Siváková, G.:
Nevhodné správanie sa žiakov ako problém súčasnej školy

DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.178-188

Nevhodné správanie sa žiakov
ako problém súčasnej školy
Inappropriate Behavior of Students
as a Problem of Today's School
Gabriela Siváková
Abstract
The choice of topic is based on the current reality in the educational
process and on the life of schools in general, in which inappropriate
behavior of students appears more and more often. At the outset, we
consider it necessary to state that, unlike some other countries, the
situation in this area is not, so to speak, critical. On the other hand, it
would be wrong not to pay attention to what is being talked about more
and more often and what is appearing in our schools. We mean, e.g.
bullying of students, disrespect among students, or disrespect for education,
which has various symptoms.

Keywords: Inappropriate student behavior. Second grade elementary school
students. Manifestations of inappropriate behavior.
Nevhodné správanie detí a mládeže sa stalo akútnym problémom celej
našej spoločnosti. Hľadajú sa jej príčiny a riešenia – od preventívnych až po
represívne. Zodpovednosť leží v prvom rade na rodičoch, ako prvotných
vychovávateľoch ale svoj podiel zodpovednosti má aj celá spoločnosť, ktorá
má vytvárať priaznivé podmienky na plnohodnotný rozvoj človeka. Mladý
človek potrebuje k naplneniu svojich cieľov reálne vzory, ktoré sú v spoločnosti
všeobecne uznávané, a s ktorými by sa mohol stotožniť. V televízii sú však
čoraz častejšie prezentované vzory s pokriveným charakterom a správaním,
v úlohe kladných hrdinov, ktorí dosahujú svoje ciele mnohokrát nekalými
prostriedkami. Televízia vytvára dojem, že patologické prvky v správaní sú
vlastne prirodzené a originálne. V žiackom kolektíve sa na základe tohto
začína rozmáhať šikanovanie, vandalizmus a vulgárna komunikácia. Kladné
hodnoty ustupujú do úzadia a do popredia sa dostáva snaha o sebaprezentáciu
a sebapresadzovanie na úkor iných. K tomu všetkému sa pridružuje negatívne
trávenie voľného času (používanie alkoholických nápojov, fajčenie...) Negatívne
atribúty sveta dospelých sa presúvajú do sveta detí a mládeže, a tak vytláčajú
pozitívne ideály a devastujú emocionálnu stránku osobnosti. Zabrániť tomuto
trendu ako dôsledku voľného globalizovaného komerčného trhu sa celkom
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nedá, ale vždy je tu možnosť ponúknuť mladým ľuďom prístupnou formou
inú alternatívu životného štýlu a iné pozitívne hodnoty.
V súčasnosti učitelia zažívajú rôznych žiakov s mnohými rôznymi
silnými i slabými stránkami. Niektorí žiaci majú problémy so správaním, čo
učiteľom sťažuje pôsobenie v triede, narúša to celkovú atmosféru. Vo
vyučovacom procese prebiehajú neustále interakcie. Žiak a učiteľ na seba
vzájomne pôsobia a ovplyvňujú sa. Vytvárajú tak klímu triedy, pozitívnu
alebo negatívnu, ktorá práve môže byť výsledkom aj negatívnych prejavov
správania.
O tom, že nevhodné správanie žiakov je súčasne živým problémom
v školách, niet pochýb. V žiadnej škole neprebieha výchova úplne hladko,
dokonale, a tak, že by sa pri nej nevyskytovali poruchy v podobe priestupkov.
A tak isto, nie je ani žiak, ktorý by sa v priebehu života nikdy nedostal do
konfliktu s požiadavkami disciplíny a nedopustil sa nejakého priestupku. Pri
úvahách o jednotlivých priestupkoch alebo prejavoch nevhodného správania,
je potrebné uvedomiť si, že existuje celá škála takýchto prejavov, ktorá siaha
od drobných priestupkov až po priestupky veľmi vážne.
V roku 2018 sme realizovali výskum, kde výskumná vzorka zahŕňala
1027 respondentov, z toho 560 tvorili žiaci 7. ročníkov a 464 žiaci 9. ročníkov
základných škôl. V ňom, sme okrem iného, zisťovali prejavy nevhodného
správania, ktoré dominujú medzi žiakmi vyššie uvedených ročníkov.
Z realizovaného výskumu vyplynulo, že existuje rozdiel v jednotlivých
prejavoch nevhodného správania medzi žiakmi 9. ročníkov a 7. ročníkov.
Žiaci 7. ročníkov uvádzali ako najčastejší priestupok nevhodného správania
„hlučnosť“ a žiaci 9. ročníkov označili ako najčastejší prejav nevhodného
správania “nesplnenie zadaných úloh“. Táto možnosť je druhou najčastejšou
odpoveďou u žiakov 7. ročníkov. Pre žiakov 9. ročníkov je druhým najčastejším
označovaným prejavom „odvrávanie a vzdorovanie“. Najmenej vyskytujúcim
sa priestupkom pre siedmakov je provokovanie učiteľa a bezdôvodné opustenie
miesta. Pre deviatakov sú to vulgarizmy a nadávky. Možnosť „bezdôvodné
opustenie miesta“ neoznačil ani jeden z opýtaných žiakov 9. ročníkov.
Pri testovaní sme využili aj implikačnú analýzu prostredníctvom
štatistického programu C.H.I.C. Rovnako výsledky tejto analýzy potvrdili
rozdiely v prejavoch nevhodného správania žiakov 7. ročníkov a žiakov
9. ročníkov. Implikačnou analýzou sme zisťovali podobnosť a intenzívnosť
medzi dvoma prejavmi nevhodného správania prostredníctvom grafu Similarity
tree. Ďalej nás zaujímali aj väzby medzi jednotlivými prejavmi nevhodného
správania. Tu sme použili graf Implicative tree, prostredníctvom ktorého sme
interpretovali ekvivalencie medzi jednotlivými premennými. U žiakov 7. ročníkov je najsilnejšia a teda významná podobnosť medzi premennými záškoláctvo
a fajčenie. To znamená, že žiaci, ktorí označili ako veľmi častý prejav ich
nevhodného správania záškoláctvo, vyznačili aj veľmi časté fajčenie. Druhú
najsilnejšiu podobnosť sme zaznamenali pri premenných krádeže a šikanovanie. Treťou dvojicou klasifikácie podobnosti nevhodného správania žiakov
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7. ročníkov boli premenné odbiehanie z lavice počas hodiny a drzosť. Pri
zisťovaní väzieb medzi jednotlivými prejavmi sa na najvyššej úrovni nachádza
ekvivalencia medzi prejavmi podvádzanie a vyrušovanie. To znamená, že
tieto dve odpovede navzájom medzi sebou súvisia. Túto ekvivalenciu môžeme
považovať za najsilnejšiu. Druhá najsilnejšia ekvivalencia je medzi premennými
odbiehanie z lavice na hodine a drzosť. Ďalšie väzby tvorili premenné
šikanovanie a vulgárne vyjadrovanie, násilné slovné správanie voči učiteľom
a vykrikovanie, záškoláctvo a fajčenie. Pri žiakoch 9. ročníkov sme zaznamenali
najsilnejšiu a teda významnú podobnosť medzi prejavmi fajčenie a vulgárne
vyjadrovanie. Na druhom mieste boli uvádzané premenné krádeže a vandalizmus
na školskom majetku. Tretiu úroveň v klasifikácii podobnosti prejavov
nevhodného správania u žiakov 9. ročníkov dosiahli premenné šikanovanie
a násilné slovné správanie voči učiteľom. Pri zisťovaní väzieb medzi jednotlivými
prejavmi nevhodného správania sa na najvyššej úrovni nachádza ekvivalencia
medzi prejavmi fajčenie a vulgárne vyjadrovanie. Druhá najsilnejšia ekvivalencia
bola vidieť pri premenných používanie mobilných telefónov počas hodiny
a vyrušovanie. Tretia silná ekvivalencia je zaznamenaná pri premenných
odbiehanie z lavice počas hodiny a vykrikovanie. Na štvrtej úrovni sú premenné,
násilné slovné správanie voči učiteľom a podvádzanie pri testoch, skúškach.“
Pri vyhodnocovaní otázky, týkajúcej sa označenia častosti prejavov
nevhodného správania, sme rovnako zvolili štatistickú metódu v programe
C.H.I.C., implikačnú analýzu. Tiež sme využili metódy Graf podobnosti
(Similarity tree) a Implikačný strom (Implicative tree). Častosť výskytu
jednotlivých prejavov nevhodného správania uvádzali žiaci na 4-bodovej
škále. 4 - veľmi často, 3 - často, 2 - zriedka, 1 - nikdy.
V našom výskume sme ako premenné zvolili nasledovné možnosti.
Premenné pre C.H.I.C.: (ne) nedochvíľnosť, (za) záškoláctvo, (fy)
fyzické konflikty medzi žiakmi, (kr) krádeže, (va) vandalizmus na školskom
majetku, (fa) fajčenie, (pod) podvádzanie pri skúškach, (si) šikanovanie,
(na) násilné slovné správanie voči učiteľom, (vu) vulgárne vyjadrovanie, (kl)
klamanie, (vyr) vyrušovanie, (vyk) vykrikovanie, (pou) používanie mobilných
telefónov počas vyučovania, (od) odbiehanie z lavice na hodine, (dr) drzosť.
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G1: Ukážka výstupu programu CHIC – Similarity tree (Strom podobnosti) –
7. ročník

Zdroj: vlastné spracovanie
Uvádzame aj hodnoty, ktoré sú výstupom programu C.H.I.C., pre
jednoduchšie čítanie z grafu.
Číselné hodnoty úrovní grafu „Najčastejšie prejavy nevhodného správania
v 7. ročníkoch“
Klasifikácia na úrovni: 1: (za fa) Podobnosť: 0.954563
Klasifikácia na úrovni: 2: (kr si) Podobnosť: 0.927953
Klasifikácia na úrovni: 3: (od dr) Podobnosť: 0.910176
Klasifikácia na úrovni: 4: (pod vu) Podobnosť: 0.899286
Klasifikácia na úrovni: 5: (fyva) Podobnosť: 0.804534
Klasifikácia na úrovni: 6: (na kl) Podobnosť: 0.788738
Klasifikácia na úrovni: 7: (vyrvyk) Podobnosť: 0.7687
Klasifikácia na úrovni: 8: ((pod vu) pou) Podobnosť: 0.761511
Klasifikácia na úrovni: 9: ((za fa) (kr si)) Podobnosť: 0.7465
Klasifikácia na úrovni: 10: (ne (fyva)) Podobnosť: 0.508138
Klasifikácia na úrovni: 11: ((na kl) (od dr)) Podobnosť: 0.49757
Klasifikácia na úrovni: 12: (((za fa) (kr si)) ((pod vu) pou)) Podobnosť:
0.352925
Klasifikácia na úrovni: 13: (((na kl) (od dr)) (vyrvyk)) Podobnosť: 0.153247
Klasifikácia na úrovni: 14: ((ne (fyva)) (((za fa) (kr si)) ((pod vu) pou)))
Podobnosť: 0.0711878
Graf G1 Similarity tree definuje podobnosť a intenzívnosť medzi
dvoma prejavmi nevhodného správania u žiakov 7. ročníkov. Pri konštrukcii
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grafu sa do jednej tried spájajú dve premenné na najpodobnejšom základe.
Ďalej sa k nim pridávajú premenné s podobným základom, tie už tvoria ale
slabšiu úroveň. Pre vyhodnotenie grafu sú štatisticky významné prvé dve
najvyššie úrovne. Z uvedeného grafu vyplýva, že najsilnejšia a teda významná
podobnosť je medzi premennými záškoláctvo a fajčenie. To znamená, že
žiaci, ktorí označili ako veľmi častý prejav ich nedisciplinovaného správania
záškoláctvo, vyznačili aj veľmi časté fajčenie. Druhú najsilnejšiu podobnosť
môžeme vidieť pri premenných krádeže a šikanovanie. Treťou dvojicou
klasifikácie podobnosti nevhodného správania žiakov 7. ročníkov boli premenné
odbiehanie z lavice počas hodiny a drzosť. Častosť výskytu jednotlivých
prejavov nevhodného správania uvádzali na 4-bodovej škále. 4 - veľmi často,
3 - často, 2 - zriedka, 1 - nikdy.
Ďalej nás zaujímali aj väzby medzi jednotlivými premennými. Použili
sme graf Implicative tree, prostredníctvom ktorého sme interpretovali ekvivalencie medzi jednotlivými premennými. Ako vidieť v G2 Implicative tree,
na najvyššej úrovni sa nachádza ekvivalencia medzi premennými podvádzanie
a vyrušovanie. To znamená, že tieto dve odpovede navzájom medzi sebou
súvisia. Túto ekvivalenciu môžeme považovať za najsilnejšiu. Druhá najsilnejšia
ekvivalencia je medzi premennými odbiehanie z lavice na hodine a drzosť.
Ďalšie väzby tvorili premenné šikanovanie a vulgárne vyjadrovanie, násilné
slovné správanie voči učiteľom a vykrikovanie, záškoláctvo a fajčenie. Všetky
ďalšie ekvivalenie znázorňuje graf G2.
G2: Ukážka výstupu programu CHIC – Implicativetree (Strom kohézie) –
7. ročník

Zdroj: vlastné spracovanie
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G3: Ukážka výstupu programu CHIC – Similarity tree (Strom podobnosti) –
9. ročník

Zdroj: vlastné spracovanie
Číselné hodnoty úrovní grafu „Najčastejšie prejavy nedisciplinovaného
správania v 9. ročníkoch“
Klasifikácia na úrovni: 1: (fa vu) Podobnosť: 0.946317
Klasifikácia na úrovni: 2: (krva) Podobnosť: 0.898066
Klasifikácia na úrovni: 3: (si na) Podobnosť: 0.869163
Klasifikácia na úrovni: 4: (za fy) Podobnosť: 0.846692
Klasifikácia na úrovni: 5: (pod pou) Podobnosť: 0.833877
Klasifikácia na úrovni: 6: (kl od) Podobnosť: 0.782275
Klasifikácia na úrovni: 7: ((krva) (fa vu)) Podobnosť: 0.771886
Klasifikácia na úrovni: 8: (vykdr) Podobnosť: 0.751364
Klasifikácia na úrovni: 9: ((pod pou) vyr) Podobnosť: 0.611483
Klasifikácia na úrovni: 10: (ne (si na)) Podobnosť: 0.578658
Klasifikácia na úrovni: 11: ((za fy) ((krva) (fa vu))) Podobnosť: 0.421645
Klasifikácia na úrovni: 12: ((kl od) (vykdr)) Podobnosť: 0.357399
Klasifikácia na úrovni: 13: ((ne (si na)) ((pod pou) vyr)) Podobnosť: 0.172319
Klasifikácia na úrovni: 14: (((ne (si na)) ((pod pou) vyr)) ((za fy) ((krva) (fa
vu)))) Podobnosť: 0.0156961
Z uvedeného grafu G3 Similarity tree (Strom podobnosti), ktorý
vyjadruje častosť najčastejšie uvádzaných nevhodných prejavov správania
žiakov 9. ročníkov vyplýva, že najsilnejšia a teda významná podobnosť je
medzi premennými fajčenie a vulgárne vyjadrovanie. Na druhom mieste boli
uvádzané premenné krádeže a vandalizmus na školskom majetku. Tretiu
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úroveň v klasifikácii podobnosti prejavov nevhodného správania u žiakov
9. ročníkov dosiahli premenné šikanovanie a násilné slovné správanie voči
učiteľom. Všetky ostatné úrovne klasifikácie najčastejších nevhodných
prejavov sú uvedené v grafe G3 a v číselných hodnotách úrovní grafu.
Rovnako ako u žiakov 7. ročníkov nás aj pri žiakoch 9. ročníkov
zaujímali väzby medzi jednotlivými premennými. Tak ako v prvom prípade aj
tu sme použili graf Implicative tree, prostredníctvom ktorého sme interpretovali
ekvivalencie medzi jednotlivými premennými. Ako vidieť v G4 Implicative
tree, týkajúceho sa prejavov nevhodného správania u žiakov 9. ročníkov na
najvyššej úrovni sa nachádza ekvivalencia medzi premennými fajčenie
a vulgárne vyjadrovanie. To znamená, že tieto dve odpovede navzájom medzi
sebou súvisia. Túto ekvivalenciu môžeme považovať za najsilnejšiu. Druhú
najsilnejšiu ekvivalenciu môžeme vidieť pri premenných používanie mobilných
telefónov počas hodiny a vyrušovanie. Tretia silná ekvivalencia je zaznamenaná
pri premenných odbiehanie z lavice počas hodiny a vykrikovanie. Na štvrtej
úrovni sú premenné, násilné slovné správanie voči učiteľom a podvádzanie
pri testoch, skúškach. Všetky ekvivalencie medzi jednotlivými premennými
znázorňuje graf.
G4: Ukážka výstupu programu CHIC – Implicative tree (Strom kohézie) –
9. ročník

Zdroj: vlastné spracovanie
Vyššie sú uvedené viaceré nevhodné prejavy žiakov v edukačnom
procese. Pravda, pri ich riešení sa spravidla hľadá príčina, ktorá je neraz alebo
najčastejšie pripisovaná žiakovi. Preto je potrebné pri posudzovaní správania
sa žiakov mať na zreteli nielen ich samotných, ale aj ostatné súvislosti.
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Na viaceré súvislosti so zmenami edukácie upozorňuje Z. Helus
(2012, s. 9 – 18) a hovorí o týchto aspektoch:
Ohrozenie učiteľov, respektíve sťaženie možností realizovať výučbu
s nutnou mierou jej efektivity – náročnejšie realizovanie efektívnej edukácie,
najmä v niektorých lokalitách, v ktorých sa vytvárajú krajné situácie a učitelia
nie sú pripravení na ich zvládanie. K takýmto situáciám patria, napr. nedisciplinovanosť vytváranie nežiaducej klímy, prejavy agresie, malá motivácia žiakov
na školskú prácu a rad ďalších negatívnych vplyvov na edukačnú činnosť.
Nové nároky na prácu učiteľa a nové kurikulum – požiadavky na
edukačnú činnosť sa neustále zvyšujú, pribúdajú nové úlohy a požiadavky.
U viacerých učiteľov to môže vyvolávať pocity ohrozenia, nekompetentnosti.

Možnosti realizovať edukačnú efektivitu, možnosti využitia vedeckého výskumu – v súčasnosti majú učitelia veľa inšpirácií k tomu, aby
zvyšovali edukačnú efektivitu, príkladom môžu byť, napr.: nové poznatky
z psychológie učenia a motivácie do učebnej činnosti, výskumy z oblasti
rozvíjania kooperatívnych vzťahov v triede, skúmanie aktivizujúcich spôsobov
hodnotenia, prínos tzv. pozitívnej psychológie, s dôrazom na vývojové a výkonové potenciality a kvality osobnosti, výskum autodiagnostických postupov
učiteľa, umožňujúcich podstatne zvýšiť adresnosť jeho vyučovania.
V škole sa deti musia naučiť správať podľa určitých zásad a tiež
musia poznať hranice, ktoré nesmú prekročiť. Zvlášť v škole je potrebné
vytvoriť prostredie, v ktorom sa žiaci efektívne vzdelávajú. Je dokázané, že
žiaci tried, v ktorých nie je potrebné venovať väčšie množstvo času riešeniu
problémov s nevhodným správaním, dosahujú lepšie študijné výsledky a radšej
chodia do školy. Existuje významná súvislosť medzi tým, ako sa žiak celkovo
prispôsobí škole a ako sa neskôr prispôsobí životu. Stačí iba pozorovať, ako
sa stotožnili so všetkými pravidlami a požiadavkami v škole (Siváková, G.,
Jablonský, T., 2011).
Literatúra opisuje veľa príkladov o rôznych interakčných, komunikačných a iných vzťahoch, ktoré sa vyskytujú v edukačnom procese a ktoré
naň vplývajú, či už pozitívne alebo sú základom nevhodného správania sa
žiakov.
V uvedenej súvislosti sa najčastejšie hovorí a píše o týchto príčinách:
‒ rôzne nedostatky a chyby v metodických postupoch učiteľa,
‒ nedostatočné poznanie žiakov a z toho vyplývajúce neadekvátne prístupy
k ním,
‒ nedostatočná úroveň komunikácie so žiakmi,
‒ nedostatočná pozornosť žiakom, ktorí si to z rôznych dôvodov zasluhujú.
Sme presvedčení, že ak by sme v školách venovali naozaj žiaducu
a dôslednú pozornosť významu normality osobnosti a možnosti edukácie so
zreteľom na rozvoj osobnosti človeka, potom by bolo oveľa menej prejavov
nevhodného správania sa zo strany žiakov.
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Ak uvažujeme o tom, že didaktická práca môže byť spúšťacím
mechanizmom nevhodného správania sa žiakov, máme na mysli predovšetkým
nasledovné. Žiak musí mať vždy celkom jasne stanovené požiadavky. To platí
pre výchovu, ale aj pre vzdelávaciu stránku. Úlohy a ciele musia byť vždy
presne a zreteľne stanovené a musia byť primerané žiakom. Ak tomu tak nie je,
potom vznikajú rôzne „kolízne vzťahy“ medzi učiteľom a žiakom. S uvedeným
veľmi úzko súvisí aj používanie vyučovacích metód učiteľom. V školách ešte
stále pretrvávajú, resp. najčastejšie sa využívajú slovné metódy práce učiteľa.
To má svoje výhody, avšak súčasná didaktika a didaktiky predmetov preferujú
také metódy práce, v ktorých je aktívny žiak. Tu nejde len o to, aby boli žiaci
zamestnaní, aby v procese vyučovania boli aktívni – to je len jedna stránka
veci. Tou druhou a podstatnejšou pre správanie žiakov je skutočnosť, že žiak
je činný a vlastnou činnosťou sa dopracúva k novým vedomostiam, pravdaže
za výdatnej podpory a usmerňovania učiteľom. V takomto vyučovaní nemá
priestor nuda, ale práca žiakov. Je len samozrejmé, že vyučovanie si zo strany
učiteľa vyžaduje naozaj jeho didaktickú tvorivosť. Pri správnom riadení
edukácie sú menšie predpoklady pre nežiaduce správanie žiakov. V neposlednom
rade uvedieme aj to, že mnohé koncepcie edukácie, napr. projektové
vyučovanie, skupinové vyučovanie a ďalšie, umožňujú spoluprácu žiakov, to
do značnej miery prispieva k oslabovaniu nežiaducich prejavov žiakov. Skôr
navodzuje a vytvára predpoklady pre vzájomnú spoluprácu. Samozrejme,
nejde tu len o činnosti žiakov, ale aj to ako s nimi učiteľa komunikuje, ako im
sprístupňuje úlohy a požiadavky, ako do činnosti zapája aj tých žiakov, ktorí
sú potenciálnymi aktérmi problémov vo vyučovaní.
Správanie žiakov len na základe ich prejavov nemusí byť objektívne.
Vždy treba za ním vidieť a hľadať činitele, ktoré môžu pôsobiť na správanie.
Žiaci s môžu správať rôzne v rôznych situáciách a kontextoch. V uvedených
prípadoch ide teda aj koreláciu medzi správaním učiteľa a správaním žiakov.
V mnohých prípadoch nejde o zlyhanie žiakov, ale aj o zlyhanie učiteľa, čo
môže vyplývať, napr. z nedostatku skúseností začínajúceho učiteľa, vo voľbe
neprimeraných edukačných metód a vôbec prístupov k žiakom alebo jednoducho
vyjadrené chybou v práci učiteľa. Práve preto je potrebné dôsledne využívať
sebareflexiu svojej činnosti (Nolting, H., P., 2016).
Domievame sa, že dôležitá je aj sila prvého dojmu, taktiež neformálna
autorita učiteľa, že učiteľ je ten subjekt, ktorý má veľkú moc a silu ovplyvniť
budúce nasmerovanie správania žiakov a vzťahov vo svojej triede. Učiteľ,
ktorému záleží, aby v jeho triede prevládala pokojná a harmonická atmosféra
a dobré vzťahy, má zaiste nesmerne ťažkú a časovo nevymedziteľnú úlohu na
pôsobenie na zdravý osobný a sociálny rozvoj svojich žiakov.
Úlohou učiteľa je okrem iného žiaka socializovať, učiť ho vnímať
kolektív, učiť ho spolupráci, tímovosti, kooperácii a pod. (Bellová, S., Siváková,
G., Tišťanová, K., 2019, s. 66).
Problémy v oblasti správania podľa M. Vágnerovej (2004) je nutné
riešiť čo najskôr a k tomu je potrebné, aby učitelia dokázali odhadnúť podstatu
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a príčinu nežiaduceho prejavu, snažili sa ich zvládnuť bežnými pedagogickými
prostriedkami, najlepšie v spolupráci s rodičmi, a pokiaľ by ich postup nebol
dostatočné efektívny, aby vedeli, koho môžu požiadať o konzultáciu, či
faktickú pomoc. Učiteľ by si mal uvedomiť, že jeho názor na problematické
správanie určitého dieťaťa nemusí byť vždy úplne objektívny, pretože je
v situácii osobne angažovaný, dieťa ho obťažuje a vyčerpáva, a teda si nemusí
zachovať dostatočný nadhľad. Mal by vedieť, že ide o normálnu prirodzenú
reakciu, ktorá neznamená, že profesionálne zlyhal.
Aj keď sú učitelia mnohokrát frustrovaní zo správania svojich žiakov,
nesmú zabúdať, že existujú spôsoby, ako úspešne riešiť problémy s nevhodným
správaním skôr než sa rozrastú a zosilnia. V uvedenom ohľade je veľmi
dôležitá prevencia. Rozhodujúca by mala u pedagóga byť schopnosť vedieť
spolupracovať so žiakmi. Učitelia sú si vedomí, že dobré riadenie edukácie,
možnosť spolupráce žiakov, dôraz na individuálny prístup a pod., sú významnými
činiteľmi proti nevhodnému správaniu žiakov.
Účinnú metódu, ktorá môže mať viacero obmien, a ktorá sa uvádza
v rôznej literatúre pod názvami metóda spolupráce, metóda kooperácie, či
inak, opisuje A. Redlich (2004) nasledovne:
Spoločná diagnóza – v tejto etape učiteľ oboznamuje žiakov s problémami, ktoré sa vyskytujú v triede a žiada žiakov, aby sa k nim vyjadrili.
Názory a postoje žiakov je možné zistiť, napr. anonymným dotazníkom, je to
predpoklad, že žiaci sa nebudú báť vyjadriť, resp. pomenovať situáciu.
Spoločné plánovanie – po identifikácii problémov prichádza k tzv.
kooperačnému plánovaniu, v ktorom sa stanovujú ciele nápravy, zhromažďujú
sa nápady žiakov, vymedzujú sa požiadavka nové pravidlá, a to spoločne
učiteľa a žiakov. Podstatné je, aby sa dohodnuté požiadavky a pravidlá
dodržiavali.
Spoločná realizácia, resp. intervenčný zásah – má priniesť výsledky,
ktoré sa kontrolujú a vyhodnocujú (slovne, písomne, obrazom). Dbá sa na to,
aby sa na zmenách podieľali všetci žiaci triedy, samozrejme, aj s učiteľom.
V tejto etape sa tiež hľadajú možnosti sústavného zlepšovania.
Uvedená metóda je náročnejšia na prípravu, časovo náročnejšia na
evidovanie zmien, ale podstatné je, že správne realizovaná prináša výsledky
v správaní alebo aj v samotnom učení sa žiakov. Okrem konkrétnych výsledkov
jej význam spočíva aj v tom, že učí vzájomnej kooperácii a spoločnému
rozumnému riešeniu problémov.
Súčasní žiaci sú veľmi vnímaví a sledujú, či učiteľove slová sú
v súlade s jeho správaním a činmi, teda aj správanie žiakov závisí vo veľkej
miere od samostatného učiteľa, od jeho postoja k žiakom, prístupu k pedagogickej práci a od jeho schopnosti rozvíjať výchovné účinné vzťahy k žiakom.
Táto problematika sa dotýka už samotnej vysokoškolskej prípravy budúcich
učiteľov. Už počas štúdia sa kladie veľký dôraz na odbornú a profesionálnu
úroveň. Žiaci majú záujem na tom, aby ich viedli skúsení a erudovaní učitelia
(Chmura M., 2019).
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Zároveň sa od učiteľov vyžaduje, aby dokázali správne vyhodnotiť
situáciu triedy a žiaka, rešpektovali individualitu každého jednotlivca a dokázali
správne vyhodnotiť závery pre ďalšiu prácu.
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