. Slovenská
republika sa v oblasti tímového riešenia problémov umiestnila na treťom mieste
od konca a dosiahla priemerný výkon krajiny pod priemerom krajín OECD (za
SR sa umiestnili krajiny Mexiko a Turecko). Toto umiestnenie SR znamená
nevyhnutnú potrebu súčasných škôl podporiť deti učiť sa spolupráci pri riešení
problémov, a tak ich vybaviť kompetenciou zodpovedajúcou súčasným
i budúcim trendom smerovania školstva.
Ak vychádzame z návrhov NPRVV, ktorý zdôrazňuje modernizáciu
metód používaných v boji s negatívnymi spoločenskými javmi (napr.
spredsudkami s rasistickými, xenofóbnymi až diskriminačnými črtami
v školskom prostredí), ale i v súvislosti s humanizáciou výchovy a vzdelávania
(s dôrazom na sociálny, nonkognitívny a osobnostný rozvoj pri uplatnení
maximálneho možného potenciálu každého žiaka), či v rozvíjaní a nadobudnutí
kľúčových kompetencií potrebných pre život v 21. storočí a taktiež pri zvýšení
atraktívnosti edukácie, javí sa nám koncepcia kooperatívneho učenia ako jedna
z vhodných možností týmto výzvam čeliť. Samozrejme, nedovolíme si tvrdiť,
že ide o akýsi „všeliek školstva“, ktorý zabezpečí „vyliečenie“ všetkých alebo
čiastočných problémov. Avšak práve vďaka mnohým preukázaným efektom11
kooperatívneho učenia si dovolíme tvrdiť, že tento systém výučby obsahuje
potenciál, ktorý vo vyučovaní umožňuje zvýrazniť a posilniť humanistickú
dimenziu vzdelávania, demokratický, participovaný charakter vyučovania,
osobnostné a sociálne aspekty výchovy a vzdelávania a pod.
Kooperatívne učenie vychádza z teórie sociálnej vzájomnej závislosti
(Social Interdependance Theory) bratov Johnsonovcov, podľa ktorých
interakcia medzi jedincami determinuje nielen proces učenia, ale aj jeho
výsledky. Závislosť môže byť štruktúrovaná tromi spôsobmi (Johnson, D. W.
– Johnson, R. T. 2009, s. 366):
1. Nezávisle (individuálne) – neexistuje vzťah medzi cieľmi
jednotlivcov, to znamená, že dosahovanie cieľa jednotlivcov
nesúvisí s dosahovaním cieľa iných.
2. Pozitívna závislosť (kooperácia) – existuje pozitívny vzťah medzi
cieľmi jednotlivcov, to znamená, že, jedinec dosiahne cieľ vtedy
a len vtedy, ak aj ostatní účastníci dosiahnu svoj cieľ. Dosiahnutie
cieľa je teda prospešné pre všetkých.
D. W. Johnson a R. T. Johnson (2009, s. 371 -373) analyzovali približne 685 štúdií,
pričom preukazujú pozitívne efekty kooperatívneho učenia vzhľadom k výkonom
a výsledkom žiakov, k interpersonálnym vzťahom, motivačným faktorom
a k psychickému zdraviu jedincov. Na základe empirických skúmaní frekvencie
a kvality kooperatívnych aktivít (Battistich, V. – Solomon, D. – Delucchi, K. 1993,
s. 19 -23) sa potvrdilo, že efekty kooperatívneho učenia sú závislé na kvalite skupinovej
interakcie, nie na jej frekvencií.
1
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3. Negatívna závislosť (kompetícia) – existuje negatívny vzťah medzi
cieľmi jednotlivcov, čo znamená, že jednotlivec dosiahne cieľ iba
vtedy, ak ostatní svoj cieľ nedosiahnu. Dosiahnutie cieľa je osobne
prospešné, avšak na úkor ostatných.
Z uvedeného vyplýva, že reálna podoba výučby v kooperatívnom učení funguje
na základe kooperatívneho usporiadania vrstovníckych vzťahov. Táto podoba
výučby predpokladá uplatnenie rôznych stratégií, metód a techník vyučovania,
ktoré sa využívajú na školách rôznych typov a rôznych stupňov, v rôznych
vyučovacích predmetoch (Johnson, D. W. – Johnson, R. T. 2009, s. 365).
Kooperatívne učenie sa podľa viacerých autorov (Johnson, D. W. –
Johnson, R. T. – Smith, K. A., 2013, s. 3; Gillies, R. M. – Boyle, M. 2009,
s. 933; Jablonský, T. 2006, s. 30; Kasíková, H. 2016, s. 38) definuje ako
zámerné, organizované využitie malých, spravidla 4- 6 členných skupín,
v ktorých žiaci pracujú spoločne, aby maximalizovali ich vlastné učenie a učili
sa navzájom. V rámci kooperatívnych úloh a situácií sa jednotlivci snažia
o dosiahnutie výsledkov, ktoré prinášajú výhody im samotným, ale aj ostatným
členom skupiny, na základe pozitívnej vzájomnej závislosti. Okrem pozitívnej
vzájomnej závislosti, ktorá je považovaná za jeden z nosných pilierov tejto
koncepcie, identifikovali D.W. Johnson a R.T. Johnson (1999, s. 70) ďalšie
premenné, ktoré pôsobia vo vzájomnej súčinnosti a ovplyvňujú efektívnosť
kooperatívneho učenia. Ide o individuálnu zodpovednosť (za činnosť žiaka
v skupine), interakciu tvárou v tvár (podpora komunikácie, kooperácie
a sociálnych vzťahov), interpersonálne a skupinové spôsobilosti (zahŕňajú
zručnosti k efektívnej spolupráci, napr. naučiť sa vzájomnej dôvere,
rozhodovaniu, akceptovaniu, komunikácii, konštruktívnemu riešeniu
konfliktov atď.), reflexiu vzájomnej skupinovej činnosti (vnímanie, opis
a hodnotenie práce v skupine a stanovenie ďalšieho postupu). Ovplyvniť vznik
a fungovanie uvedených znakov celej koncepcie predpokladá výučbu vhodne
premyslieť, naplánovať, pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť. Okrem stanovenia
cieľov vyučovacej hodiny je podstatné vhodne rozdeliť žiakov do skupín,
zabezpečiť ich vzájomnú závislosť a individuálnu zodpovednosť
a v neposlednom rade zvoliť také metódy, prostredníctvom ktorých budú
dosahované zvolené ciele.
V domácej i zahraničnej literatúre sa stretávame s rôznou klasifikáciou
kooperatívnych postupov. Niektorí autori diferencujú medzi pojmami
kooperatívne metódy, techniky a stratégie. I. Turek (2008, s. 240)
charakterizuje vyučovaciu metódu ako zámerné usporiadanie učiva a činnosti
učiteľa a žiaka, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov vyučovacieho procesu.
Podľa Š. Šveca (2011, s. 27) stratégia predstavuje dlhodobejší metodický
postup so sériou krokov na dosiahnutie širších zámerov, použitím dostupných
prostriedkov a zdrojov. Z toho vyplýva, že stratégia predstavuje širší pojem ako
metóda a mohli by sme ju charakterizovať ako o postupnosť činností pri
dosahovaní cieľov, s využitím rozličných metód a prostriedkov. V súvislosti
s uvedeným považujeme za vhodné uviesť členenie kooperatívnych metód
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podľa D. W. Johnsona, R. T. Johnsona a M. B. Stane (2000, s. 5), ktorí delia
metódy kooperatívneho učenia do dvoch kategórii:
1. Priame metódy – majú tendenciu rýchleho osvojenia a okamžitého
implementovania do vyučovania, pretože pozostávajú zo špecifických
krokov.
2. Koncepčné metódy – pozostávajú z koncepčných rámcov, ktorým sa
učitelia učia dlhší čas a používajú ich ako šablónu na
rekonštrukcionalizáciu súčasných poznatkov, aktivít a činností
kooperácie.
V nasledujúcej časti textu sa budeme venovať vybraným metódam
kooperatívneho učenia, resp. flexibilným postupom, ktoré môžu slúžiť na
organizáciu a vedenie výučby v intenciách spolupráce. Je ich možné
implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v ktoromkoľvek
vyučovacom predmete. Predovšetkým sa zameriavame na tie metódy
kooperatívneho učenia, ktoré je vhodné aplikovať do výchovno-vzdelávacieho
procesu na prvom stupni základnej školy. Pri popise a charakteristike
jednotlivých metód sme vychádzali z prác viacerých domácich a zahraničných
autorov, napr. H. Kasíková (2004), T. Jablonský (2006), D. Sitná (2013),
S. Kagan (2009), D. W. Johnson, R. T. Johnson a M. B. Stanne (2000),
R. Slavin (1985) a i. Vychádzajúc z týchto autorov uvádzame niektoré z nich:
 Skupinová diskusia
Diskusia je užitočná metóda na podporu a rozvíjanie kognitívnych,
komunikatívnych a interpersonálnych zručností, ktorá má za cieľ naučiť
účastníkov zaujať vhodné stanovisko, formulovať a prezentovať argumenty,
akceptovať názory iných, tolerovať iných, vypočuť si názor ostatných,
asertívne obhájiť svoje myšlienky, postoje, čo uľahčuje dosiahnutie
skupinového konsenzu. Jej podstatou je niečo vyjasniť, objasniť.
V kooperatívnom učení prebieha v 5- 6 členných skupinách, pričom úlohy
a témy môžu byť podľa T. Jablonského (2006, s. 68) pre všetky skupiny
rozdielne alebo identické. Výsledkom diskusie je záver sformulovaný
v jednotlivých skupinách a následné prednesenie správy skupiny (napr.
hovorcom skupiny) pred všetkými žiakmi. Po prednesení správ všetkých skupín
učiteľ urobí zhrnutie, ktorému predchádza celoskupinová diskusia.
 Metóda skupinového riešenia problémov
Je podobná so skupinovou diskusiou, pričom diskusia je iba sprievodným
znakom činností skupín (Jablonský, T. 2006, s. 68). Realizácia metódy je
možná prostredníctvom dvoch podôb:
 nediferencovanej – niekoľko malých skupín rieši identický problém,
pričom závery a vzájomná kritika sa prezentujú nakoniec,
 diferencovanej – problém slúži ako východisko, čo umožňuje
skupinám riešiť rôzne aspekty problému, pričom zo záverečných správ
jednotlivých skupín vznikne komplexný záver.
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Pri realizácii skupinového riešenia problému uvádzame aj známe heuristické
postupy, ktoré je možné využiť. Napríklad metóda Philips 66 (Zelina, M. 1966,
s. 197), spočíva na princípe, v ktorom 6 účastníkov v skupine diskutuje na danú
tému o probléme 6 minút. Môžeme tu prideliť žiakom rôzne role (napr.
časomerač, zapisovateľ, hovorca skupiny a pod.). Obohatením metódy Philips
66 je metóda HOBO (Zelina, 1966, s. 197), ktorá vyžaduje individuálne
samostatné štúdium, ako súčasť metodického postupu. Postup je nasledovný:
 výber a príprava problémov (napr. 6),
 predloženie problémov a výber jedného,
 samoštúdium problémov (s ponúknutím literatúry a naznačením
zdrojov),
 diskusia v skupine,
 diskusia v pléne.
Vhodný je aj postup DITOR (Zelina, M. 1966, s. 28), ktorý sa skladá
z nasledovných krokov:
D – definuj problém: výber a formulácia problému, pokus o zostavenie
ideálneho riešenia, voľba cieľa, ku ktorému chceme dospieť...
I – informuj sa: zhromaždenie a spracovanie informácií o téme, probléme...
T – tvor riešenia: produkcia nápadov, metód tvorivého riešenia problémov...
O – ohodnoť riešenia: ide o posúdenie pragmatickosti nápadov, ich reálnosť
a možnosť ich reálne uskutočniť...
R – realizuj riešenie: vypracovanie konkrétneho projektu na základe návrhov...
 Práca na produkte
Výsledkom metódy je konkrétny produkt. Práca na produkte vyžaduje
koordinované úsilie všetkých žiakov, pretože v opačnom prípade by bola práca
neefektívna a bezcenná. Vhodné je rozdeliť žiakom role v skupine a zabezpečiť
individuálnu zodpovednosť všetkých účastníkov za konečný výsledok,
produkt. Na záver práce žiakov sa realizuje skupinové zhodnotenie a reflexia
jednotlivých etáp práce, aktivita všetkých žiakov a pod. Táto metóda nám
umožňuje porovnávať produkty a vybrať najlepší.
 Simulačné metódy
V simulačných metódach ide o napodobnenie situácie alebo úlohy tak, akoby
sa odohrávala v reálnom živote. Keďže ide o simuláciu fiktívneho prostredia,
žiaci sa učia uvoľnene myslieť a reagovať. Pri tejto metóde je možné využiť
i medziskupinovú súťaž, napr. zadáme im úlohu, aby vypracovali projekt
nového multifunkčného ihriska, cyklistického chodníka atď., projekty skupín
medzi sebou porovnávame, vyhodnocujeme. Metóda umožňuje rozdeliť
žiakom role v skupine, pričom táto rola môže stanoviť očakávané spôsoby
správania sa danej osoby v určitej situácií a posunúť tak simulačnú metódu na
úroveň metódy hrania rolí.

173

Zastková, Z.: Deskripcia vybraných metód kooperatívneho učenia a ich didaktické využitie
u žiakov mladšieho školského veku

 Kooperatívna hra
Prínos kooperatívnych hier spočíva v zdieľaní, radosti z hry, spolupráce,
pričom ich podstatnou charakteristikou je úspech a obohatenie všetkých.
V kooperatívnej hre je umožnené zažiť úspech a výhru všetkým, preto sa deti
hrajú s druhými, nesúperia s nimi. Podľa H. Kasíkovej (2016, s. 65) sa
kooperatívne hry vyznačujú štyrmi základnými komponentami:
1. kooperácia – každý hráč prispieva do činnosti osobitným spôsobom,
dosiahnutie spoločných cieľov je definované spoločným spôsobom
pohybu k cieľu. Hráči si vzájomne pomáhajú v dosahovaní cieľa. Pocit
zisku následne zvyšuje efektivitu učenia.
2. akceptácia, prijatie, súhlas – základnou podmienkou úspešného
priebehu i výsledku hry je akceptácia ostatných, pocit prijatia zvyšuje
sebadôveru žiaka.
3. začlenenie – vzťahuje sa k pocitu spolupatričnosti, participácii,
uspokojení z aktivity.
4. zábava, radosť, potešenie – v kooperatívnych hrách sa rozmer zábavy
zvýrazňuje, pretože deti sú zbavené očakávaní a strachu z prehry
a z odmietnutia.
 Čísla v skupine
Každému žiakovi v skupine je priradené číslo buď učiteľom, alebo losovaním,
pod ktorým sa bude v aktivite prezentovať. Učiteľ položí otázku, skupiny
diskutujú, radia sa a hľadajú správnu odpoveď. Po vzájomnej porade sa
členovia skupín uistia, že každý pozná správnu odpoveď na všetky otázky.
Potom učiteľ náhodne vyvolá číslo a žiak s daným číslom odpovedá.
 Premýšľanie – dvojica – zdieľanie
Učiteľ zadá žiakom otázku alebo problém s možnosťou viacerých možných
odpovedí, prípadne riešení. Žiaci nad odpoveďou premýšľajú spočiatku
samostatne, potom vo dvojiciach, pričom diskutujú, vysvetľujú si pojmy,
zdieľajú svoje nápady a pod. S riešením a výsledkami následne oboznamujú
zvyšok triedy, pričom dbáme o to, aby každý žiak dokázal sprostredkovať
zvyšku triedy aj myšlienky, nápady a prínosy žiaka, s ktorým vo dvojici
spolupracoval.
 Tím – pár – sólo
Žiaci sú rozdelení do skupín, v ktorých diskutujú o riešení problému. Po
uplynutí nejakého času pracujú vo dvojiciach, v ktorých konkrétne riešia úlohu
alebo problém, dokončujú prácu, zapisujú riešenia. Napokon na riešení úlohy
alebo problému pracuje každý individuálne.
 Zmiešanie – dvojica – zdieľanie
Žiaci sa voľne pohybujú po triede. Keď učiteľ zvolá „stop“, žiaci si hľadajú
dvojicu spôsobom, že sa chytia za ruku s tým, kto im je najbližšie. Tí žiaci, ktorí
nemajú dvojicu, zdvihnú ruku a rovnako si hľadajú partnera na diskusiu. Učiteľ
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následne zadá otázku, nastolí problém a úlohou žiakov vo dvojiciach je hľadať
riešenie. Potom svoje odpovede prezentujú pred celou triedou.
 Tímové slovo – súvislosť
Podľa T. Jablonského (2006, s. 70) žiaci súčasne, naraz píšu alebo kreslia na
papier schému alebo mapu, či diagram hlavných konceptov, premostenia, ktoré
reprezentujú vzťahy medzi myšlienkami, pojmami v koncepte.
 Snehová guľa
Podstata metódy spočíva v prepojení činností, ktoré na seba logicky nadväzujú.
Žiakom sa zadá divergentná úloha (s možnosťou viacerých relevantných
riešení) a výsledkom postupu je vyriešený problém. Etapy metódy podľa
T. Jablonského (2006, s. 73):
 Činnosť jednotlivcov: individuálna vstupná orientácia v zadanej
problematike, nápady, vyhľadávanie materiálov alebo zdrojov
informácií k riešeniu problému...
 Činnosť v dvojčlennej skupine: prác dvojíc, brainstorming, zápis
myšlienok na papier, začiatok spolupráce...
 Činnosť v štvorčlenných skupinách: analýza produktu dvojíc, selekcia
niekoľkých pravidiel na základe posúdenia, výber odsúhlasených
pravidiel všetkými členmi v skupine (4 -5), návrh postupov ďalšieho
riešenia...
 Činnosť v osemčlenných skupinách: zistiť zhodné pravidlá pri oboch
predošlých skupinách, komparácia, argumentácia, zoradiť ich podľa
dôležitosti, určiť hovorcu...
 Plenárne zasadnutie: hovorcovia prezentujú správy o výsledkoch
a priebehu riešenia za svoju skupinu, nasleduje frontálna diskusia
o oblastiach zhody a rozporu.
V záverečnej etape vzniká vedomostná a spôsobilostná snehová guľa ako
výsledok kognitívnych, afektívnych a psychomotorických aktivít všetkých
žiakov. Riešenie úloh vyžaduje gradujúcu tendenciu a elimináciu opakovania
rovnakých myšlienkových postupov v jednotlivých etapách.
 Prekrížené skupiny
Žiaci sú do skupín rozdelení podľa matematického pravidla, napr. ak je v triede
24 žiakov, vytvoríme 8 skupín po 3 žiakov. Učiteľ zadá žiakom úlohu, ktorú
žiaci začínajú riešiť v skupinách. V ďalšej fáze riešenia úlohy dochádza
k „prekríženiu“ skupín. Existuje viacero možností, ako zorganizovať
prekríženie skupín:
 Prví žiaci zo všetkých skupín sa zídu pohromade, druhí utvoria ďalšiu
skupinu a takisto tretí z pôvodných trojíc utvoria ďalšiu skupinu.
Vzniknú tak tri osemčlenné skupiny.
 Utvoríme trojčlenné skupiny tak, že žiakov v pôvodných skupinách
označíme písmenom A, B, C, alebo využijeme farebné stužky,
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následne utvoríme osem trojčlenných skupín výmenou členov
v skupinách.
Novovzniknuté skupiny dostanú opäť špecifickú úlohu, po jej dokončení sa
vracajú do pôvodných skupín. Z didaktického a metodického hľadiska je
dôležité uvažovať o charaktere práce a využití skúseností, ktoré žiaci získajú
v druhej fáze.
 Bzučiace skupiny
Metóda bzučiacich skupín sa využíva najmä po dlhšej, jednostrannej
komunikácií učiteľa, napr. po výklade alebo prednáške. Metodický postup
uvádza T. Jablonský (2006, s. 75) a spočíva vo výzve žiakov, aby sa obrátili
k spolužiakovi a v troj a viacčlennej skupine strávili určitú chvíľu výmenou
názorov napr. o tom, čomu pri výklade učiva neporozumeli, s čím nesúhlasia,
čo by doplnili a podobne. Táto metóda tak umožňuje poskytnúť učiteľovi
spätnú informáciu o tom, čo už žiaci vedia a žiakom umožňuje vyjadriť to, čo
by si ani neuvedomili, prípadne za iných okolností pred celou triedou
nevyslovili.
 Trojkrokové Interview
Žiaci sú rozdelení do skupín po troch, žiaci si zadávajú otázky spôsobom, že
prvý dáva otázky druhému, druhý tretiemu a tretí prvému žiakovi na učiteľom
zadanú tému.
 Povedz a vymeň sa
Učiteľ navodí tému, o ktorej budú žiaci medzi sebou vo dvojiciach
komunikovať. Jeden zo žiakov rozpráva, druhý počúva. Na signál určený
učiteľom si žiaci role vymenia. Podmienkou je nutnosť pokračovať v línii reči
druhého alebo doplniť výpoveď spolužiaka. Použitie uvedenej metódy je
vhodné napr. pri opakovaní učiva alebo pri kontrole porozumenia.
 Vnútorný – vonkajší kruh
Žiaci stoja tvárou v tvár v dvoch kruhoch a na učiteľom zadané otázky sa
dvojice radia a odpovedajú. Potom učiteľ zvolá číslo a vonkajší kruh sa v smere
hodinových ručičiek otočí o toľko „minút“ (žiakov), koľko zadal učiteľ,
následne prebieha spolupráca v nových dvojiciach. Obmenou tejto metódy
môže byť aj situácia, kedy žiaci vo vnútornom kruhu zadávajú otázky žiakom
z vonkajšieho kruhu. Následne sa žiaci z vonkajšieho kruhu otáčajú, aby
zodpovedali na otázky.
 Skupiny čítajú
Žiaci v trojčlenných skupinách čítajú učiteľom pridelené texty a odpovedajú na
otázky, ktoré naznačujú porozumenie textu. Žiaci si delia role, pričom jeden
číta, druhý zaznamenáva odpoveď, tretí kontroluje, či každý rozumie a súhlasí
s odpoveďami. Po skončení všetci členovia podpisom potvrdzujú, že
s odpoveďami súhlasia.
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 Kolotoč
Uvedená metóda poskytuje príležitosť na produkciu nápadov a kontrolu
porozumenia. Témy alebo projekty skupín sú rozmiestnené po miestnosti. Tímy
sa v určitých intervaloch premiestňujú okolo plagátov a pridávajú svoje nápady
iným tímom. Keď sa skupiny vystriedajú, členovia tímov sa vracajú k svojmu
pôvodnému projektu, kde sa stretávajú s pripomienkami, otázkami, námetmi
ostatných tímov. Na základe pripomienok, otázok a námetov od členov iných
skupín a následnej diskusie v rámci skupiny dopracovávajú svoje projekty
(argumentujú, čo im bolo pripomienkované) a prezentujú ich pred triedou.
 Kruh okolo mudrca
Učiteľ zadá problém alebo otázku všetkým žiakom, ktorí sú rozdelení
v skupinách. Učiteľ zisťuje, kto pozná odpoveď na zadanú otázku a žiaci, ktorí
odpoveď vedia, sa prihlásia a postavia sa do rôznych častí miestnosti. Ostatní
študenti obkľučujú osobu, ktorá pozná odpoveď (mudrca), a potom mudrc učí
ostatných. Žiaci sa následne vrátia do svojich pôvodných skupín a v skupine
prezentujú správne odpovede, ktoré získali od mudrca.
 Zamerané triády
Učiteľ na začiatku vyučovacej hodiny oboznámi žiakov s témou učiva, ktorú
budú preberať. Vyzve žiakov, aby v trojiciach premýšľali a diskutovali o tom,
čo už o téme vedia a formulujú otázky, čo by sa chceli o téme dozvedieť. Potom
skupiny na tieto otázky odpovedajú, prípadne formulujú nové otázky.
 Partnerský dril
Uvedená metóda sa odporúča uplatniť pri opakovaní učiva pred testom.
Podstata metódy spočíva v memorovaní informácií vo dvojiciach (napr.
poučky, slovíčka, gramatiku, zemepisné údaje a pod.), až pokiaľ si žiaci
informácie dobre nezapamätajú.
 Kontrolóri pracovného listu
H. Kasíková (2009, s. 42) pri uplatnení tejto metódy navrhuje postupovať
nasledovne: Dvaja žiaci vypracovávajú spoločný pracovný list, pričom si
rozdelia role – jeden číta a navrhuje odpoveď, druhý súhlasí alebo navrhuje inú
odpoveď. Odpoveď zapisujú až v prípade, keď obaja žiaci odpovedi rozumejú
a súhlasia s ňou.
 Kontrolóri domácej úlohy
Žiaci si porovnávajú úlohy vypracované doma, diskutujú, prípadne pokiaľ
nevyriešili úlohu rovnako, opravujú ju, rozdielnosť odlišujú inou farbou. Žiaci
uvádzajú aj dôvod, prečo úlohu opravovali, dopĺňali. Úlohou žiakov je ďalej
uistiť sa, že s odpoveďou a s riešením súhlasia všetci v skupine. Následne sa
odovzdávajú všetky domáce úlohy zo skupiny, pričom učiteľ náhodne vyberie
jednu z nich, hodnotí ju a podľa toho prideľuje odmenu (známku, body)
všetkým členom skupiny.
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 Kontrola v pároch
Kroky tejto metódy popisuje H. Kasíková (2009, s. 61) nasledovne:
1. Párová práca: skupiny sa rozdelia na dvojice, ktoré pracujú
s pracovným listom. Jeden vypracováva, druhý (kouč) sleduje
a pomáha, ak je to potrebné.
2. Kouč kontroluje, či sa so svojím partnerom v odpovedi na otázky
zhoduje. Pokiaľ nie, môže sa spýtať druhého páru z pôvodnej skupiny,
ktorej je členom. Pokiaľ sa skupina ako celok nemôže zhodnúť na
odpovedi, každý z tímu zdvihne ruku, čo signalizuje tímovú otázku.
3. Kouč hodnotí. Pokiaľ sa odpovede zhodujú, kouč svojmu partnerovi
poskytuje pozitívne hodnotenie.
4. Partneri si obracajú role, pozícia kouča a riešiteľa sa mení, opakujú sa
kroky 1- 3.
5. Tím sa spája, dvojice sa opäť spájajú do pôvodných štvoríc (šestíc)
a páry porovnávajú odpovede. Pokiaľ nastávajú nejasnosti a nie sú
jednotní v riešení, všetci zdvihnú ruky.
6. Tím oslavuje. Pokiaľ sa všetci zhodujú v odpovediach, potrasú si
rukami.
 Spoločné myšlienkové mapy
Pri vytváraní mentálnych máp ide o spôsob graficko-písomnej dokumentácie
myšlienkových pochodov (Kasíková, H. 2016, s. 123), prostredníctvom
ktorých sa rozvíjajú rôzne kompetencie. Predovšetkým ide o kompetencie
prístupu k učeniu, kompetencie komunikatívne, personálne a sociálne,
kompetencie k riešeniu problémov a i. Podstatou myšlienkových máp je
navodenie asociácií, voľných myšlienkových prúdoch. Počas mentálneho
mapovania sa napíše do stredu papiera podstata mentálneho mapovania, teda
konkrétny pojem alebo problém. Okolo pojmu sa zaznamenávajú asociácie,
nápady a pohľady na vec, tak ako tvorcov spontánne napadnú. Jednotlivci sa
môžu myšlienkami členov skupiny inšpirovať a ako spolu komunikujú, mapu
súčasne dopĺňajú a rozvíjajú. Postupujú v smere hodinových ručičiek.
Obmenou môže byť aj práca mlčky. Po skončení realizácie myšlienkového
záznamu majú žiaci niekoľko minút na diskusiu.
 Čo sa hodí
Uvedená metóda je podľa D. Sitnej (2013, s. 123) zameraná na preukázanie
vedomostí, riešenie problémov a nachádzania súvislostí medzi informáciami.
Žiaci sú rozdelení do skupín, v ktorých sú im pridelené dve sady kartičiek. Prvá
sada obsahuje otázky a úlohy na riešenie (prípadne popis) a druhá sada
odpovede a riešenia (následky). Žiaci v skupine otázkam a problémom (z prvej
sady) priraďujú správne riešenie (z druhej sady). Sady kartičiek môžu byť
rovnaké pre všetky skupiny žiakov, ale môžu sa aj líšiť.

178

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2019, č. 5

 To si myslím
Metóda, rovnako ako predchádzajúca, využíva sady kariet, pričom žiaci pracujú
v dvojiciach, ktorým sú k dispozícií dve sady kartičiek, rovnaké pre všetky
dvojice. Úlohou žiakov je hľadať spoločné znaky a triediť zadané pojmy do
spoločných skupín. Po uplynutí časového limitu si žiaci medzi sebou vzájomne
porovnávajú výsledky riešenia a overujú správnosť odpovede.
 Okolo stola
Autorom metódy je S. Kagan. Učiteľ zadá otázku alebo úlohu divergentného
charakteru. Jeden papier (jedno pero) koluje od jedného člena skupiny
k druhému, pričom každý napíše jeden nápad. Obmenou je, že každý člen
skupiny používa pero inej farby, čo umožňuje ľahko rozoznať, kto a akou
mierou prispel svojimi myšlienkami, nápadmi. Táto metóda sa do výchovno-vzdelávacieho procesu odporúča zaradiť v prvotných štádiách formovania
kooperatívnych skupín, ako aj pri príprave žiakov na skupinovú prácu.
H. Kasíková (2009, s. 45) uvádza obmenu metódy okolo stola – Hovoríme
okolo stola, kedy každý prispieva svojím nápadom alebo myšlienkou tým, že
ju vypovie, pričom žiaci myšlienky vyslovujú v poradí jeden za druhým tak,
ako sedia okolo stola.
 Rohy
Učiteľ zadá tému, prípadne problém a jednotlivé rohy miestnosti predstavujú
určité podoblasti danej témy, problému. Žiaci diskutujú v rohoch miestnosti,
potom učiteľ vyberá zástupcu skupiniek, aby informovali triedu o svojej
diskusii. Napr. geografické územie predstavuje tému, v rohy triedy predstavujú
oblasti – Južná Amerika, Európa, Afrika, Austrália, pričom žiaci jednotlivé
témy študujú v skupinách a následne učia ostatných tým, že prezentujú svoje
zistenia.
 Zábava a výber
Vytvoríme 4-členné skupiny, pričom každá skupina dostane sadu kariet (na
každej kartičke je jedna otázka), po osem kariet na jednu skupinu. Žiaci
v skupine majú rozdelené role – zabávač, čitateľ, odpovedajúci, kouč. Žiak
č. 1 (zabávač) drží karty a hovorí žiakovi č. 2 (čitateľovi) – „Vyber si kartu“.
Ten vytiahne kartu a prečíta otázku, odstopuje 5- 10 sekúnd pre žiaka
č. 3 (odpovedajúceho) na premýšľanie. Po uplynutí časového limitu žiak
odpovedá. Žiak č. 4 parafrázuje odpoveď. Skupina sa oceňuje. Role si vymenia
v smere hodinových ručičiek a postupne zodpovedajú na všetky otázky.
 Konštruktívny spor
Realizovanie uvedenej metódy je podľa H. Kasíkovej (2016, s. 61) orientované
na dosiahnutie určitej poznatkovej syntézy. Žiaci sú rozdelení do 4 členných
skupín, pričom postupujú nasledovne: štvorica je rozdelená na dvojice, ktoré
pracujú na protikladných argumentoch na daný problém alebo tému. Dvojice
medzi sebou vzájomne prezentujú svoje výsledky a diskutujú s vopred
stanovenými pravidlami pre diskusiu. Potom si perspektívu obrátia (pracujú na
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protikladných stanoviskách) a prezentujú svoje argumenty. Štvorica napokon
zaujíma spoločný názor, argumentuje ho, pričom so stanoviskami skupiny musí
súhlasiť každý jej člen.
 Skladačka
Tvorcom metódy je Aronson (1978) a jej princíp spočíva v rozdelení žiakov do
5 – 6-členných skupín, pričom každý žiak dostane informácie na preštudovanie
určitej časti témy alebo učiva (jednotlivým skupinám sa poskytujú rovnaké
materiály). Každý žiak sa tak stane expertom na danú časť učiva. Žiak, ktorý sa
stáva expertom pre určitú časť učiva sa po preštudovaní svojej časti témy spojí
s expertmi ostatných skupín s rovnakou témou. Tu majú žiaci možnosť
informácie si doplniť, prekonzultovať, utvrdiť si ich a následne sa vracajú do
svojej pôvodnej skupiny, kde sprostredkovávajú ostatným členom svoje
vedomosti.
Z množstva metód kooperatívneho učenia sme zosumarizovali
a uviedli tie, ktoré môžu poskytnúť inšpiráciu učiteľom primárneho
vzdelávania, predovšetkým v oblasti plánovania a realizovania edukačného
procesu zážitkovejšie, efektívnejšie, atraktívnejšie či aktívnejšie. Uvedené
kooperatívne metódy spolu s rešpektovaním nosných pilierov tejto koncepcie
umožňujú vytvoriť a zrealizovať takú podobu výučby, ktorá funguje na
princípe kooperatívneho usporiadania vrstovníckych vzťahov. Táto interakcia
môže napomáhať nielen rozvoju kognitívnych aspektov osobnosti, ale
predovšetkým umožňuje formovať žiadúce sociálne zručnosti žiakov a tým ich
formovať prokooperatívnym a prosociálnym spôsobom.
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