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ŠTÚDIE 
 
Liečebnopedagogické pozorovanie v terapii hrou – formálne a obsahové 
podmienky. 
 
Petra Mitašíková 

 
Abstract 
Therapeutic pedagogical Observation in Play Therapy. 
The article aims on formal and content issues of observations in play therapy as part of 
complex therapeutic pedagogy procesual evaluation.   

Key words: diagnostic observation in therapeutic pedagogy, participating observation, 
objective records versus subjective comments, observation of indipendence, cooperation, 
concentration, context of environment. 
 
Abstrakt 
Príspevok sa zameriava na formálne a obsahové podmienky diagnostického pozorovania 
v terapii hrou ako súčasti komplexnej liečebnopedagogickej procesuálnej diagnostiky. 

Kľúčové slová: diagnostické pozorovanie v liečebnej pedagogike, participačné pozorovanie, 
objektívny záznamy versus subjektívne poznámky, pozorovanie samostatnosti, kooperácie, 
koncentrácie, kontext prostredia. 

 
 
Pozorovanie klienta spolu so zaznamenávaním a analýzou pozorovaného je v liečebnej 
pedagogike kľúčovým nástrojom procesuálnej diagnostiky. Nazbieranie dostatočného 
množstva objektívnych údajov pomôže do hĺbky porozumieť konaniu, mysleniu a cíteniu 
klienta. Cieľom je získať čo najpresnejšie a detailné informácie, ktoré sú základom pre 
konštruovanie praktických ponúk terapeutických cvičení, aktivít, prípadne iných 
podporných opatrení. Sagi (1995) chápe pozorovanie správania v zmysle diagnostického 
prínosu, ako plánované a systematické. „nezaťažené“, „voľné“ pozorovanie môže podľa 
tohto autora poslúžiť k nazhromaždeniu značného množstva predbežných informácií 
a poskytnúť tak východiská pre systematické pozorovanie. Systematické pozorovanie je 
postup, metóda cieleného zisťovania dát. Jeho cieľom nie je iba zachytiť priebeh, ale aj 
vznik a príčinu správania.   

Samotné pozorovanie je v prevažnej väčšine prípadov participačným pozorovaním. 
Terapeut je aktívnym účastníkom situácie, ktorá bude pozorovaná a zaznamenaná ním 
samotným. Záznam z pozorovania je dobré rozdeliť na objektívnu časť zápisu 
a subjektívne poznámky na okraji k jednotlivým zaznamenaným významovým 
jednotkám. 

Významová jednotka je zapisovaná ako jedna izolovaná informácia z pozorovania. Ďalšia 
významová jednotka je zaznamenaná do samostatného odstavca, ako informácia síce 
súvisiaca – ale predsa odlišná. Pre potreby lepšieho prehľadu môžu byť jednotlivé odstavce 
aj osignované alebo očíslované. Ak to situácia umožňuje, zaznamenávanie je možné robiť 
v priebehu terapeutického stretnutia, alebo čo najskôr po jeho skončení. Ideálne je robiť aj 
detailné prepisy videozáznamov, ktoré možno sledovať s odstupom a viackrát. 

Subjektívne poznámky na okraji jednotlivých - pokiaľ možno čo najobjektívnejších 
významových jednotiek - sú dôležité pri priebežnom uvažovaní o vnímanej skutočnosti. 
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Terapeut si na okraj zaznamenaných objektívnych informácií môže poznačiť svoje 
postrehy a otázky (Čo znamená toto správanie?, Čo viedlo k danému správaniu?, Aká téma 
je hrou spracovávaná?, Prečo dochádza k vybranému konfliktu?, Prečo sa dieťa hnevalo?, 
Prečo odmietlo spolupracovať?). Ďalším cieleným pozorovaním môžeme prísť na 
príčinu správania a pracovať na prípadnej zmene. 
Pozorované správanie je do veľkej miery determinované okolitým prostredím. 
Zohľadniť rôzne aspekty prostredia je pri pozorovaní nesmierne dôležité. Hrový terapeut 
pozoruje najmä v prostredí terapeutickej herne. Poznanie klienta môže prehĺbiť a 
objektivizovať aj pozorovaniami mimo pripraveného prostredia v herni, prípadne inými 
diagnostickými nástrojmi – rozhovorom, testami a porovnaním svojich zistení so 
zisteniami iných odborníkov. Iné prostredie sa môže vyznačovať negatívnym vplyvom na 
správanie klienta. Dopady prostredia, v ktorom sa klient bežne vyskytuje, je vhodné 
analyzovať a v prípade negatívnej determinácie navrhnúť zmeny. 

Interakcia terapeuta a klienta v terapii hrou patrí medzi najvýznamnejšie 
determinanty pri pozorovaní a treba im v záznamoch i priebežných analýzach venovať 
dostatočne veľkú pozornosť. V rámci terapeutickej herne je významným faktorom 
ovplyvňujúcim pozorované dianie najmä akceptujúci a prijímajúci vzťah terapeuta ku 
klientovi. Ďalšími dôležitými atribútmi sú bezpečie, vnímavá prítomnosť, reflektujúci 
a empatický postoj. Z tohto dôvodu sa do záznamov z pozorovania „transkripujú“ – teda 
prepisujú aj doslovné výroky klientov i terapeuta. 

Voľná hra a voľná činnosť sú pri pozorovaní východiskové aktivity umožňujúce a 
sprístupňujúce prvotné poznávanie klienta. V daných situáciách sa klient prejavuje čo 
najviac slobodne, voľne a spontánne. Najmä u malých detí je dôležité začať komunikáciu 
(i pozorovanie) bez tlaku, ktorý vzniká – najmä na začiatku terapeutického stretávania sa - 
pri nadbytočných ponukách činnosti. Malé dieťa potrebuje dostatok času na samostatné 
zoznámenie sa s novým prostredím, ohmataním si, ovoňaním si, prezretím si a fyzickým 
prejdením si priestoru – ale i terapeuta (ktorý je súčasťou pripraveného prostredia herne). 
V samotnej terapii stačí začať jednoducho: „Ahoj Marek, tu sa môžeš hrať ako sám chceš.“ 
Ak budeš potrebovať pomoc, som tu pre teba.“ Je to niečo podobné, ako keď príde dieťa 
na ihrisko, začne sa spontánne hrať a nepotrebuje k svojej hre žiadne pobádanie. Väčšinou 
sa rozbehne za výzvami prostredia. 

V prípade úzkostnejších detí je dobré poskytnúť fyzickú podporu a ochranu. Byť skrátka 
nablízku. Takéto dieťa netreba priveľmi pobádať a verbálne inštruovať napríklad vetami 
typu: „Teraz sa budeme hrať tak a tak, pozri tu je zaujímavá hračka...“ Práve takéto opatrné 
deti potrebujú veľa času, kým sa v novom prostredí začnú cítiť pohodlne a začnú sa hrať 
podľa toho, ako to samé cítia. K tomu, aby sa cítili bezpečne je vhodné, ak spočiatku 
objavujú prostredie pomaly a možno i spolu s rodičom, ktorý na prvých stretnutiach do 
terapeutickej herne vstupuje s ním. 

V terapii hrou sa stretávame často z pohľadu dospelých s veľmi banálnymi konfliktnými 
záťažovými situáciami, ktoré však dieťaťu spôsobujú nadmerné a často zbytočné 
emocionálne napätie. V terapii hrou sa preto sústreďujeme najmä na riešenie praktických 
situácií z bežného života dieťaťa, ktoré potrebujú byť spracované. Čo pomôže, aká forma 
podpory pomôže, aby boli praktické problémy úspešne prekonané? Ak sa pozrieme 
prostredníctvom systematického pozorovania na konfliktné záťažové situácie z bežného 
života rešpektujúcim pohľadom a s porozumením pre možné ťažkosti a obmedzenia, 
prídeme na možnosti veľmi praktických spôsobov podpory. 

Pozorovanie miery samostatnosti v hre i mimo hry je z hľadiska podpory klienta veľmi 
dôležité. Koľko podpory klient potrebuje? Prečo opakovane zlyháva v situáciách, 
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v ktorých by mohol byť od vonkajšej pomoci nezávislým? Zaujímavé z tohto hľadiska je 
pozorovanie praktického konania. Aká je jeho sebaobsluha pri obliekaní, vyzliekaní, 
obúvaní, vyzúvaní, umývaní rúk, používaní toalety, stolovaní? Aká je samostatnosť klienta 
v sociálne vyzývajúcich situáciách ako napr. adaptácia na nové skutočnosti, zvládacie 
mechanizmy pri záťaži, všeobecne pri zmenách? 

Deti sa prostredníctvom imitácie jeden od druhého veľa učia. Pozorovanie miery 
rovesníckej kooperácie je z tohto hľadiska veľmi podstatné. Tento typ učenia je 
významný najmä v  predškolskom a mladšom školskom veku. V montessori pedagogike je 
tento fakt veľmi oceňovaný. Lillard (2007, s. 193) hovorí: „Rovesnícke učenie je zahrnuté 
v štruktúre montessori výchovy. Deti sú slobodné pracovať spolu a často aj spolu pracujú. 
Samostatne sformované skupinky dvoch alebo viacerých detí pracujú na riešení rozličných 
problémov.“ Veľmi podobne sa samostatné skupinky formujú pri voľných symbolických 
hrách. Nikto zvonku skupinku nesformuje, neurčuje role, deti sa sformujú do skupín a 
rozhodujú spontánne samé, určia si role, dohodnú sa na pravidlách, dodávajú si navzájom 
nové podnety, impulzy do hry a tým je významne podporovaná dĺžka a koncentrácia detí 
pre danú hrovú tému. Kooperatívna symbolická hra je dôležitá aktivita pri podpore 
sústredenia sa dieťaťa na činnosť, pretože deti sa navzájom podnecujú v napredovaní 
aktivity. 

Rozvinutá schopnosť koncentrovane sa niečomu venovať, pozitívne ovplyvňuje správanie 
a následné učenie dieťaťa. Miera sústredenia pozornosti je ďalšia veľmi dôležitá oblasť, 
ktorú si treba pri diagnostickom pozorovaní dobre všímať. Podľa Dr. Montessori byť 
slobodným, znamená robiť konštruktívne voľby, čo rozvíja pozitívne osobnostné 
charakteristiky (Lillard, 2007, s. 106). Keď hovoríme o slobode vo výchove, máme na 
mysli slobodu pre kreatívnu energiu, ktorá pobáda vývin indivídua. Koncentráciu 
Montessoriová považovala za vnútorné vodítko, ktoré vedie dieťa ku konštruktívnym 
výberom zmysluplnej činnosti. Deti si vyberajú z tých podnetov, ktoré im asistujú pri 
dosahovaní stále vyššej vývinovej úroveň (tamtiež, s. 107) Tento významný fakt podporuje 
aj teória najbližšieho vývinu Leva Vygotského. 

Optimálne sa vyvíjajúce dieťa si nájde príležitosť hrať sa kdekoľvek a s čímkoľvek. Je to 
prejav jeho zvedavosti, vnútornej sily, motivácie a schopnosti žiť naplno. Deti, ktoré 
vyrastajú v prostredí podporujúcom imaginatívne a bádateľské hry, v ktorom môžu 
skúmať, majú dosť tvorivých hračiek a kamarátov, sa vyznačujú veľmi vysokou kvalitou 
hry. V terapii hrou budú vykazovať známky dostatočne hlbokej koncentrácie, 
emocionálnej stability, samostatnosti, kooperácie a tvorivého riešenia problémov z 
bežného života. Ak sa v niektorých z týchto oblastí prejaví nerovnováha, je dôležité 
venovať tomu intenzívnejšiu pozornosť. Systematickým pozorovaním, zaznamenávaním 
pozorovaného a jeho priebežnou analýzou je potrebné odhaliť možné príčiny problémov, 
ktoré vývin dieťaťa negatívne ovplyvňujú. V liečebnej pedagogike sa na druhej strane 
intenzívne zaoberáme aj pozitívnymi prejavmi správania, na ktorých v prípade nutnosti 
terapie staviame.    
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Subjektívne kritéria výberu literárnych textov v biblioterapii. 
Kategórie krásy a dobra a ich premeny v kontexte lektúry súčasníka „postmodernej doby“. 

 
Hroznata Živný 
 

Abstrakt 
Autor vo svojom príspevku pojednáva o kategóriách krásy a dobra ako o možných účinných 
terapeutických faktoroch literárnych textov. V tomto kontexte uvažuje i o fenoméne čítania 
v „bežnej“ populácii, pokúša sa charakterizovať „literárnu scénu súčasníka“ a podrobnejšie 
sa zmieňuje o význame kritéria subjektívneho výberu literárnych  textov pre 
biblioterapeutické využitie v terapii osôb so závislosťami. 

Kľúčové slová: literárny text, biblioterapia, terapeutické faktory, kategória krásy a dobra. 
 

 
 
 

„Ak človek naberie mnoho takých spomienok zo sebou  
do života,  je zachránený na celý život. Ba i keď len  

jedna spomienka ostane nám v srdci, i to  nám niekedy  
môže poslúžiť na záchranu.“ (Dostojevskij, 1942,  

                           s. 684) 
 

„Za letních večerů usedáme na zadek na břehu řeky,  
zamyšleně hledíme jak proud unáší zdechliny psů, a jenom  

my slyšíme melodie, které v té chvíli zpívá příroda.“ 
(Dutourd, 1996, s. 184) 

 
 
V našej práci sme si položili niekoľko otázok, na ktoré sa pokúsime odpovedať formou 
subjektívnej reflexie zo selektívneho čítania niektorých literárnych textov. Ako sa menia 
funkcie literatúry v kontexte „postmodernej doby?“ Aké premeny kategórií krásy a dobra 
môžeme pozorovať v lektúre „postmodernej doby?“ Ako tieto spomenuté kontexty 
ovplyvňujú výber literárnych textov pre realizáciu biblioterapie v terapeutických 
programoch pre ľudí so závislosťami? Problém, o ktorom budeme následne uvažovať, 
možno formulovať ako problém relativizácie hodnotových kategórií krásy a dobra 
v postmoderných literárnych textoch. 

Rezignujeme na vyčerpávajúce klasifikácie funkcií literatúry, spomeňme aspoň niektoré, 
z nášho hľadiska dôležité. 

Z hľadiska sociológie kultúry môžeme uvažovať o literatúre ako o súčasti duchovnej 
kultúry, ktorá je podľa Havlíka (1999) súborom javov, procesov a vzťahov v uspokojovaní 
duchovných a sociálnych potrieb človeka. Literatúra takto v procese dejín plnila funkcie 
poznávacie, vzdelávacie, výchovné, adaptačné, socializačné, normatívne, regulatívne a my 
dodávame i funkcie estetické. V kontexte histórie literatúra stráca na „vážnosti“. Vážnosti 
dôsledkov, sú literárne texty „krvou písané a krvou skropené“ (herézy a kanonizácia kníh 
Starého a Nového zákona; Giordano Bruno a inkvizícia; Kalvín a jeho vražda Serveta- 
napísal knihu a preto bol zavraždený; Hitlerovo pálenie „dekadentných“ kníh;  gulagy 
a smrť pre Isaaka Babeľa jeho generáciu). Dnes, Salomon Rushdie je skôr výnimkou. 
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Literatúra v postmodernej dobe sa stáva viac hrou ako „vážnou vecou“, možno však 
konštatovať, že hrou bola vždy - v takomto zmysle ju chápal i Huizinga (1990). Len 
prestáva byť hrou pre autora, transformuje sa na  „hračku“  pre čitateľa. Literatúra ako 
nástroj sebapotvrdzovania ľudského spoločenstva, uspokojovania utilitárnych potrieb, 
literatúra ako hra. 

Pre naše úvahy je však dôležitá estetická funkcia literatúry a preto budeme uvažovať 
o kategóriách krásy a dobra, a ich premenách v kontexte „postmodernej doby.“ 

Adorno píše (1997, str. 10) „Stalo se samozřejmostí, že nic z toho, co se týká umění, není 
již samozřejmé ani v něm samém, ani v jeho vztahu k celku, dokonce ani v jeho právu na 
existenci.“ 

Táto myšlienka je úvodom uvažovania o kategórie krásy. Platón (Podľa Antológia z diel 
filozofov, 1970) uvažuje o absolútnej idei krásy, ktorá sa delí na tri oblasti: na estetickú 
krásu, etickú krásu a noetickú krásu. Platón stotožňuje krásu s dobrom, a pravdou a súhra 
krásy, dobra a pravdy vytvára harmóniu. O premenách estetickej kategórie krásy 
v historickom kontexte sa podrobnejšie zmieňuje i Schneider (2002). V postmodernej dobe 
sa pravdepodobne rozdrobuje kanonický obsah pojmu krásy, začína sa operovať 
i kategóriou „ošklivosti“ a napodiv i absurdné sa stáva krásnym. Ako príklad spomeniem 
dva citáty, ktoré sú absurdné, ale mne sa zdajú byť „krásnymi“: 

„Starý Gusto Rúhe sa často aj pomočí do kvetinovej výzdoby a visí mu spodná pera skoro 
až k brade a je modrá. Taká modrá ako modrá farba. Takú spodnú peru má starý Gusto 
Rúhe“ (Tále, 2002, str. 23). 

„Všetko sa mi sprotivilo, a tak som odišiel. Presnejšie povedané, ostal som“ (Dovlatov, 
2002, str. 40). 

Dovolím si tvrdenie, samozrejme značne subjektívne, že dobrá literatúra je (musí byť) 
taká, ktorá je krásna a pravdivá. Neskôr sa zmienim o príkladoch takéhoto chápania. 
Vopred sa zmienim ako vnímam súčasné („postmoderné“) spektrum literárnych diel, 
prítomných na knižnom trhu. 

Začnem banálnym konštatovaním, že kniha sa stala tovarom. Obchod je obchod a účelom 
vydania knihy je jej predaj. Aby kniha bola predajná musí zaujať: a tak na trhu máme 
segment tzv. ezoterickej literatúry, zmesi rafinovanej naivity, naivnej mysticity a naivnej 
iracionality, segment tzv. „príručkovej“ literatúry, prevažne americkej proveniencie, typu 
primitívnych „kucháriek“:  Ako sa stať bohatým, šťastným, ako pozitívne myslieť a pod. 
Zisťujeme ďalej segment tzv. „ženskej literatúry“ (za tento termín by som asi nebol 
pochválený generáciou našich feministiek), taktiež segment detskej literatúry typu Harry 
Potter. Nasleduje segment literatúry, ktorá napĺňa vákuum vzniknuté  počas „vlády 
bolševika“ (termín na Slovensku takmer neprístojný) - filozofická, sociologická, 
politologická, historická, umenovedná, včítane estetickej. Spomeňme ešte segment 
„krásnej literatúry“, deklarujúcej sa ako „vysoké umenie“ a prezentujúce sa ako bestseller 
(ak ho neprečítate, nie ste v obraze, nie ste „in“). Ako príklad tohto segmentu si dovolím 
prestaviť knihu Da Vinciho kód od Browna (2004). Kniha je 463 stranový „špalík“ v 106 
kapitolách, profesionálne perfektne namixovaná zmes napätia, histórie, mystiky, násilia, 
sexu, moci, peňazí, „filozofie“, iracionality, tajomstva atď., atď. Dobre napísaný text, 
dobre sa čítajúci  text, prosto profesionálne vyrobený produkt slúžiaci ako nástroj, 
poskytujúci pôžitok z čítania, jemne intelektuálnu zábavu, aspoň pre autora tohto 
príspevku. Pre iných čitateľov možno kniha „pravdivá“, „kultová“, údajne cestovné 
kancelárie ponúkajú produkt „Cesta po stopách Da Vinciho kódu“ a záujem je údajne 
značný. Biznis je biznis a karavány idú ďalej. 
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Zdôrazňujem, že výpočet týchto segmentov nie je negatívnou klasifikáciou, som 
presvedčený, parafrázujúc Erasma Rotersamského, že akékoľvek čítanie je „chválou 
čítania“. 

Môj postreh: „rafinovaná naivita postmoderny“. Povrchnosť a plytkosť. Strata pamäti- 
s úžasom objavujeme markézovský magický realizmus a možno nevieme o slovenskej 
lyrizovanej próze, šumavskí špiritisti ako proroci ezoterického „pseudo“, chiliastické 
hnutia ako predchodcovia New Age a pod. Všetko tu bolo, všetko tu je a sama 
postmoderna sa z hľadiska vývoja stáva minulosťou. 

Aktuálne a desivé je to, že literatúra prestáva fungovať ako istý systém nádeje. Hľadanie 
zmyslu prostredníctvom krásy a pravdivosti. Z tohto hľadiska Camusov Mor, Buzzatiho 
Tatárska púšť, Slobodove texty, neustále prítomný Kafka - to sú výsostne aktuálne 
a permanentne „moderné texty“, sú krásne a pravdivé a prítomnosť pravdy a krásy 
legitimizuje ich existenciu v „postmodernej dobe.“ 

Nakoniec postmoderná literatúra je čiastočne charakterizovaná istým typom ignorancie. 
Dobrá a pravdivá literatúra sa rodí i v neslobode, presnejšie i napriek neslobode. Než sme 
si stihli uvedomiť krásu pravdy“ tzv. „novej sovietskej literatúry“ (stupídny termín, ale 
funguje ako zaužívaný kód), tak sme zahodili a zabudli...,  pritom ide o absolútne kvalitné 
diela takých autorov ako Jurij  Trifonov, Viktor Astafiev, Valentin Rasputin, Vladimír 
Makanin, Vladimír Orlov, Viktor Jerofejev.  Keď tieto knihy vychádzali v osemdesiatych 
rokoch 20. storočia v Československu, tak ich pravdepodobne čítali ich prekladatelia, 
Martin Bútora a ja (pozn. autora:  pokus o úsmevné nadľahčenie textu). Domnievam sa, že 
v podstate ide o jednu úžasnú kapitolu - kvalitnú kapitolu - postmodernej lektúry. Kto ju 
dnes pozná, s kým sa môžem o nej rozprávať? Niekedy práve s pacientmi, ktorých 
spomínam v texte Čajka Jonathan Livingston v Bratislave (Živný, 2010). Vďaka 
historickej situácii kvalitné dielo sa stáva makulatúrou. 

Možno by sme sa mohli dohodnúť, že existuje istá kontinuita života literárnych textov 
(kníh) v zmysle termínu „nového čítania.“ Každá generácia má ako svoju novú lektúru, tak 
lektúru „nového čítania“. Nové interpretácie, nové významy, zároveň potvrdzovanie 
stabilných hodnôt, hľadanie a získavanie nádeje. Aby sme podporili naše výroky 
spomenieme teóriu interpretácie textu podľa Kristevy (1999) v zmysle jeho interpretácie 
a transformácie. V tomto kontexte často vývoj sleduje entropickú líniu, epištola sa stáva 
SMS správou, po príbehoch Roberta van Gulika prichádza so svojimi príbehmi Stephen 
King, po Eccovi Brown, po Rudolfovi Slobodovi nikto, dlho už nikto. Postmoderná 
literatúra stráca „čistú naivnosť“ osobnej výpovede typu úvodného motta Dostojevského 
a výpovede typu autenticky existenciálnej účasti Dutourovho hrdinu - viď druhý citát 
motta tejto práce. 

Dovoľujem si zdôrazniť, že tento text je  subjektívnou reflexiou vnímania premeny krásy 
a dobra v postmodernej literatúre.  Určite si nenárokuje „objektivitu vedeckého skúmania 
javov oblasti umenia,“  možno je len krátkym exkurzom do axiologického systému autora, 
v kontexte ktorého autor vyberá jednotlivé literárne texty ako nástroje terapeutického 
pôsobenia na osoby so závislosťami od psychoaktívnych látok. 
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Psychomotorická výchova – výchova s potenciálom terapie. 
 

Zuzana Murínová 
 

Abstract  
Psychomotor education – education with therapeutic potential 
This study presents theoretic points of psychomotor education on the base of psychomotor 
following. It also follows the goals, principles, conditions and opportunities. 

Keywords: psychomotor therapy, psychomotor education, psychomotor following, body, 
motion, child´s play, development. 
 
Abstrakt 
Príspevok definuje teoretické východiská psychomotorickej výchovy postavenej na princípe 
psychomotorického sprevádzania. Venuje sa jej cieľom, princípom, podmienkam a 
možnostiam.  

Kľúčové slova: psychomotorická terapia, psychomotorická výchova, psychomotorické 
sprevádzanie,  telo, pohyb, detská hra, vývin. 

 
 

Psychomotorická terapia je v prostredí liečebnej pedagogiky známy a využívaný koncept 
práce s klientom. Využívanie práce s telom, telesným ja, pohybovými aktivitami a hrami 
vo výchovno-terapeutickej  práci je stále bežnejšie a odbornejšie. Jednou z menej známych 
foriem práce v rámci nej je psychomotorická výchova. Na Slovensku sa začala viac 
formovať  stavajúc na základoch liečebnopedagogickej psychomotorickej terapie len pred 
niekoľkými rokmi, inšpirovaná nemeckými psychomotorikmi  zaoberajúcimi sa 
psychomotorickým sprevádzaním.  

O psychomotorickom sprevádzaní môžeme uvažovať ako o princípe práce v  
psychomotorickej terapii, využívajúcom prácu v dialogickom vzťahu, zvýrazňujúcom 
postoj ku klientovi ako subjektu (Szabová, 2009), alebo skupine klientov ako ku celku so 
svojou vnútornou rezonanciou (Hornaufová, 2009). Avšak taktiež môžeme o 
psychomotorickom sprevádzaní hovoriť ako o voľnejšej, menej  štruktúrovanej forme 
práce. V práci s dieťaťom to znamená snažiť sa porozumieť detskému  konaniu, podchytiť 
impulzy tohto konania a rozvíjať ich. (Fichtner, 2000, citovaný  podľa Hornaufová-
Hoffmannová, 2005). Cieľom je posilnenie autonómie dieťaťa a  stabilizácia jeho vzťahu k 
okoliu. Úlohou je poskytnúť dieťaťu bezpečnú atmosféru, v ktorej sa môže rozvinúť detská 
hra a  voviesť sprevádzajúceho do detského sveta (Hammer, 2004,  citovaný podľa 
Hornaufová-Hoffmannová, 2005). 

Špecifickou formou výchovno-terapeutickej práce využívajúcej psychomotorické 
sprevádzanie je psychomotorická výchova. Szabová a kol. (2007) definuje 
psychomotorickú výchovu v kontexte psychomotorickej terapie, ako koncept výchovy cez 
vnímanie, prežívanie a pohyb. Psychomotorická výchova má síce bližšie k pedagogike, 
avšak obsahuje terapeutické prvky. Pedagóg má vzťah s každým dieťaťom  zvlášť, 
interakcia medzi pedagógom/terapeutom a dieťaťom nie je taká intenzívna ako v terapii, 
ale vzťah môže byť pevný a sprevádzajúci do takej miery, ako to situácia dovoľuje. 
Vnímavý a skúsený pedagóg je otvorený deťom. Dokáže rozpoznať  situáciu, v ktorej 
dieťa verbálne, alebo neverbálne hovorí o svojom vnútornom svete a pre situáciu vhodným 
spôsobom na jeho podnet odpovie. 
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Základnými elementmi psychomotorickej výchovy a psychomotorického sprevádzania  sú 
podľa Hornaufovej- Hoffmannovej (2005) pohyb a telo, detská hra a terapeutický  vzťah.                                              

Pohyb je pre dieťa bezprostredným prostriedkom jeho vývinu, vnímania skutočnosti, 
učenia sa, komunikácie a jeho výrazovým médiom (Hornaufová-Hoffmannová, 2005). 

Zážitky a skúsenosti vlastného tela a pohybu zohrávajú úlohu pri vývine a dozrievaní 
osobnosti, utváraní obrazu seba ako jedinečnej osoby v sociálnom a materiálnom prostredí, 
ale tiež pri budovaní schopnosti konať. Utvárajú základňu pre vývin identity dieťaťa. Dieťa 
prostredníctvom skúseností s vlastným telom, zážitkov úspechu, ale aj zážitkov vlastných 
hraníc získava predstavy o vlastných schopnostiach a celkovo o sebe samom (Zimmerová, 
2004). „Pohybové skúsenosti pomáhajú zlepšiť vnímanie samého seba a pozitívne 
skúsenosti vedú k pozitívnemu self-konceptu“ (Svetlíková, 2000, s. 42). Psychomotorické 
sprevádzanie ponúka priestor a sprostredkúva situácie, v ktorých dieťa môže vnímať, zažiť 
a spoznávať seba, svoje telo aj okolie. Vo vývine dieťaťa plní pohyb nasledovné funkcie: 

• Osobnostná funkcia – pohyb je prostriedok spoznávania svojho tela a tak aj seba, 
spoznávaním telesných schopností sa vyvíja obraz seba. 

• Sociálna funkcia – pohyb umožňuje robiť niečo spolu s druhými, vzájomná hra, 
schopnosť dohodnúť sa, prispôsobiť sa, presadiť sa sú prostriedkami socializácie. 

• Produktívna funkcia – pohyb umožňuje niečo dokázať, vyrobiť, urobiť niečo 
svojim telom (kopnúť loptu do brány), niečo vyprodukovať. 

• Expresívna funkcia – prostredníctvom pohybu je možné vyjadriť, telesne znázorniť, 
prežiť a pretvoriť pocity. 

• Impresívna funkcia – pohyb umožňuje vnímať a precítiť pocity ako radosť, šťastie, 
vyčerpanosť, či energia. 

• Exploratívna funkcia – pohyb umožňuje odkrývať a spoznávať svet, jeho vlastnosti 
a prispôsobovať sa požiadavkám prostredia. 

•  Komparatívna funkcia – pohyb umožňuje porovnávať sa, súperiť s druhými, učiť 
sa spracovávať víťazstvo a vyrovnať sa s porážkou. 

• Adaptívna funkcia – pohyb umožňuje učiť sa zvládať záťaž, spoznávať vlastné 
hranice, zvyšovať výkonnosť, prispôsobiť sa vlastným nárokom aj požiadavkám z 
vonkajšieho prostredia (Zimmerová, 2005). 

 
Pohybové situácie v psychomotorickej terapii sú miestom, kde dieťa realizuje svoje 
pohybové témy, najmä hry. Druh hier závisí od veku dieťaťa.  Do hry vkladá dieťa svoj 
životný príbeh, zážitky, skúsenosti a konflikty bežného života, situácie, ktoré prežilo, alebo 
sú preň nejakým spôsobom dôležité. Prostredníctvom hry môže dieťa vyjadrovať témy, 
ktoré sú preň dôležité, či sa s nimi zaoberá vo fantázii, alebo sú odrazom skutočného sveta, 
minulosti, alebo prítomnosti. Môže ísť o nevedomé obsahy, nespracované konflikty, ktoré 
môže spracovávať práve prostredníctvom hry (Zimmerová, 2006). V rámci rolových hier si 
tiež deti plnia pohybové potreby ako sú behanie, skákanie, plazenie, šplhanie, státie, 
skúšanie rovnováhy...(Pintherová-Theissová, 2005)  

Dôležitá pre vývin je socializačná funkcia hry, napätie a vzrušenie vyskytujúce sa v hrovej 
situácii a zámena a výmena rolí (Hornaufová – Hoffmannová, 2005). Hrou sa dieťa učí 
prispôsobovať sa spoločenským normám, pravidlám a rolám. Získava hodnoty a vzory 
správania, ktoré sú nevyhnutné pre život v spoločnosti. V hre je konfrontované s 
pravidlami, môže o nich diskutovať a skúšať vytvárať vlastné. Pravidlá v hrách predstavujú 
zjednodušené pravidlá fungujúce v reálnom živote. Okrem toho sa v hre môže stretnúť s 
konfliktami, ktoré sa učí riešiť (Grupe 1992, citovaný podľa Hornaufová- Hoffmannová, 
2005). Napätie, vzrušenie vyskytujúce sa v hrovej situácii, ak sú kontrolovateľné, sú 
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príťažlivými silami, ktoré vedú deti ku hre. Sú motívom, prečo deti v hre vstupujú do 
blízkej i vzdialenej reality a snažia sa ju pochopiť, ale tiež spoznať seba (Grupe, 1992, 
citovaný podľa Hornaufovej-Hoffmannovej, 2005). A konečne v hre si môže dieťa 
vyskúšať a zažiť sociálnu rolu, ktorú si vyberie. Aj takú, s ktorou sa v reálnom svete 
nemôže stretnúť. Slabé dieťa má možnosť zažiť samé seba ako silné, naopak silné dieťa 
ako slabé. 

Svet psychomotoriky je miestom, kde dieťa vyjadruje svoje potreby a priania. To je možné 
len ak sa dieťa bude cítiť akceptované a pochopené. Vo vzťahu ku sprevádzajúcemu môže 
skúšať rôzne reakcie a správanie bez následkov zo strany dospelého. Dôležitejšie, ako 
ponuka rôznorodých hier, je vzťah, emocionálna účasť a autenticita (Esserová citovaná 
podľa Hornaufovej – Hoffmannovej, 2005). Našou úlohou preto nie je len ponúknuť 
dostatok primeraných hier a materiálov. Oveľa dôležitejší je vzťah s dieťaťom, v ktorom 
môžeme dieťaťu lepšie porozumieť. Táto úloha kladie vysoké požiadavky na osobnosť 
terapeuta. Jeho úlohou je vytvárať vzťah, byť emocionálne blízko a prinášať seba 
(Esserová, 2000 citovaná podľa Hornaufovej-Hoffmannovej, 2005). To kladie požiadavky 
na prácu na sebe, schopnosť rozumieť sebe samému a vlastnému prežívaniu. Nestačí sa k 
dieťaťu správať len ,,zdvorilo“. Dôležité je všetko, čo dáva sprevádzajúci najavo svojim 
telom, neverbalitou a čo je možné pozorovať a porozumieť v interakcii s ním (Scheller, 
citovaný podľa Hornaufovej-Hoffmannovej 2005). 

Cieľom psychomotorickej výchovy je umožniť stabilizáciu osobnosti, ponúknuť  
príležitosť k posilneniu sebadôvery a zlepšeniu sebakonceptu, ale tiež umožniť  urovnanie 
problémov v oblasti motoriky. Pôsobí v prospech integrácie osobnosti, obsahuje 
prostriedky, ktoré obohacujúco vplývajú na vnímanie, prežívanie vlastného tela a sociálne 
učenie (Zimmerová, 2005). V bezpečnom prostredí a pre dieťa prijateľnými formami má 
pedagóg možnosť rozvíjať sociálne zručnosti dieťaťa a schopnosť komunikovať, 
samostatnosť, zlepšovať koncentráciu a podporovať kognitívny vývin, ponúknuť dieťaťu 
nové možnosti učenia sa všetkými zmyslami, učiť deti konštruktívnemu prístupu k riešeniu 
problémov, rozvíjať kreativitu, rozširovať pohybové schopností, podporovať motorický 
vývin a zručnosti dieťaťa (Hornaufová-Hoffmannová, 2006). Prostredníctvom svojho tela, 
hry a rôznych materiálov môže dieťa lepšie spoznať a reálnejšie hodnotiť seba, iných a 
svoje materiálne prostredie.  

Aby boli tieto ciele naplnené mal by prístup pedagóga vychádzať z nasledovných 
princípov: 

• Vnímanie človeka v jeho celistvosti - V popredí psychomotorickej výchovy nestoja 
cielené cvičenia zamerané na rozvoj motorických zručností a šikovnosti. Cieľom je 
prostredníctvom pohybových situácii a ponúk podporiť sociálne, emocionálne, 
kognitívne a motorické procesy (Fischer, 2004, citovaný podľa  Hornaufová-
Hoffmannová, 2005). 

• Orientácia na dieťa - Pedagóg sa pri výbere pohybových ponúk riadi záujmami, 
schopnosťami a potrebami detí, pričom sa snaží prebúdzať a využívať detskú 
zvedavosť a radosť z objavovania a dávať pozor, aby neprecenil schopnosti detí. Je 
vhodné podporiť samostatnú aktivitu detí, dať deťom priestor aj pri výbere tém, 
aktivít a hier. S tým idú ruka v ruke orientácia na situáciu a zážitok. Orientácia na 
situáciu znamená pohotovosť reagovať na potreby a otázky detí v danej situácii. 
Orientácia na zážitok zase snahu otvárať zážitkový svet detí a byť jeho súčasťou. 
Ponúkať možnosti zažiť sa v rôznych situáciách k svojmu telu, rôznym materiálom 
a iným ľuďom a reagovať na zážitky, ktoré deti odhaľujú (Zimmerová, 2004). 

• Orientácia na vlastnú činnosť - Úlohou pedagóga je spoznať dieťa, problémové 
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oblasti, ktoré je u neho vhodné podporiť. Kreatívne pripravené prostredie a 
pomôcky ponúknu dieťaťu priestor, v ktorom sa môže vyvíjať v danej oblasti na 
základe vlastnej činnosti, pretože len tak sa zvýši jeho kompetencia vo vzťahu k 
sebe a okoliu, buduje identita a koriguje sebakoncept (Zimmerová, 2004). 

• Voľnosť a sloboda výberu - V psychomotorickej výchove hovoríme vždy o 
pohybových a hrových ponukách, ktoré dieťa môže a nemusí prijať. V jednotlivých 
situáciách je na dieťati v čom si verí a v čom nie. Dieťa musí mať možnosť 
samostatne konať a vyberať si aktivity v súlade s jeho zážitkovým svetom 
(Zimmerová, 2004). 

 
Podmienky potrebné na realizáciu psychomotorickej výchovy (Zimmerová, 2006) zahŕňajú 
priestorové možnosti, dostupnosť vhodných materiálov a náradia, a primerané časové 
ohraničenie jednotlivých hodín, ale aj celkového počtu stretnutí s deťmi. Vhodný priestor 
nie je  príliš veľký, aby sa v ňom deti necítili stratené a zároveň je dosť veľký, aby mali 
dostatok priestoru pre hru, behanie, jazdenie na rolovacích doskách... Umožňuje využitie 
náradia, na ktorom sa dá liezť, húpať a hojdať sa. Vhodné je, aby boli v priestore kde je 
hodina len tie pomôcky, ktoré sa využívajú na hodine. Náradie a materiál zahŕňa tak 
športové náradie, špeciálne psychomotorické pomôcky, ako aj predmety dennej potreby. 
Dôležité je, aby boli pre deti pútavé a bezpečné. Okrem veľkého náradia a materiálov 
(lavičky, rebriny...) je vhodnou výbavou psychomotorickej praxe materiál na stavanie 
(penové kocky), materiál na cvičenie rovnováhou (otočné kotúče, kladina), náradie, na 
ktoré je možné sa zavesiť, liezť, skákať, náradie na ktorom je možné sa voziť (rolovacie 
dosky, skateboard),   materiály na individuálnu hru detí (balóny, vrecúška, lopty), materiály 
umožňujúce hru dvoch (ping-pongové rakety, veľké nafukovacie lopty, náradie na vedenie 
celej skupiny (padák). Rozsah psychomotorických hodín závisí od veku, situácie a špecifík 
detí. Spravidla ide pravidelne o jednu hodinu týždenne trvajúcu 45-60 minút. Zimmerová 
odporúča trvanie stretnutí počas jedného roka (20 stretnutí), opäť ale v závislosti od 
individuálnych potrieb detí. 

Štruktúra hodín psychomotorickej výchovy (Passolt – Pitherová-Theissová, 2003) je 
prispôsobovaná potrebám skupiny a danej hodiny. Každá časť má svoju špecifickú 
atmosféru, obsahy, usporiadanie skupiny a vzťahov v nej. Fázy by mali byť usporiadané 
flexibilne a zároveň by sa nimi mala ťahať jednotná niť, téma, ktorá by ich spájala do 
jedného celku: 

1. Pozdravenie – tvorí ho úvodný rituál, v menšej skupine to môže byť rozhovor v 
kruhu o prianiach detí, o tom, na čom sme sa dohodli na predchádzajúcej hodine, o 
tom čím žijú. Vo väčšej skupine je vhodnejšia spoločná aktivita na privítanie, v 
ktorej budú môcť jednoduchým spôsobom vyjadriť svoje naladenie. 

2. Extenzívna fáza – v ktorej je miesto pre vyšantenie sa. Je to priestor, v ktorom 
môže prísť k harmonizácii energie skupiny. Deti plné energie si prebytočnú energiu 
môžu vybiť, deti unavené trochu energie načerpať. Hry by nemali byť náročné na 
jemnú motoriku, koordináciu, či kognitívne schopnosti. Deti by mali zažívať radosť 
a úspech. 

3. Intenzívna fáza – v menších skupinách si tému môžu zvoliť deti samé, vo väčších a 
kde nie je možné zohľadniť priania všetkých detí, ju volí liečebný pedagóg. Deti 
majú možnosť rozvíjať tvorivosť, uplatňovať vlastné nápady. Úlohou 
sprevádzajúceho je byť v priestore prítomný, empaticky vnímavý, pozorovať 
atmosféru a reagovať na impulzy od detí, hrať sa s nimi. Nejde o prinášanie prvkov, 
ktoré majú nenápadne podporiť detský vývin. Z kreatívnej hry sa môžu vyvinúť 
rolové a symbolické hry, ktoré sú vítanou súčasťou hodín. Z hry vždy jej účastníci 
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vystúpia, keď sa v nej niekto necíti dobre, alebo mu hrozí nebezpečenstvo. Po 
intenzívnej fáze je vhodné dohodnúť sa ako poupratujeme. Tu je tiež priestor pre 
sociálne interakcie, kooperáciu, získavanie skúseností s materiálmi a schopnosti 
poradiť si s určitou úlohou. 

4. Fáza odpočinku – by mala ponúkať možnosť zažiť svoje telo v pokojnej, 
oddychovej atmosfére. Nehovoríme o ležaní bez pohnutia sa. Môže ísť o aj o jemné 
masírovanie sa vo dvojiciach, vozenie sa v deke, aktivitu, ktorej je vlastné 
uvoľnenie sa. 

5. Záverečný rituál - môže opäť pozostávať z rozhovoru v kruhu o zážitkoch, či inej 
aktivity, ktorá umožní deťom jednoducho vyjadriť ich naladenie. 

 
Prežívanie detstva sa mení so zmenami našej kultúry. Materializácia kvality života, zmeny 
v rodinných štruktúrach, pedocentrizmus, relativizácia hodnôt (Škoviera, 2011), ubúdanie 
možností hrať sa voľne vonku, zvyšovanie času stráveného pred obrazovkou počítača, 
alebo televízora, programovanie voľného času detí (Hornaufová - Hoffmannová, 2005) sa 
stáva bežnou súčasťou našich životov. Vyznať sa a zdravo/šťastne žiť v organizovanom 
chaose našej kultúry si vyžaduje množstvo kompetencií. Je čím ďalej ľahšie sa stratiť vo 
svete i v sebe. Psychomotorická výchova otvára deťom pre ne prijateľnou formou 
možnosti vnímať (uchopovať), prežívať, pochopiť, tak seba, ako druhých a vzťahy s ich 
možnosťami a limitami. Jej využitie je tak v intervencii ako v prevencii. 
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Úvod do teórie senzorickej integrácie Jean Ayresovej. 
 

Ivana Lištiaková 

 
Abstract 
Intorduction to Sensory Integration Theory of Jean Ayres 
Sensory Integration is a function of the brain that organizes sensory information and gives 
them a meaning. It enables adaptive responses to the environment and it is necessary for 
effective performance. Problems of children with autism, behaviour disorders, learning 
disabilities and other developmental disorders may be caused by Sensory Integration 
Disorder. Jean Ayres, an occupational therapist, created a method to help these children by 
providing stimuli to all sensory systems, including vestibular, tactile and proprioceptive 
system. 

Key words: perception, sensory integration, disorder, therapy. 

 

Abstrakt 
Sezorická integrácia je funkciou mozgu, ktorá organizuje informácie prichádzajúce zo 
zmyslov a dáva im význam. Umožňuje adaptívne odpovede na prostredie a je potrebná pre 
efektívne konanie. Problémy detí s autizmom, poruchami správania, poruchami učenia a 
inými vývinovými poruchami môžu byť zapríčinené poruchou senzorickej integrácie. Jean 
Ayresová, činnostná terapeutka, vytvorila metódu pomoci týmto deťom, ktorá využíva 
poskytovanie stimulov pre všetky zmyslové systémy, vrátane vestibulárneho, taktilného a 
proprioceptívneho systému. 

Kľúčové slová: vnímanie, senzorická integrácia, porucha, terapia. 
 
 
Senzorická integrácia je schopnosť mozgu organizovať informácie prichádzajúce 
z jednotlivých zmyslov do zmysluplného celku, ktorý umožňuje človeku efektívne konať, 
reagovať na okolie adaptívnym spôsobom. Narušenie tohto procesu zjednocovania 
a prepájania informácií sa môže prejaviť v rôznych podobách a môže byť spojené aj 
s inými ťažkosťami. Problémy so senzorickým spracovaním môžu mať napríklad deti 
s autizmom, poruchami učenia, či správania, deti s oneskoreným, či zmeneným vývinom, 
alebo deti so syndrómom ADHD. V terapii senzorickej integrácie sa vytvárajú podmienky 
a hravou formou poskytujú impulzy, ktoré podnecujú prepojenie jednotlivých zmyslových 
systémov. 
 
Vnímanie podľa Jean Ayresovej 
Autorkou teórie senzorickej integrácie je Jean Ayresová (1920 – 1988), ktorá pochádzala 
z Kalifornie a venovala sa predovšetkým deťom s poruchami učenia. Jej práca znamenala 
revolúciu v činnostnej terapii. 
Ayresová (podľa Pokornej, 1997a) chápe pod vnímaním omnoho viac, než len vnímanie 
základnými piatimi zmyslami. Spomína „tele“ receptory, ktorými sú zrak a sluch a pridáva 
vestibulárne, taktilné a proprioceptívne vnímanie. 
 
Vestibulárne vnímanie 
Vestibulárne vnímanie je vnímanie polohy a pohybu tela. Zabezpečuje ho polohovo-
rovnovážny orgán vo vnútornom uchu, ktorý reaguje na gravitáciu a aktivuje sa pohybmi 
hlavy a jej pozíciou vzhľadom k zemskému povrchu. Tieto vnemy sa spracovávajú 
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v mozgovom kmeni a v malom mozgu a koordinujú pohyby očí, hlavy a tela, ktoré 
ovplyvňujú rovnováhu, svalový tonus, videnie a počutie. Bez vestibulárneho vnímania by 
sme neboli schopní udržať rovnováhu, vzpriamene chodiť ani sa akokoľvek pohybovať. 
Pritom pohyb je dôležitý nielen kvôli premiestňovaniu sa, ale slúži ako reakcia na procesy 
vnímania, prezrádza emócie, je prostriedkom neverbálnej a verbálnej komunikácie, a teda 
je nevyhnutný pre rozvoj kognitívnych schopností (Pokorná, 1997a; Abraham, 2002; 
Kranowitz, 2005). 
 
Taktilné vnímanie 
Prostredníctvom taktilného systému pociťujeme tlak, vibrácie, pohyb, teplotu, či bolesť, 
a to prostredníctvom kožných receptorov (Kranowitz, 2005). Ide teda o povrchové 
hmatové vnímanie, ktoré je taktiež nesmierne dôležité pre zdravý vývin, čoho dôkazom je 
napríklad deprivačný syndróm pri nedostatku dotykov, spojený s teóriou väzby (Pokorná, 
1997a). Je základom učenia sa o vonkajších objektoch, ako aj o stave nášho tela. Ak tieto 
informácie nie sú dostatočne presné, brzdia koordináciu tela, pohybov a učenia celkovo 
(Abraham, 2002). Virginia Satirová (1994) píše, že prostredníctvom hmatu dokáže človek 
najlepšie vyjadriť i pochopiť emócie. Prvým dojmom z tohto sveta je predsa dotyk 
ľudských rúk, ktorý ostáva veľmi dôležitý počas celého života a je najdôveryhodnejším 
zdrojom informácií. Dotykom človek uverí viac než slovám a v intímnom vzťahu človek 
pociťuje príťažlivosť alebo odpor na základe vnímania dotykov. Šimanovský (2002) 
hovorí, že vzťah sa najrýchlejšie vytvára cez dotyk, pretože vľúdny, priateľský dotyk 
uisťuje o dobrých úmysloch partnera v komunikácii.  
Taktilná diskriminácia je schopnosť rozlíšiť medzi jednotlivými hmatovými vnemami, 
uvedomenie si, že sa niečoho dotýkam, alebo že sa niečo dotýka mňa, rozlíšenie veľkosti 
a tvaru objektu, jeho teploty, hustoty a povrchu (Kranowitz, 2005). 
 
Proprioceptívne vnímanie 
Ide o vnímanie prostredníctvom receptorov v šľachách, kĺboch a svaloch, ktoré poskytujú 
informácie o kontrakcii alebo relaxácii svalov, o ohýbaní, vystieraní či ťahu v kĺboch. 
Proprioceptívny systém je zodpovedný za vykonávanie pohybov a bez toho, aby sme si to 
uvedomovali, dostávame informácie o postavení tela a jeho častí (Kranowitz, 2005; 
Pokorná, 1997a). Integruje sa s vizuálnym a taktilným systémom a pomáha kontrolovať 
polohy tela a motorické plánovanie. Napomáha aj jemnej motorike a je zodpovedné za 
generalizáciu pohybov v nových situáciách (Arkwright, 1998; Case-Smith et al. 1996. 
Podľa Harms, Mariano, 2003). Deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia 
dostávajú skreslený alebo neúplný obraz o svete, ktorý ich obklopuje, pretože niektorá 
z oblastí vnímania nebola rozvinutá alebo vývin jednotlivých oblastí vnímania nebol 
harmonický. V terapii senzorickej integrácie sa kladie dôraz na prepojenie jednotlivých 
systémov, koordináciu informácií prichádzajúcich simultánne z viacerých zdrojov. 
 
Senzorická integrácia 
Jean Ayresová pôvodne teóriou senzorickej integrácie vysvetľovala vzťah medzi deficitom 
v interpretácii zmyslových vnemov z tela a z prostredia a ťažkosťami v učení sa, či v 
motorike. Predpokladala, že poruchy učenia môžu byť zapríčinené práve deficitmi 
v spracovaní zmyslových vnemov (Ayres, 1972a. Podľa Bundy, Lane, Murray, 2002). 
Medzi funkcie nášho mozgu patrí aj schopnosť organizovať informácie prichádzajúce 
z našich zmyslov. Nielen zrakové, sluchové, taktilné, chuťové a čuchové, ale aj informácie 
z proprioceptívneho a vestibulárneho systému. Mozog prijíma a vyhodnocuje všetky tieto 
podnety z vonkajšieho a vnútorného prostredia súčasne a vzápätí odpovedá na požiadavky 
okolia. Je to neustály, nepretržitý proces. Ak sa stane, že informácie z jedného alebo 
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viacerých kanálov nie sú správne vyhodnocované, teda dieťa dostáva nepresnú spätnú 
väzbu, hovoríme o poruche senzorickej integrácie (Koomar et al., 2007). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Schopnosť vyhodnocovania informácií 

 
Ayresová (2005, s. 4) vysvetľuje najprv všeobecne pojem integrácia vo vzťahu k vnímaniu. 
„Integrácia je typ organizácie. Integrovať znamená spájať alebo organizovať rozličné časti 
do celku. Keď je niečo integrované, jeho časti spolupracujú ako celá jednotka.“  
Senzorická integrácia je mozgový proces, ktorý sa deje bez nášho vedomia. Organizuje 
zmyslové vnemy a dáva význam našim zážitkom. Informácie prejdú sitom a senzorická 
integrácia nám pomôže vybrať, na ktoré z celého spektra podnetov sa zamerať. Vďaka 
senzorickej integrácii môžeme zmysluplne konať a odpovedať na situácie (adaptívna 
odpoveď). Senzorická integrácia je základom akademických zručností a sociálneho 
správania (Ayres, 2005). Vnímanie pôsobí ako základný činiteľ adaptácie, vďaka vnímaniu 
sa vieme orientovať v prostredí, vyberať si z okolia informácie, ktoré sú pre nás dôležité. 
Súčasne musíme triediť a usporadúvať množstvo informácií, ktoré na nás pôsobia 
a okamžite na ne reagovať svojím správaním (Pokorná, 1997a). Celistvosť a komplexnosť 
sú základné princípy senzorickej integrácie. Nedá sa hovoriť len o spracovaní podnetov 
prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia. Ide totiž o „komplexný program správania 
v konkrétnom prostredí“ (Pokorná, 1997a, s. 14). Vnem je komplexný a pôsobí 
intermodálne na viaceré alebo všetky zmysly súčasne. Nejde o jednotlivé súčasti vnemu, 
ale hlavne o celkový význam vnemu. Ako jednotlivé veci vnímame, závisí od našich 
skúseností (Pokorná, 1997a). Ide o „neurologický proces, ktorý organizuje zmyslové pocity 
z tela a z prostredia a umožňuje efektívne využitie tela v prostredí“ (Ayres, 1972. Podľa 
Bundy, Lane, Murray, 2002, s. 4). „Je najdôležitejším typom senzorického spracovania“ 
(Ayres, 2005, s. 6). Na to, aby sme mohli vnemy využiť, musia sa najprv spracovať. 
Senzorická integrácia vytvára celok z jednotlivých vnemov. Bez tohto procesu by všetko 
bol len chaos, zhluk informácií bez zmyslu. Vďaka nej sa zmyslové pocity (sensations) 
premieňajú na vnemy (perceptions). Uplatňovať sa začína už v prenatálnom období života, 
kedy mozog dieťaťa spracováva informácie o pohyboch v tele matky. Vyvíja sa pri 
kontakte s okolitým svetom, pri precvičovaní rôznych činností. S jej  vývinom súvisí aj 
rozvoj komplexných zručností. Hra dieťaťa je veľmi dôležitým prostriedkom. Je pre dieťa 
nesmierne dôležitá, pretože buduje senzorickú integráciu v mozgu, a tak dieťaťu vo 
vyššom veku pomáha zvládať náročnejšie úlohy, v škole aj v bežnom živote (Ayres, 2005). 
Ako hovorí Parham (2002. In Bundy et al., 2002) teória Jean Ayresovej sa zameriava na 
fakt, že mozog dokáže zorganizovať senzorické vnemy tak, aby bol človek schopný 
zmysluplných činností. Tak napríklad dotyk pomáha pri zrakovom rozlišovaní, zrak 
napomáha rovnováhe, rovnováha pomáha uvedomiť si svoje telo, uvedomenie si vlastného 
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tela pomáha pohybu a pohyb pomáha učeniu, hovorí Kranowitz (1998. Podľa Harms, 
Mariano, 2003). Človek takmer nikdy nevníma iba jedným zmyslom, vždy ide o vzájomnú 
integráciu jednotlivých zmyslových kvalít. Chuť jablka sa spája s jeho vôňou, s vnímaním 
jeho konzistencie v ústach, s vnímaním jeho tvaru pomocou hmatu a zraku, so zvukom pri 
odhryznutí jablka, s informáciami o pohyboch rúk, úst a očí z vestibulárneho systému, atď. 
 
Vo svojom prvom diele Ayresová (1972) predkladá nasledovných päť základných 
predpokladov, z ktorých vychádza teória SI: 
• nervový systém disponuje veľkou plasticitou, vďaka ktorej intervencia prostredníctvom 
techník podporujúcich SI môže spôsobiť zmeny priamo v mozgovej štruktúre; 
• procesy SI rešpektujú vývinový sled; 
• mozog funguje ako jeden celok, ale tvoria ho časti, ktoré sú hierarchicky usporiadané;  
• objavenie sa adaptívnej odpovede napomáha senzorickej integrácii a schopnosť 
produkovať adaptívne odpovede je založená na senzorickej integrácii. Tieto schopnosti sú 
teda vzájomne prepojené a jedna od druhej závislé; 
• dieťa je k rozvoju senzorickej integrácie hnané vnútornými popudmi. Táto potreba sa 
manifestuje tým, že dieťa vyhľadáva senzomotorické aktivity. 
 
Adaptívna odpoveď 
Ayresová formulovala pojem adaptívna odpoveď. Ide o jeden z najdôležitejších zdrojov 
pre vytváranie senzorickej integrácie. „Adaptívna odpoveď je zámerná, cieľavedomá 
odpoveď na senzorický zážitok“ (Ayres, 2005, s. 7). Je zmysluplnou odpoveďou na 
meniace sa okolnosti, podmienky prostredia (Kranowitz, 2005). Vo fáze, keď dieťa iba 
bezcieľne máva rukou a náhodne sa dotkne hračky ešte sa nedá hovoriť o adaptívnej 
odpovedi, ide skôr o senzomotorickú hru. Keď dieťa zbadá hračku a cielene sa ju snaží 
chytiť, adaptívne odpovedá na podnety prostredia. Vyšším stupňom je, keď si dieťa 
uvedomí, že hračka je príliš ďaleko a preplazí sa k nej (Ayres, 2005). 
Podľa Ayresovej je až do veku 7 rokov mozog primárnym nástrojom na spracovanie 
senzorických informácií. Dieťa sa nezaoberá abstraktným svetom. Zaujímajú ho konkrétne 
podnety, ktoré ho nútia k pohybu. Adaptívne odpovede, ktorými dieťa reaguje sú skôr 
muskulárne (svalové) alebo motorické (pohybové) než mentálne. Preto hovoríme v prvých 
siedmich rokoch života o senzomotorickom období vývinu. Dobrá úroveň senzorickej 
integrácie v tomto období je základom pre čítanie, písanie a dobré správanie v staršom 
veku dieťaťa. 
 
Porucha senzorickej integrácie  
Porucha senzorickej integrácie znamená, že mozog spracováva a organizuje zmyslové 
vstupy dysfunkčne alebo nedostatočne. Človek tak nedostáva presné informácie o sebe 
a o svete. Preto ani jeho správanie nie je efektívne, učenie je náročné a človek sa necíti 
sebaisto pri bežných požiadavkách a každodenných úlohách. Porucha senzorickej 
integrácie („sensory integrative disorder“) nespočíva v poškodení mozgu, ale v narušení 
funkcie, v procese spracovania informácií, preto sa niekedy používa aj pojem dysfunkcia 
senzorickej integrácie („sensory integrative dysfunction“). Nepravidelná aktivita mozgu sa 
prejaví v ťažkostiach pri bežných činnostiach. Dieťa s poruchou v senzorickej integrácii 
podáva  v jednotlivých oblastiach nerovnomerné výkony. Niekedy sa môže javiť, že dieťa 
kognitívne zaostáva, ale väčšinou dieťaťu spôsobuje problém len určitá špecifická oblasť. 
Nemá deficit v inteligencii, ale v prepojení jednotlivých neurónov, ktoré nepravidelne 
pracujú. Dysfunkcia neznamená, že nejaká schopnosť chýba, ale to, že mozog funguje 
zmeneným spôsobom (Ayres, 2005). 
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Lucy Jane Miller (2006. Podľa Kranowitz, 2005, s. 10) uvádza kategórie a jednotlivé typy 
poruchy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pri problémoch so senzorickou moduláciou môže byť dieťa príliš precitlivené na podnety 
z niektorého senzorického systému (hypersenzitivita) alebo naopak môže vyhľadávať 
veľmi silné podnety (hyposenzitivita). Je to typické najmä pre deti s autizmom. Napr.: 
neznesú dotyk oblečenia na tele alebo práve naopak majú radi silný dotyk, môžu sa 
naschvál udierať o stenu alebo sa dokážu otáčať okolo vlastnej osi a nekrúti sa im pri tom 
hlava. Vyhľadávajú podnety, ktoré ich mozog potrebuje. 
Problémy diskrimináciou znamenajú, že dieťa nedokáže oddeliť základné a nepodstatné 
informácie, nevie vytiahnuť len to, čo potrebuje, napríklad nevie odfiltrovať zvuky 
z pozadia a sústrediť sa na relevantné informácie (Harms, Mariano, 2003). Zahŕňajú 
ťažkosti v rozlišovaní  zmyslových podnetov navzájom. 
Senzoricky založené motorické problémy  môžeme spozorovať zo zvláštnych telesných 
pozícií, ktoré dieťa zaujíma; má problém premyslieť si svoje konanie, plánovať, 
organizovať pohyby svojho tela.  
Porucha senzorickej integrácie sa u dieťaťa môže prejaviť rôznymi symptómami, ktoré sa 
nemusia objaviť v rovnakom zastúpení a rovnakej miere u každého dieťaťa (Ayres, 2005). 
V prvom diele Senzorická integrácia a poruchy učenia (1972) Ayresová hovorí o šiestich 
oblastiach, v ktorých môžu mať deti s poruchami učenia problémy a nazýva ich 
syndrómami. Patria medzi ne auditívna rečová porucha, bilaterálna integrácia, vývinová 
apraxia, vnímanie tvaru a priestoru, taktilná defenzívnosť a unilaterálna (jednostranná) 
nevšímavosť / dysfunkcia pravej mozgovej hemisféry. Symptómy sa môžu objaviť v rámci 
jednej alebo viacerých oblastí. Navyše sa môžu zo dňa na deň alebo aj z hodiny na hodinu 
meniť (Harms, Mariano, 2003). 
 
Medzi problematické oblasti patrí u detí s poruchou senzorickej integrácie (Ayres, 2005): 
• hyperaktivita a nesústredenosť / vyrušiteľnosť býva často prvým symptómom, ktorý 
si vyžiada pozornosť rodičov, učiteľov, či iných dospelých, ktorí sú v kontakte s dieťaťom. 
Jeho nesústredenosť a zvýšená pohyblivosť je nápadným znakom, že dieťa nie je také ako 
ostatné deti a dospelí sa zvyknú na takéto deti sťažovať; 
• problémy v správaní sú dôsledkom toho, že dieťa sa cíti neúspešné a jeho sebapoňatie je 
ohrozované. Pretože mozog dieťaťa s poruchou senzorickej integrácie odpovedá 
zmeneným spôsobom, reakcie dieťaťa na rozličné okolnosti sa odlišujú od bežných 
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odpovedí. Prílišná citlivosť a emocionálna zraniteľnosť spôsobuje problémy pri zvládaní 
nových a neznámych situácií. Keďže dieťa nie je svojím správaním schopné adekvátne 
reagovať na situácie, spôsobuje mu to problémy vo vzťahoch k autoritám, no najmä 
v rovesníckych vzťahoch. Často sa stáva, že okoliu sa nepáči správanie dieťaťa, je 
neobľúbené, nemajú ho radi. Dieťa si tak upevňuje negatívny koncept seba samého, čo 
prispieva len k prehlbovaniu problematického správania; 
• oneskorenia vo vývine reči a jazyka; 
• problémy so svalovým tonusom a koordináciou - informácie z vestibulárneho 
a proprioceptívneho systému zabezpečujú svalový tonus, ktorý je nevyhnutný pre správne 
držanie tela. Dieťa s poruchou senzorickej integrácie môže mať práve kvôli nedostatočnej 
integrácii informácií z vestibulárneho systému nízky svalový tonus, čo spôsobuje celkovú 
slabosť svalstva. Dieťa sa potrebuje podopierať, opierať, je veľmi unavené, rýchlo sa 
vyčerpá; 
• ťažkosti v učení v škole – školské zručnosti si vyžadujú výkony, založené na 
komplexnom prepojení viacerých oblastí mozgu. Napr.: prepojenie vizuálnej a motorickej 
pamäte alebo zvukového vnímania a grafomotorického prevedenia slov. Dieťa má 
problémy s orientáciou v priestore a s určovaním vzdialeností a pozície objektov 
v priestore, napr. je pre neho náročné udržať vzdialenosť od tabule a taktiež aj medzi 
písmenami; 
• problémy, ktoré sa prejavia až počas puberty a adolescencie nie sú nezvyčajné. 
Dieťaťu sa podarilo problémy vykompenzovať, ale jeho sebaistota utrpela, preto sa vyhýba 
situáciám, v ktorých by mohlo zlyhať, napr. tancovaniu, či športom. Najčastejšou 
sťažnosťou rodičov adolescentov so slabou senzorickou integráciou je ich neschopnosť 
udržať si vo veciach poriadok, neorganizovanosť, neschopnosť plánovať niekoľko krokov 
dopredu. Stáva sa, že teenager s poruchou senzorickej integrácie zabudne, čo robí, nevie 
odhadnúť trvanie činností a ani udržať ich poradie, nevie sa sústrediť a dokončiť to, čo 
robí. 
Jednotlivé symptómy môžu byť tak markantné, že vedú k diagnostikovaniu napríklad 
porúch správania, porúch učenia, autizmu, a i. Môžeme teda povedať, že porucha 
senzorickej integrácie zapríčiňuje typické symptómy viacerých typov porúch. 
Koomar (2007, s. 7) dáva do súvisu problémové správanie s konkrétnymi senzorickými 
problémami: 
 
Tabuľka 1 Prejavy poruchy senzorickej integrácie (Koomar, 2007, s. 7) 
 

 Senzorický problém Znaky alebo prejavy v správaní 
a) Príliš citlivý na dotyk, pohyby, 

pohľady a zvuky 
V správaní: nesústredené, odťahuje sa pri 
dotyku, vyhýba sa určitým materiálom, 
oblečeniu, jedlám; citlivý na hlasné zvuky; 
vystrašene reaguje na bežné pohybové 
aktivity, napr.: hru na ihrisku.. 

b) Slabo reagujúci na senzorickú 
stimuláciu 

Vyhľadáva silné senzorické zážitky, ako 
točenie sa, padanie a vrážanie do objektov. 
Môže fluktuovať medzi nadmernou a slabou 
vnímavosťou. 

c) Nezvyčajne vysoká alebo 
nízka úroveň aktivity 

Je neustále v pohybe, alebo naopak, 
spomalene začína pohyb a ľahko sa unaví.  

d) Problémy s koordináciou Slabo udrží rovnováhu; má veľké problémy 
s učením sa nových úloh, ktoré vyžadujú 
motorickú koordináciu; javí sa ako nešikovný, 



Revue liečebnej pedagogiky/1/2012 

 

 
25 

neobratný, ťarbavý. 
e) Oneskorenie v akademických 

výkonoch alebo aktivitách 
bežného života 

Môže mať problémy v akademických 
predmetoch, napriek normálnej alebo 
nadpriemernej inteligencii. Môže mať 
neupravený rukopis, ťažkosti pri strihaní, 
zaväzovaní šnúrok na topánkach, zapínaní 
gombíkov a s používaní zipsov na oblečení.  

f) Slabá organizácia správania Môže byť impulzívny alebo nesústredený, 
mať problémy pri plánovaní riešenia úloh, 
alebo nepredvídať dôsledok činov. Môže mať 
ťažkosti s prispôsobením sa novej situácii 
alebo v sledovaní inštrukcií. Pri neúspechu je 
frustrovaný, agresívny alebo sa stiahne. 

g) Slabý self-koncept Môže sa javiť ako lenivý, znudený alebo málo 
motivovaný. Môže sa vyhýbať úlohám a javiť 
sa ako tvrdohlavý alebo problémový. 

 
Problémy s reguláciou a správaním nemusia bezpodmienečne znamenať poruchu 
senzorickej integrácie, ale porucha senzorickej integrácie môže byť sprievodným prejavom 
porúch regulácie a správania. 
  
Testy senzorickej integrácie  
Ayresová publikovala v roku 1972 prvú testovú batériu pod názvom Southern California 
Sensory Integration Tests (SCSIT). V roku 1986 Univerzita Rush v Chicagu a Western 
Psychological Services začali testy vylepšovať a v roku 1989 vychádza nová verzia 
Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT). Tento test je vhodný pre deti od 4 rokov 0 
mesiacov do 8 rokov 11 mesiacov (Kinnealey, Miller, 1993). Test senzorickej integrácie 
pozostáva zo 17 subtestov zameraných na štyri rôzne oblasti. 
 

ZRAKOVÉ VNÍMANIE 
• Priestorová vizualizácia (Space 
Visualisation) 
• Vnímanie figúry a pozadia (Figure 
Ground Perception) 
• Vnímanie polohy v priestore (Position 
in Space) 

 

VNÍMANIE TELESNEJ SCHÉMY 
• Napodobňovanie postojov tela (Imitation of 
Postures) 
• Prekríženie strednej línie tela (Crossing 
Midline of Body) 
• Bilaterálna (obojstranná) motorická 
koordinácia (Bilateral Motor Coordination) 
• Pravo-ľavé rozlišovanie (Right –left 
Discrimination) 
• Stoj na jednej nohe pri otvorených očiach 
(Standing Balance – Eyes Open) 
• Stoj na jednej nohe pri zatvorených očiach 
(Standing Balance – Eyes Closed) 
 

JEMNÁ MOTORIKA 
• Obkresľovanie vzoru (Design Coping) 
• Presnosť jemnej motoriky (Motor 
Accuracy Revised) 
 

TAKTILNO-KINESTETICKÉ VNÍMANIE 
• Kinestézia (Kinesthesia) 
• Taktilné vnímanie tvaru (Manual Form 
Perception) 
• Identifikácia prstov (Finger Identification) 
• Vnímanie grafických tvarov (Graphesthesia) 
• Lokalizácia taktilných podnetov 
(Localisation of Tactile Stimuli) 
• Vnímanie simultánnych taktilných vzruchov 
(Double Tactile Stimuli Perception) 
 

 
Obrázok 3 Test senzorickej integrácie 
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Na diagnostiku poruchy SI sa nemusia striktne používať len testy Jean Ayresovej. Tieto 
slúžia len rámcovo. Kinnealey a Miller (1993) uvádzajú aj iné podobné testy slúžiace na 
diagnostiku SI, napr.: 
• MAP – Miller Assessment for Preschoolers (Miller, 1982, 1988) pre deti od 2 rokov, 9 
mesiacov do 5 rokov, 8 mesiacov; 
• MAND – McCarron Assessment of Neuromuscular Development (McCarron, 1982) pre 
deti od troch rokov aj pre dospelých; 
• HPVT – Haptic Visual Discrimination Test (McCarron, Dial, 1979); 
• Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (Bruininks, 1978) pre deti od 4 rokov, 6 
mesiacov do 14 rokov, 6 mesiacov; 
• Test of Visual Perceptual Skills (Gardner, 1982); 
• Motor-Free Test of Visual Perception (Colarusso, 1972); 
• Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery, Buktenica, 1967); 
• Test of Visual-Motor Skills (Gardner, 1986). 
 
Terapia senzorickej integrácie 
Ayresová (2005) hovorí, že dieťaťu s problémom v senzorickej integrácii špecializovaná 
terapia pomôže dosiahnuť to, čo je prirodzené. Deje sa to prostredníctvom interakcie 
s prostredím, ktoré poskytuje príležitosti pre zrakové vnímanie, zvuky, vône, chute, tiaž, 
dotykové stimuly, cez pohyb sa aktivuje vysielanie informácií zo svalov a šliach. 
Poskytovanie potrebných podnetov vzbudí adaptívne odpovede, ktoré sú pre senzorickú 
integráciu potrebné. Kimball (1988. Podľa Kinnealey, Miller, 1993) popisuje terapiu 
senzorickej integrácie ako proces vychádzajúci z nasledujúcich princípov: 
• aktívna participácia klienta, 
• na klienta orientovaná aktivita, 
• individualizovaný proces vzhľadom na vek, typ poruchy, vývinovú úroveň a reakcie 
klienta, 
• zmysluplné činnosti vyžadujúce adaptívne odpovede, 
• senzorická stimulácia ako súčasť aktivít, 
• zlepšovanie neurologického spracovania a organizácie namiesto zameriavania sa na 
čiastkové funkcie, 
• terapia vedená terapeutom, ktorý má pokročilý tréning v špecifických technikách SI. 

Short-DeGraff (1981. Podľa Bundy, Murray, 2002) hovorí, že cieľom terapie senzorickej 
integrácie je stimulácia mozgovej aktivity, a to najmä jej podpora na subkortikálnej úrovni, 
ktorá napomáha funkciám mozgu v dozrievaní. Umožňuje im fungovať normálnym 
spôsobom. Terapia senzorickej integrácie teda umožňuje fungovanie mozgu ako celku. 
V terapii teda dieťaťu poskytujeme bohaté senzorické zážitky, a to takým spôsobom, aby 
bolo schopné funkčného správania, t.j. adaptívnej odpovede (Ayres, 1972). Podstatou 
terapie podľa Harmsovej a Mariana (2003) je vzbudenie vhodných a produktívnych 
odpovedí na rôzne senzorické vstupy v závislosti od potrieb dieťaťa. Terapia senzorickej 
integrácie si nekladie za cieľ priamo zlepšenie akademických zručností, nevykonáva teda 
nácvik, tréning týchto oblastí, ale môže mať na tieto oblasti vplyv práve kvôli ich 
vzájomnej previazanosti. 
Terapeutické stretnutia sú obvykle individuálne alebo s dvojicou detí. Terapeutická 
miestnosť je vybavená pomôckami, ktoré stimulujú jednotlivé zmyslové systémy, ale aj 
spôsob ich použitia je dôležitý, aby bola podporovaná senzorická integrácia, teda 
prepojenie jednotlivých systémov. Využívajú sa pomôcky ako kužeľ, hojdačky, hojdacia 
sieť, trampolína, žinenky a mäkké matrace, rôzne mäkké vankúše, tunel, atď. Terapeut 
pripraví hry, pesničky, básničky, súťaže, ktoré využívajú pomôcky na podporu 
vestibulárneho, taktilného, či proprioceptívneho vnímania a prepája ich so zapojením 
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zrakovej kontroly a sluchového rozlišovania. Hravou formou sa tak k dieťaťu dostávajú 
stimuly, ktoré mu chýbajú, alebo ich spracovanie nie je dostatočne zautomatizované.  
Podpora a podnecovanie vývinu je teda jednou z najdôležitejších úloh terapie senzorickej 
integrácie. Kranowitz (2005) píše, že opatrenia včasnej intervencie sú zamerané na 
predchádzanie vývinovým oneskoreniam, či poruchám. Hovorí, že terapia pri poruchách 
senzorického spracovania je vykonávaná prostredníctvom činnostnej terapie v rámci 
senzorickej integrácie. Nervový systém dieťaťa je stále plastický, preto je včasná 
intervencia v ranom veku najefektívnejšia a stále je možné budovať vzorce spracovania 
senzorických informácií.  
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Kvalitatívna analýza prežívania súladu - nesúladu s teóriou 
psychoterapeutického smeru frekventantmi výcvikov. 
 

Katarína Ščurková 
 

Abstract 
Qualitative analysis of perception of harmony/disharmony with theory by selected 
theoretical orientation of psychotherapy trainees 
In this work there are presented the qualitative analysis responses of 25 psychotherapy 
trainees of theoretical orientation, which are confront with theory of theoretical orientation. 
There are their perceptions of harmony or disharmony of their own perception of theory 
opposite to perception of theory their theoretical orientation. In the case of perception of 
harmony there are presented some categories. In the case of perception of disharmony there 
are presented the process and the time of this process. 

Key words: trainee, psychotherapy training, theory. 
 
Abstrakt 
Práca prináša kvalitatívnu analýzu výpovedí 25 frekventantov psychoterapeutického výcviku, 
ktorí sú konfrontovaní s pohľadom na človeka daného smeru. Predkladá vnímanie súladu 
alebo nesúladu ich vlastného pohľadu na človeka s pohľadom psychoterapeutického smeru. 
V prípade prežívania súladu zaznamenáva kategórie tohto vnímania. V prípade vnímania 
nesúladu predkladá proces vysporiadania sa a časové rozmedzie tohto spracovania. 

Kľúčové slová: frekventant, psychoterapeutický výcvik, pohľad na človeka.  
 

 
Každý, kto má záujem vykonávať psychoterapiu kompetentne, musí absolvovať náročnú 
cestu- psychoterapeutický výcvik. Zmätok na tejto ceste môže nastať v procese vyberania 
a identifikácie sa s teoretickou orientáciou (Prochaska, Norcross, 1999). Zamerali sme sa 
na jeden z aspektov psychoterapeutického výcviku. Zaujímalo nás ako frekventanti reagujú 
pri strete filozofie im vlastnej, s pohľadom na človeka ich psychoterapeutickému smeru. 
Ako prežívajú súlad, či nesúlad pri tomto stretnutí. Pýtali sme sa na skúsenosti 
frekventantov. Konkrétne sme sa snažili zistiť, ako sa frekventanti vysporiadali v prípade, 
že tento nesúlad pocítili, kedy sa tento nesúlad objavil a ako dlho ho vnímali. Ak tento 
nesúlad nepocítili, tak nás zaujímalo, čoho to bolo dôsledkom. Chceli by sme prispieť 
k zvýšeniu náhľadu do tejto formy vzdelávania budúcich psychoterapeutov. Ako 
upozorňujú Boswell, Castonguay a Pincus (2009) najmä o teoretickej orientácii 
začiatočníkov v rámci jednotlivých psychoterapeutických výcvikov toho zatiaľ veľa 
nevieme. Neexistujú takmer žiadne výskumy o faktoroch, ktoré ovplyvňujú identifikáciu 
s určitou teoretickou orientáciou. To sme považovali za impulz k realizácii tejto práce.  

Všetky skúsenosti frekventanta počas výcviku (nadšenie, vlastná minulosť, zraniteľnosť, či 
tlak) prispievajú k uvedomovaniu si vlastnej teórie frekventanta. Práve vtedy prichádza 
frekventant do kontaktu s vlastnou filozofiou, svetonázorom, pohľadom na človeka a 
s teóriou daného psychoterapeutického smeru. Už aj Rogers (2000) nabáda frekventantov k 
premysleniu si a formulovaniu vlastnej filozofie. Kvalitný výcvik teda pomáha budúcemu 
terapeutovi spoznať svoj vlastný postoj a súkromný teoretický rámec o javoch, akými sú 
samovražda, psychóza, vražda, eutanázia, či homosexualita, viera v Boha, umieranie, 
týranie a pod. Možnosť diskutovať o týchto témach, vymieňať si súkromné teórie o nich 
v rámci výcviku a rozpoznávať vlastné limity pri práci s klientom závisí od pripravenosti 
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a miery sebapoznania výcvikových lektorov. Uvedomovaná osobná filozofia je nevyhnutná 
súčasť kongruencie terapeuta, rovnako ako lektora výcviku a supervízora. 

Rola teória v psychoterapeutickom výcviku má svoje nezastupiteľné miesto. Poznanski 
a McLennan (1995) hovoria o teoretickej orientácii ako o organizovanom súbore 
predpokladov vytvárajúcich teoretický rámec. Jednak pre formuláciu hypotéz 
o klientových skúsenostiach, tak zdôvodňovanie špecifickej intervencie a posúdenie 
prebiehajúceho terapeutického procesu. Prochaska, Norcross (1999) dopĺňajú, že bez teórie 
a s tým súvisiacim systémom by sme sa stali „bezbrannými a blúdiacimi“ stvoreniami, 
ktorí sa počas jedného sedenia konfrontujú s obrovským počtom pocitov, dojmov, či 
informácii. 

Práve spoznávanie teórie - filozofie psychoterapeutického smeru považujeme za jeden 
z dôležitých stupňov kvalitnej prípravy. Mearns (1999) konštatuje, že v pokročilých 
štádiách výcviku frekventanti viditeľne viac sami inklinujú k práci na vlastnej teórii. Tento 
autor si ich konanie vysvetľuje pokrokom vo vývine self-konceptu a self-konceptu 
odborníka, ktorý frekventantom umožňuje vystavovať sa možnému nesúladu vyvolanému 
externou teóriou s väčšou sebaistotou. 

Na záver tejto časti by sme chceli dodať, že pod pojmom „pohľad na človeka“ rozumieme 
to, ako frekventant a psychoterapeutický smer, ponímajú jednotlivca, osobnosť, aké majú 
filozofické pozadie, vyjadrujú obraz o človeku, celkový náhľad na človeka, akú mu dávajú 
hodnotu, aký vyjadrujú svetonázor, aké uznávajú princípy a zákonitosti fungovania 
človeka, jeho psychopatológiu, aké sú mechanizmy zmeny u človeka, jeho osobný vývin 
(Prochaska, Norcross, 1999; Wolf, 2004).  
 
Výskumný súbor 
Výskumný súbor tvorilo spolu 25 frekventantov, z toho 21 respondentov- frekventantov 
rôznych psychoterapeutických výcvikov, ktorí odpovedali na dotazník s otvorenými 
otázkami prostredníctvom emailu a 4 respondenti, ktorí absolvovali pološtrukturované 
interview (3 ženy, 1 muž). Z emailovej komunikácie tvorilo náš výskumný súbor 18 žien 
a 3 muži. Výskumný súbor pozostával zo 6 frekventantov kognitívne- behaviorálnej 
terapie, rovnako 6 frekventantov z terapie zameranej na človeka, 6 frekventantov z gestalt 
výcviku a 7 frekventantov systemickej psychoterapie podľa modelu V. Satirovej. 

Vek frekventantov sa pohyboval v rozmedzí 26-46 rokov. Priemerný vek frekventantov bol 
33, 64 (SD= 5,68) rokov. Frekventanti uvádzali dĺžku praxe v rozmedzí  žiadnej praxe až 
po 23 rokov praxe. Priemerný počet rokov praxe 7, 32 (SD= 5, 63) roku. 
 
Metóda 
Vzhľadom na nedostatočný teoreticko-empirický základ a vzhľadom na predmet a cieľ 
tejto práce sme zvolili za najvhodnejší kvalitatívny typ výskumného plánu.  

Vytvorili sme pološtrukturované interview, ktoré nám poskytovali akúsi „schému“ pýtania 
sa počas rozhovoru. Každá otázka obsahovala aj podotázku ako formu ozrejmenia  zmyslu 
otázky. Túto štruktúru otázok sme použili aj pri vytvorení internetovej formy otvorených 
otázok, ktorú sme zaslali jednotlivým frekventantom i výcvikovým inštitútom. Následne 
prebehla analýza dát pozostávajúca z niekoľkých krokov. Spracovanie do textovej podoby, 
rozdelenie výpovedí do samostatných významových jednotiek. Následne zaradenie 
menších jednotiek do samostatných zmysluplných širších kategórii. Tieto kategórie sa 
vytvárali na základe porovnávania jednotlivých významových jednotiek, podľa toho, či 
majú spoločný alebo rozdielny logický princíp. Tieto kategórie boli popisované 
abstraktnejšími slovami. Kontrolu validity sme zaručili metódou triangulácie. 
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Prežívanie súladu/ nesúladu s pohľadom na človeka  psychoterapeutického smeru. 
Ako uvádza Gold (2005) psychoterapeutický výcvik je vnímaný ako cesta, ktorá pomáha 
frekventantovi zbaviť sa pochybností a nepríjemného prežívania. Využíva pri tom 
„nástroje“ psychoterapeutického výcviku: sebapoznanie a postupné získavanie a 
zvyšovanie kompetencií pri práci s klientom.  

V rámci témy „prežívania súladu“ s teóriou psychoterapeutického smeru bol v našej práci 
identifikovaný významný faktor- správnosť výberu, ktorý bol vnímaný v zmysle 
dodatočného pocitu, akéhosi utvrdenia o „správnosti smeru“. Tiež bol chápaný ako 
následok toho, že sa frekventanti „našli“ v danom psychoterapeutickom smere, pocítili 
blízkosť vlastného pohľadu s pohľadom ich psychoterapeutického smeru. To považujeme 
za prospešné, nakoľko Freeman a kol. (2007) uvádzajú, že najmä na začiatku výcviku 
prežívanie súhlasu s jednou konkrétnou teoretickou perspektívou umožňuje týmto budúcim 
terapeutom ľahšie osvojenie daných kompetencií a napomáha k väčšej dôvere vo vlastné 
schopnosti.  

Mohli by sme uvažovať o hlbšom sebapoznaní frekventantov, ktoré kooperuje pri výbere 
teoretickej orientácie a ktoré sa následne odrazí na prežívaní súladu.  

Frekventanti počas dlhodobého psychoterapeutického výcviku prejdú fázami porozumenia 
teórii, prežitím psychoterapeutického procesu na sebe, osvojením terapeutických 
schopností a poslednou fázou, supervíziou (Vymĕtal, 2004; Woolfe, 2001). Všetky tieto 
procesy sa na frekventantovi prejavia v jeho postupnom procese zrenia. Frekventanti 
v našej práci veľmi často uvádzali, že zrenie je dôvod, prečo nepocítili nesúlad. Ako 
upozorňovali, chápali ho v zmysle celoživotného procesu.  

Pri prežívaní súladu sme zachytili  u frekventantov tendenciu k vytvoreniu vlastného 
postoja, v kontexte osobnej slobody a otvorenosti voči iným psychoterapeutickým smerom, 
metódam. To však nezodpovedá tvrdeniu Eksteina a Wallersteina (1993), ktorí tvrdili, že 
psychoterapeuti bývajú zvyčajne hlboko identifikovaní so svojím teoretickým vzťahovým 
rámcom a úplne slepí, pokiaľ ide o ostatné. Práve naopak, u frekventantov sa veľmi dobre 
obsiahlo reálne vnímanie psychoterapeutického výcviku. Tiež  dokázali zaujať postoj 
otvorenosti. Vnímame to ako potvrdenie zrelosti ich osobnosti. 

Sebaskúsenosť takisto vplývala na prežívanie súladu, nakoľko väčšina 
psychoterapeutických výcvikov je zážitkových. Práve sebaskúsenosť sa spája s využívaním 
nástrojov psychoterapie počas psychoterapeutického výcviku. To odporúčajú aj Orlinsky, 
Rønnested (2005) a Smith (in Halmešová, 2007) tým terapeutom, ktorí sa snažia zvýšiť 
sebaporozumenie. Ich rada znie, aby sa frekventanti a psychoterapeuti sústredili na 
konzultácie so supervízormi, diskusie s kolegami, či vlastnú individuálnu terapiu. 
Frekventanti využili práve tieto „nástroje“ na zvýšenie svojho terapeutického self. 

Műllerová (2005) považuje prežívanie súladu osobnej filozofie frekventanta s filozofiou 
vybraného psychoterapeutického smeru za veľmi významný. Beutler (2004) tvrdí, že pre 
samotný výsledok v terapii je veľmi výhodné, ak má terapeut konzistentnú teoretickú 
orientáciu, na ktorej môže založiť svoju prácu. Nedovolili by sme si zovšeobecniť naše 
výsledky, ale väčšina frekventantov z nášho výskumu pocítili tento súlad. Považujeme to 
za dobré nasmerovanie cesty frekventantov k cieľu „stať sa psychoterapeutom“. 

Čo sa týka témy prežívania nesúladu s pohľadom na človeka psychoterapeutického smeru, 
uviedol ich nízky počet frekventantov. V tomto prípade je možné uvažovať 
o pravdepodobnom dávnejšom spracovaní a vysporiadaní tohto nesúladu u frekventantov. 
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Frekventanti sa dotkli sporných oblastí, v ktorých išlo o spôsob práce na výcviku a tiež 
ponímanie teoretických konštruktov. Frekventanti využili priestor a možnosti, ktoré sú 
ponúkané v rámci výcviku, konkrétne diskusiu s frekventantmi, lektormi, supervíziu či 
možnosti vlastnej terapie. Frekventanti, tento nesúlad začali vnímať najmä v začiatočných 
fázach psychoterapeutického výcviku (od 9. mesiaca po  vstupe do výcviku až po 
12.mesiac vo výcviku), pričom spracovanie im trvalo v rozmedzí od 6-12 mesiacov od 
prvého roku vo výcviku. Myslíme si, že práve do tohto procesu, v istej miere, môže vstúpiť 
fakt, že výcvikoví lektori sú vnímaní ako autority a sú zodpovední za svojich žiakov. 
Frekventanti výcvikov by sa mali nechať lektormi formovať do nimi požadovaných 
osobnostných rozmerov a tvarov (Műllerová, 2005). Preto je otázne, či sa nakoniec skončil 
tento proces diskusie sporných oblastí počas výcviku v rozsahu vplyvu autority alebo 
individuálnym vyriešením si tejto otázky. Vplyv autority spomína aj Junová (in Hučín, 
2001), ktorá uvádza, že lektori, ktorí jednotlivé výcviky vedú, sa svojich poslucháčov 
snažia presvedčiť o tom, že urobili veľmi dobre, keď vstúpili do výcviku a pochopiteľne 
im predkladajú výhody toho daného smeru. 

Je dôležité, dať priestor aj kritickému, reálnemu uvažovaniu o psychoterapeutickom 
výcviku. Poznať jeho silné aj slabé stránky. Frekventanti z našej vzorky disponujú práve 
týmto poznaním. Uvažujúc nad týmto tvrdením, chceli by sme sa ho pokúsiť zdôvodniť 
tým, že frekventant, ktorý sa nachádza vo fáze pokročilého študenta, sa postupne dostáva 
do fázy začínajúceho profesionála (podľa Rønnested, Skovholt, 2003), teda ide o akýsi 
proces vývinu.  

Dĺžka praxe frekventantov v našej výskumnej vzorke bol v priemere 7, 32 rokov (SD= 5, 
63), čo môže naznačovať, že frekventanti vstupujú do výcviku už s istou praktickou 
skúsenosťou. Za touto praktickou skúsenosťou sa skrýva určité filozofické pozadie, 
s ktorým pred vstupom do psychoterapeutického výcviku pracovali, čo sa pravdepodobne 
odrazilo aj na výsledných odpovediach.  

Myslíme si, že frekventanti podliehajú istému vonkajšiemu tlaku splniť požiadavky 
k získaniu certifikátu k svojej práci. Považujeme to za jeden z faktorov, ktorý by mohol 
vstupovať do procesu prijímania pohľadu na človeka a teda frekventant si len tak nemôže 
dovoliť odísť z výcviku. Je otázne, či tento „tlak“ nevstupuje do procesu menej kritického 
prijatia pohľadu na človeka daného psychoterapeutického smeru. 

Uvedomuje  si aj isté nedostatky výskumu. Chceli by sme uviesť, že nakoľko sme 
postupovali cez prizmu kvalitatívneho výskumu, nebude možnosť aplikovať výsledky 
našej práce na celú populáciu frekventantov. Aj napriek diskusii s nezainteresovanými 
posudzovateľmi nemožno vylúčiť subjektivitu a osobný vklad posudzovateľov. Na druhej 
strane však tento kvalitatívny prístup ponúka hlbší náhľad do danej problematiky. 

Táto práca je len „zrnkom piesku“ k vytvoreniu obrazu o vzdelávaní v psychoterapii. 
Kvalitné vzdelávanie však poskytuje priestor pre rozvoj budúcich psychoterapeutov 
a v neposlednom rade  sa to dotýka aj klientov. 
 
Literatúra 

1.) BOSWELL, J.F.- CASTONGUAY, L.G.-PINCUS, A.L. Trainee Theoretical Orientation: 
Profiles and Potential Predictors. In Jornal of Psychotherapy Integration. ISSN 1053-
0479, 2009, roč. 19, č. 3, s. 291-312.  

2.) BEUTLER, L.E. a kol. Therapist Variable. In Bergins and Garfield´s Handbook of 
Psychotherapy and Behaviour Change. New Yourk: John Wiley, 2004. ISBN 
0471377554.s. 227-306. 



Revue liečebnej pedagogiky/1/2012 

 

 
32 

3.) EKSTEIN, R.- WALLERSTEIN, R.S. Výučba a výcvik v psychoterapii. Bratislava: SAV, 
1993. 324 s. ISBN 80-224-0360-1. 

4.) FREEMAN, M.S.-GRANT HAYES, B.-KUCH, T.H.-TAUB, G. Personality: A Predictor 
of Theoretical Orientation of Students Enrolled in a Counseling Theories Course. In 
Counselor Education and Supervision. ISSN 0011-0035, 2007, roč. 46, s.254-265. 

5.) GOLD, J. Anxiety, Conflict And Resistence in Learning An Integrative Perpectvive on 
Psychotherapy. In Journal of Psychotherapy Integration. ISSN 1053-0479, 2005, roč. 15, 
č. 4, s. 374-383. 

6.) HALMEŠOVÁ, A. Výskum rozvoja psychoterapeutov na Slovensku. In Psychológia pre 
život. Zborník z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na Trnavskej 
univerzite, Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. ISBN 978-80-8082-159-3. 
s.300-303. 

7.) HUČÍN, J. Hovory o psychoterapii. Praha: Portál, 2001. 189 s. ISBN 978-80-7367-682-7. 

8.) MEARNS, D. Výcvik človekom centrovaného poradenstva. Modra: Persona.1999. 201 s. 
ISBN 80-967980-2-2. 

9.) MŰLEROVÁ, Z. Kvalitatívna analýza psychoterapeutických výcvikov: dizertačná práca. 
Bratislava: UK, 2005. 267 s. 

10.) ORLINSKY, D.E.- RØNNESTAD, M.H. How psychotherapists develop: A Study of 
Therapeutic Work and Professional Growth. Washington: APA, 2005. 320s. ISBN 1-
59147-273-3. 

11.) POZNANSKI, J.- MCLENNAN, J. Conceptualizing and Measuring Counselor´s 
Theoretical Orientation. In Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167, 1995, 
roč. 42, s. 411-422. 

12.) PROCHASKA, J. O.- NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriami. 
Praha: Grada, 1999. 479 s. ISBN 80-7169-766-4. 

13.) ROGERS, C. R. Klientom centrovaná terapia. Modra: Persona. 2000. 497 s. ISBN 80- 
967980-3-0. 

14.) RØNNESTAD, M.H- SKOVHOLT, T.M. The Journey of the Counselor a Therapist: 
ResearchFindings and Perspectives on Professional Developmet. In Journal of Career 
Development. ISSN 0894-8433. 2003, č. 30, s. 5-44. 

15.) VYMĚTAL, J. Obecná psychoterapie. Praha: Grada, 2004. 339 s. ISBN  80-247-0723-3. 

16.) WOLF, J. Antropologie na každý den. Praha: Arsci, 2004. 304s. ISBN 80-86078-42-6.  
 
Mgr. Katarína Ščurková 
psychologička 
Mierova 52, 064 01 Stará Ľubovňa 
E-mail: katarina.scurkova@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katarina.scurkova@gmail.com


Revue liečebnej pedagogiky/1/2012 

 

 
33 

Z PRAXE 
 
Snoezelen a človek s viacnásobným postihnutím. 
 
Zuzana Lucká 
 

Ľuďmi s viacnásobným postihnutím sa zaoberám už niekoľko rokov v dennom kontakte. 
Tento druh postihnutia je kombináciou viacerých postihnutí, najčastejšie ide telesné 
a mentálne, v niektorých prípadoch kombinované aj so zmyslovým postihnutím. Títo ľudia 
potrebujú špeciálny prístup, ako vo výchovnom, tak i v edukačnom procese. Veľmi 
vhodnou formou terapie je Snoezelen terapia, ktorá sa u nás na Slovensku pomaly, ale isto, 
začína uplatňovať. 

Výraz „Snoezelen“ je už na prvé počutie veľmi zvláštny, keďže ide o spojenie dvoch 
holandských slov, „snuffelen“ (čuchať), a „doezelen“ (odpočívať). Kombinácia týchto 
dvoch slov vystihuje práve niektoré z princípov terapie. Pre mnohých ľudí na Slovensku je 
tento názov veľmi ťažko zapamätateľný, a vysloviteľný. Ide o multisenzorickú terapiu, čo 
vo voľnej reči značí „viaczmyslová“ terapia, čiže podnecujú sa pri nej viaceré zmysly 
naraz. Napríklad v Anglicku sa nepoužíva výraz „Snoezelen“, ale „multisensory 
environment“, čiže viaczmyslové prostredie. Uskutočňuje sa v miestnostiach na ňu zvlášť 
určených, v pripravenom prostredí. Snoezelen miestnosť je použiteľná na rôzne účely, čiže 
rovnako ako sa v nej môže odohrávať pripravená činnosť, môže byť len miestnosťou 
určenou na relaxáciu, oddych a upokojenie. 

Terapia sa môže uskutočňovať v troch druhoch miestností – bielej, tmavomodrej, 
a farebnej, hravej. Toto rozdelenie má veľký význam, biela miestnosť má v prvom rade 
relaxačnú funkciu, tmavomodrá je určená predovšetkým ľuďom s problémom v oblasti 
zrakového vnímania, a hravá svojimi farbami podnecuje fantáziu a vyzýva k pohybu. Do 
cieľovej skupiny patria ľudia s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím, 
s poruchou autistického spektra, geriatrickí pacienti, ale je vhodná aj pre mnohých iných 
ľudí, samozrejme, na základe individuálnych potrieb, schopností a možností. Hlavným 
problémom, ktorý môže vyvstať, najmä pri ľuďoch s viacnásobným postihnutím, je často 
krát epilepsia, ktorá je kontraindikáciou. Účasť takého človeka na terapii musí byť 
rozhodne konzultovaná s lekárom - odborníkom, keďže v nej ide aj o svetelné efekty, ktoré 
môžu byť hlavným spúšťačom záchvatového stavu. V tomto prípade sa dá Snoezelen 
miestnosť využiť len ako prostredie, bez použitia výrazných efektov, kde môže človek 
s postihnutím napríklad relaxovať. Je tiež vhodným priestorom pre využívanie techník 
bazálnej stimulácie. 

Všetky miestnosti sú zaujímavé nielen množstvom komponentov, ale napríklad 
i zatemnením okien, hustým kobercom na zemi a všetky ostré hrany, ktoré by mohli 
potenciálne ublížiť, má zabezpečené. Líšia sa farebným zameraním a rôznym spôsobom 
využitia. Keď človek vstúpi do jednej z týchto miestností, ostane ako v rozprávkovom 
svete. I bez zapnutia niektorého z prístrojov sa ocitne v na prvý pohľad príjemnom 
prostredí s hviezdnym nebom na strope miestnosti. Toto hviezdne nebo je svetielkujúci 
baldachýn, po celom priestore stropu s rôznymi prevismi, pod ktoré keď si človek ľahne, 
cíti sa ako vo sne. 

U ľudí s viacnásobným postihnutím v Snoezelen prostredí  medzi hlavné ciele patrí 
podpora zmyslového vnímania, komunikácie a interakcie s okolím, a najmä poskytovanie 
takých podnetov, s ktorými sa nemajú možnosť stretnúť spontánne. Ciele sa stanovujú na 
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základe predchádzajúcej diagnostiky a problémov konkrétneho klienta. Na Slovensku sú 
zatiaľ najviac využívané biela a tmavomodrá miestnosť. 

V bielej miestnosti sa nachádza množstvo komponentov. Hudobná vodná posteľ, 
s reproduktormi umiestnenými pod vodným matracom, šíri vibrácie do celého tela, 
stimuluje aktívny spontánny pohyb, pôsobí relaxačne, uvoľňujúco na svalstvo, spasticitu, 
vyvoláva úsmev na tvári. Hudba, prúdiaca do matraca, sa volí na základe osobného výberu 
človeka. Hojdacie kreslo v tvare padajúceho listu slúži na stimuláciu vestibulárneho 
vnímania, sústredenie sa na kolísavý pohyb, a uvedomovanie si polohy vlastného tela. 
Ďalej sa tu nachádza napríklad aromadifuzér, elektrický prístroj šíriaci vôňu pôsobiaci na 
čuchové vnímanie, či bublinostroj, ktorý produkuje bubliny dopadajúce na celú plochu 
tela. Vysoký bublinkový valec, zrkadlová guľa, či optické vlákna meniace farbu slúžia na 
zrakovú stimuláciu, človek aktívne sleduje pohybujúci sa svetelný podnet, načahuje sa 
rukou, skúma farby. Prostredie pôsobí uvoľňujúco, aj tí, ktorí sa nevedeli uvoľniť, 
postupne strácajú obavy a najmä, radi sa do tohto prostredia vracajú. 

Tmavomodrá miestnosť naproti tomu pôsobí na prvý pohľad trochu strašidelne, 
tmavomodré – až čierne steny, a predmety vo vnútri, ožívajú až pod UV žiarením. 
V momente zapnutia UV svetla sa predmety z UV aktívneho materiálu, ktoré sú súčasťou 
vybavenia, stávajú oveľa výraznejšími ako za normálnych okolností. Práve to dáva 
možnosť aj ľuďom s problémami v oblasti zrakového vnímania vnímať intenzívnejšie. 
Rovnako ako biela miestnosť, je vybavená rôznymi prístrojmi – bublinkový valec, 
projektor, zrkadlová guľa, optické vlákna, svetelná sieť a hviezdne nebo, ktoré ale 
v tmavom prostredí pôsobia silnejšie, výraznejšie. Je potrebné najmä pri prvom vstupe do 
tmavej miestnosti postupne stlmovať svetlo, aby neprišlo k vyvolaniu strachu. 

Samotný proces v každej z miestností pozostáva v sprostredkovávaní stimulov, podľa 
individuálnych potrieb každého jednotlivca, môžu pôsobiť uvoľňujúco, ale tiež 
povzbudzujúco, najdôležitejšími indikátormi sú reakcie na jednotlivé stimuly. Je dôležité 
zabezpečovať príjemné pôsobenie miestností, prostredia, aby sa dali bez rušivých vplyvov 
využívať.  Človek si sám vyberá, pedagóg či terapeut je tu iba „sprievodcom“, 
prispôsobujúci sa, a akceptujúci priania. Je akousi „predĺženou rukou“ a jedným 
z hlavných aspektov je vzťah medzi oboma. Čas strávený v miestnosti sa stanovuje na 
základe individuálnych potrieb každého jednotlivca, väčšinou okolo 30 až 45 minút, 
pričom pozostáva z viacerých fáz – úvodná, určená na prípravu, uvoľnenie sa, akčná – 
kedy prebieha samotná aktivita na základe potrieb človeka s viacnásobným postihnutím, 
a záverečná – relaxačná, kedy sa postupne „vraciame“ späť do bežného denného rytmu. 

Snoezelen miestnosti sa postupne stávajú súčasťou rôznych zariadení na Slovensku – 
domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských a základných školách, 
rehabilitačných centier. Všetky zariadenia, kde miestnosti pod odborným vedením 
vznikajú, sú zaradené v registri Snoezelen miestností. 

Hlavným prínosom pre ľudí s viacnásobným postihnutím pri tejto terapii je, že majú 
možnosť zažiť na vlastnej koži to, čo sa inak ťažko dá sprostredkovať. Výhodou takejto 
miestnosti je to, že spája veľmi veľa v jednom priestore. Či už je to odhlučnené, príjemné, 
pri vypnutí všetkých prístrojov prostredie bez podnetov, či priestor pre relaxáciu, masáže, 
aromaterapiu, alebo pre  aktivizujúcu činnosť. Výnimočné prostredie umocňuje vzájomný 
vzťah zúčastnených, ktorý je základom pre akýkoľvek výchovný či vzdelávací proces. 
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Liečebnopedagogické cvičenia pre deti s predikciou špecifických porúch 
učenia. 
 
Andrea Štefániková 
 
 

Abstract 
Therapeutic pedagogy exercises for children with specific learning disabilities 
prediction 
The article focuses primarily on the possibility for working with preschool age children 
within the early intervention of specific learning disabilities. It is designed for parents 
and professionals (therapist, therapeutic pedagogue, teacher) who work with preschool 
age children. It contains particular therapeutic pedagogy exercises that can be used also 
in children with delay of compulsory schooling or to stimulate and support development 
of children. 

Key words: therapeutic pedagogy exercise, specific learning disabilities, spatial 
orientation, fine motor skills, graphic expression support 
 
Abstrakt 
Odborný článok sa primárne zameriava na možnosti práce s deťmi predškolského veku 
v rámci včasnej intervencie špecifických porúch učenia. Je určený rodičom a 
odborníkom (terapeut, liečebný pedagóg, učiteľ), ktorí pracujú s deťmi predškolského 
veku. Jeho obsahom sú konkrétne liečebnopedagogické cvičenia, ktoré je možné využiť 
aj u detí s odkladom povinnej školskej dochádzky alebo na stimuláciu a podporu vývinu 
detí. 

Kľúčové slová: liečebnopedagogické cvičenie, špecifické poruchy učenia, priestorová 
orientácia, jemná motorika, podpora grafického prejavu 
 

 
Predškolský vek v nás vždy evokoval radosť, hru a spontánnosť. Počas praxe v materských 
školách sme hlbšie prenikli do jeho osobitostí. Zaujímalo nás, čo deti prežívajú, akým 
spôsobom si osvojujú nové poznatky, ako k nim správne pristupovať a motivovať. Toto 
obdobie je zároveň veľmi senzitívne. Znamená prípravu na ďalší medzník v živote dieťaťa, 
ktorým je vstup do školy. Je pozoruhodné, že už počas tejto „prípravy“ možno predchádzať 
poruchám, ktoré sa „dokonale“ prejavia až v škole, sú to tzv. špecifické poruchy učenia 
(ŠPU). Včasnými ukazovateľmi bývajú práve narušené čiastkové funkcie (zraková 
diferenciácia, orientácia v priestore, pozornosť).  
Preto sme sa rozhodli vytvoriť niekoľko liečebnopedagogických cvičení, ktoré sú 
zamerané na ich posilnenie a rozvoj. Sú súčasťou bakalárskej práce s názvom Možnosti 
včasnej intervencie u detí s predikciou špecifických porúch učenia v predškolskom veku, 
ktorá objasňuje celú problematiku možností včasnej intervencie ŠPU. Cvičenia boli 
prakticky realizované v období troch mesiacov (október – december, 2010). Vychádzajú z 
konceptu liečebnopedagogickej terapie hrou a interných prednášok terapie hrou 
a muzikoterapie (Mitašíková, 2009), čo zahŕňa metodické spracovanie a praktické 
poznámky. Prvok cvičenia na pieskovej podložke sa využíva aj v koncepcii Metódy 
dobrého štartu. 
Ukážky práce s dieťaťom sú na základe informovaného súhlasu rodičov uverejnené v texte. 
Pomôcky boli navrhnuté a vytvorené autorkou. 
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1. Padalo lístie  
Cvičenie s gaštanmi  
Cvičenie je zamerané na rozvoj jemnej motoriky (úchop), následné prenesenie objektu , 
jeho presné umiestnenie, vizuomotorickú koordináciu, orientáciu v priestore, rozvoj 
pozornosti a koncentrácie 
Nosné pojmy: ,,ulož,, ,,vlož“ 
Potrebný materiál: gaštany, drevená podložka štvorcového tvaru s vyvýšenými políčkami 
4×4, priesvitné kontrolné fólie (napr. z pauzovacieho papiera), pracovné listy s nákresom, 
podľa ktorého budú deti umiestňovať gaštany na podložku.  
Poznámka 1: Podložka aj pracovné listy sú na spodnej strane označená žltým pásikom, aby 
dieťa vedelo, ako ju má otočiť a zosúladiť s pracovnými listami. 
Poznámka 2: Pracovné listy odporúčame zalaminovať, aby sa s nimi mohlo opakovane 
pracovať  
Motivačné prvky cvičenia: Motivačným prvkom pre dieťa sú gaštany (príjemné na dotyk, 
tmavej farby, pričom vytvárajú s bledou drevenou podložkou kontrast). Podložka je 
zaujímavá, z prírodného materiálu, pevná, primerane veľká pre dieťa. Motivačne pôsobí 
samotné predvedenie cvičenia, povzbudenie a priebežná pochvala. 
Postup: Na začiatku sa liečebný pedagóg a dieťa usadia tak, aby mali dostatok priestoru na 
realizáciu cvičenia. Liečebný pedagóg predvedie celé cvičenie. Najlepšie je, ak dieťa sedí 
po jeho ľavej ruke, aby dobre videlo ukážku. 
Liečebný pedagóg položí pred seba drevenú podložku a vyberie jeden pracovný list. Položí 
ho pred seba. Otvorí vrecúško s gaštanmi a vyberie ich. Podľa nákresu na pracovnom liste 
umiestni potrebné množstvo gaštanov na podložku, skontroluje podľa fólie a povie: ,,Takto 
je to správne umiestnené. Chceš to skúsiť aj ty? Môžeš si vybrať ďalší pracovný list  
Variácie: Namiesto gaštanov použijeme iné predmety napr. orechy, gombíky, zátky, 
guľôčky. Možností ako obmeniť cvičenie je veľa. Závisí to od dieťaťa, jeho potrieb a 
záujmov. Gaštany možno ukladať podľa pracovných listov aj žltým pásikom hore. 
Kontrola správnosti cvičenia: Dieťa by malo vedieť, že môže urobiť chyby, aby 
nekonalo pod tlakom. V prípade chyby ho pokojne povzbudíme k ďalšej práci, ,,nič sa 
nestalo“, môžeš pokračovať, napravíme to. Kontrolou pre dieťa je priesvitná fólia, na 
ktorej je znázornená štvorcová sieť a správne rozloženie gaštanov. Dieťa si ju po uložení 
gaštanov priloží na podložku a porovná so svojou prácou (Mitašíková, 2009 a). 
Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Ak dieťa neporozumelo cvičeniu, 
vysvetlíme ho alebo zopakujeme znovu. Pristupujeme k nemu pokojne, nenáhlime ho. Má 
dostatok času na premyslenie. Rešpektujeme jeho individuálne tempo. Dieťa má pri výbere 
cvičenia slobodu. Ak už nechce v ňom pokračovať, nenútime ho.  
Orientačný vek: Cvičenie je určené pre deti 4-6 rokov a viac. Je vhodné pre deti 
s predikciou aj diagnostikou špecifických porúch učenia, u ktorých je dôležité precvičovať 
priestorovú orientáciu a pozornosť. 

 Doplňujúce cvičenie s gaštanmi 1  

Cvičenie je zamerané na orientáciu v detailoch, triedenie do kategórií, vizuomotorickú 
koordináciu a posilnenie zrakovej diferenciácie.  
Potrebný materiál: drevená podložka štvorcového tvaru s vyvýšenými políčkami 4×4, 
zalaminované obrázky rôznych skupín (predmety, zvieratá...), kontrolné obrázky z každej 
kategórie, gaštany  
Postup: Na stole alebo na zemi máme pripravenú drevenú podložku, vrecúško s gaštanmi 
a kategorizované obrázky. Liečebný pedagóg položí drevenú podložku pred seba. Vytiahne 
obrázky a do každého políčka vloží jeden (napr. striedavo z troch kategórií ovocie, 



Revue liečebnej pedagogiky/1/2012 

 

 
38 

zelenina, zvieratá) a povie: „Teraz poukladám gaštany len na obrázky so zvieratami.“ 
Následne ponúkne činnosť dieťaťu. 
Variácie: Namiesto obrázkov s predmetmi je vhodné vkladať rôzne materiály (koža, 
papier, drevo, plast, sklo), obrázky s farbami alebo geometrickými tvarmi. 
Kontrola správnosti cvičenia: Dieťa má k dispozícii kontrolné obrázky z každej 
kategórie. Podľa nich si skontroluje, či uložilo gaštany na všetky obrázky z danej kategórie 
(Mitašíková, 2009 a). 
Orientačný vek: 3-5 rokov 

 Doplňujúce cvičenie s gaštanmi 2  

Cvičenie je zamerané na orientáciu v priestore a precvičovanie priestorových pojmov 
(vpravo, vľavo, nad, pod, o dve políčka doprava a iné).  
Potrebný materiál: drevená podložka štvorcového tvaru s vyvýšenými políčkami 4×4, 
zalaminované obrázky rôznych predmetov, zvierat alebo ovocia, gaštany  
Postup: Liečebný pedagóg položí drevenú podložku pred seba, aby ho dieťa mohlo 
pozorovať. Vytiahne obrázky. Do jedného políčka vloží napr. obrázok loďky, do ďalších 
dáždnik, kvet a dom. ,,Teraz uložím gaštan do políčka vedľa dáždnika a do políčka nad 
kvetom.“ Môže použiť ešte jeden príklad a následne ponúkne činnosť dieťaťu. 
Variácie: Môžeme nechať priestor dieťaťu, aby samo povedalo, kam chce gaštan 
umiestniť. Náročnejšie je, ak dieťa obrázok má presunúť napr. o dve políčka doprava. 
Kontrola správnosti cvičenia: Keďže pokyny zadávame my, hovoríme dieťaťu, či 
postupovalo správne. 
Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Cvičenia nemusí aplikovať iba liečebný 
pedagóg. S dieťaťom môže pracovať aj rodič v domácom prostredí alebo učiteľ 
v materskej škole. Ak si dieťa pravidlá cvičenia dobre osvojilo, necháme ho pracovať 
samostatne. Je možné, že si vytvorí vlastnú hru alebo pravidlá. Nie je to žiadna prekážka. 
Snažíme sa ho podporovať aj v spontánnych aktivitách (Mitašíková, 2009 a). 
Orientačný vek: 3-5 rokov.  
 

                       
 



Revue liečebnej pedagogiky/1/2012 

 

 
39 

 
2. Biele ako sneh  
Psychomotorická aktivita ,,tanec v snehu“ 
Aktivita s prvkami muzikoterapie (Mitašíková, 2009 b) je zameraná na rozvoj jemnej 
a hrubej motoriky, vnímanie zvukov, spojenie hudby s pohybom, rytmizáciu a orientáciu 
na tele.  
Pomôcky: elipsa, hudobný sprievod alebo skladba, rádio, papierové gule, pierka, fitlopta, 
dve menšie lopty, gymnastický kruh, triangel 
Postup: V miestnosti načrtneme na zem veľkú elipsu, ktorá nám bude slúžiť na orientáciu 
v priestore a usmernenie pohybu. Dieťa by malo byť pohodlne oblečené, najlepšie bosé 
alebo v cvičkách. 

• Aktivitu začíname v ľahu na zemi a v tichu. Dieťa sa tak upokojí a pripraví na 
počúvanie hudby. 

• Do ticha púšťame hudbu navodzujúcu chôdzu. Vyzveme dieťa, aby sa pomaly 
postavilo a vystrelo. Začína sa pomalá chôdza po elipse (,,snehové vločky sa 
pomaly prechádzajú“). Chôdzu sa snažíme prispôsobiť rytmu hudby. Nasledujeme 
dieťa, jeho tempo.  

• (,,snehová vločka sa stretla s ostatnými a chytá ich za ruku“) Dáme dieťaťu do 
ruky bielu papierovú guličku. Najprv kráča s ňou na vystretej dlani. Táto časť je 
zameraná na udržanie rovnováhy. Dieťa sa sústredí na svoje kroky, ale aj na 
guľôčku. 

• V rytme začneme udierať na triangel. Najprv bez pokynov. Pomaly povieme 
dieťaťu, aby na každý úder preložilo guľôčku do druhej ruky (ak to bude dobre 
zvládať, môžeme ho požiadať, aby ju vyhodilo a znova chytilo).  

• (,,vločky sa spolu hrajú a naháňajú, lietajú vo vetre“) Loptičku vloží dieťa do 
pripraveného košíka. Zastaví chôdzu, zatvorí si oči a chvíľu oddychuje (aj v sede). 
Medzitým porozhadzujeme do stredu elipsy pierka. Keď dieťa otvorí oči, bude to 
preňho moment prekvapenia. Pierka môže chytať - precvičovanie jemnej motoriky , 
fúkať - dychové cvičenie.  

• Fúkanie pierok z jednej ruky do druhej. Precvičujeme vizuomotorickú koordináciu. 
• (s pierkami na dlaniach sa opäť môžeme vrátiť na elipsu)- tento krok nemusíme 

zaradiť 
• ,,robíme snehuliaka“ Z napadaného snehu si spravíme snehuliaka. Najprv gúľame 

veľkú loptu (fitlopta). Dieťa sa môže po nej váľať, skákať... Potom vezmeme 
menšie lopty a gúľame ich medzi dlaňami, akoby sme robili snehové gule. 
Precvičujeme jemnú aj hrubú motoriku.  

• ( ,,zamrznuté jazero“ alebo ,,zrkadlo“) Využijeme gymnastický kruh alebo iný 
predmet s otvorom. Najlepšie je, keď ho zavesíme. Na jednu stranu si sadne dieťa, 
na druhú my. Najprv sa dotýkame (rukou, prstami, dlaňou, nosom, čelom), potom 
prejdeme na zrkadlovú hru. Ja sa dotknem pravou rukou ľavej ruky dieťaťa, ono 
naopak. Precvičujeme lateralitu a orientáciu na tele.  

• (,,o čom sa zhovárajú vločky?“) Vezmeme triangel. Dieťa hovorí slová a podľa 
slabík a dĺžky slova udierame. Zvuk triangla necháme doznieť. Potom sa úlohy 
vymenia a triangel dáme dieťaťu. Precvičujeme pochopenie dĺžky slova 
a rozdelenie slova na slabiky.  

 
Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Je vhodné, ak sa do aktivity zapoja aj 
rodičia. Takisto ju môžu realizovať s dieťaťom sami. Vyžaduje si postupnosť. Jednotlivé 
kroky sa nemusia splniť naraz. Rozdelíme ich na dni alebo týždne (každý týždeň 
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precvičujeme jeden, dva) podľa schopností dieťaťa. Pri práci sa snažíme o pohodu, dieťa 
nenáhlime, prispôsobujeme sa jeho rytmu. 
 

        
 
 
3. Slnko  
Cvičenie na pieskovej podložke  
Niektoré deti majú strach kresliť, písať a nechcú držať grafické nástroje. Snažíme sa u nich 
hravým spôsobom vytvoriť pozitívny vzťah k týmto činnostiam. Cvičenie je zamerané na 
celkovú podporu grafického prejavu. 
Potrebný materiál: drevená podložka so zdvihnutými okrajmi, piesok, samostatná 
podložka pre prstové farby, prstové farby, štetec, trojhranná ceruzka 
Motivačným prvkom cvičenia je podložka, ktorá predstavuje netypický priestor na 
kreslenie alebo písanie. Piesok a prstové farby sú pre dieťa zaujímavým materiálom. 
Ponúkajú možnosť opravy a priestor pre hravé činnosti.  
Pri prvom cvičení dieťaťu predvedieme prácu s podložkou. Výhodou je, že cvičenie 
nevyžaduje náročný postup. Dieťa môže pracovať s podložkou aj bez vedenia. Iné je, keď 
máme pripravené konkrétne cvičenie, napr. vytváranie grafickej stopy podľa dĺžky slova, 
písanie jednoduchých znakov, kreslenie v sprievode hudby. Vtedy si práca vyžaduje naše 
sprevádzanie. 

- Vytváranie grafickej stopy podľa dĺžky slova 

Na podložke je pripravený piesok. Pred samotnou prácou na podložke odporúčame zaradiť 
rytmické cvičenie, v ktorom vytlieskavame slová podľa slabík, napr. Jan-ko, ma-ma. Po 
rytmickom cvičení predvedieme činnosť, ktorú dieťa následne samo realizuje. Vytvára do 
piesku grafickú stopu (čiara, bodka) podľa počutých slabík slova. Ďalšia možnosť je ťahať 
čiaru podľa dĺžky slova v smere zľava doprava (napr. vidíme rozdiel v dĺžke čiary pri slove 
nos a mamička). 

- Kreslenie v sprievode hudby 

V rámci tohto cvičenia deti v sprievode zvolenej hudby kreslia na podložku ľubovoľné 
tvary. Podporujeme u nich vnímanie rytmu hudby a postupne aj rytmiku v grafickom 
prejave 
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Postup: Na podložku s okrajmi nasypeme piesok, neskôr prípravu cvičenia umožníme aj 
dieťaťu. Prejavíme mu tak dôveru, čím posilňujeme jeho samostatnosť. Dieťa sa s pieskom 
môže hrať, chytať ho, presýpať. Nie je striktne dané, aby začalo hneď s grafickým 
prejavom. Piesok poskytuje aj iné možnosti vyjadrenia. Vysvetlíme mu, že do piesku sa dá 
kresliť prstom, ceruzkou, štetcom. Po dokončení práce sa piesok vysype a znovu uskladní. 
Variácie: Namiesto piesku využijeme prstové farby, mak, múku alebo iný materiál. Na 
prácu s prstovými farbami je určená podložka (ľahko čistiteľný povrch), ktorá sa 
z hygienických dôvodov pred prácou ukladá na drevenú podložku.  
Orientačný vek: 3-6 rokov 

      
 
 
4. Rozkvitol strom  
Cvičenie s rozprávkovou knihou  
Cvičenie je zamerané na zrakovú diferenciáciu, vnímanie detailov a rozvoj pozornosti. 
Potrebný materiál: kniha (karisblok), kartónové strany na vkladanie do knihy, vrecko 
s detailmi, napr. slnko, oblak, kvet, loď, geometrické  a atypické tvary. 
Postup: Na začiatku cvičenia máme pripravené dve čisté kartónové strany a vrecko 
s detailnými obrázkami. Ukážeme ich dieťaťu: ,,Pozri, tu máme dve stránky a veľa malých 
obrázky. Teraz jednu stránku upravím (vložíme viacero detailov - auto, strom, kvety, 
kolieska), z malých obrázkov zložíme veľký obraz. Skús aj ty vybrať z vrecúška malé 
obrázky a na druhú stranu vytvoriť rovnaký obraz ako mám ja.“  
Variácie: Môžeme použiť menej názorné detaily, napr. vytvoríme obrázky z gombíkov 
alebo geometrických tvarov. Toto cvičenie odporúčame pre staršie deti. Ďalšou možnosťou 
obmeny je tzv. Kimovka. Vytvoríme obrázok. Dieťa má určitý čas na zapamätanie 
všetkých detailov. Potom obrázok zakryjeme a dieťa má doplniť druhý o zapamätané 
detaily. 
Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Cvičenie ponúka priestor pre rozvoj 
fantázie. Z obrázkov, vďaka ich jednoduchosti, dieťa môže vytvárať nové predmety, 
obrazy, slobodne sa hrať a tvoriť. 
Orientačný vek: 3-6 rokov 
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Záver 
Dieťa je v rukách odborníka citlivým „materiálom“. Trpezlivá práca a jedinečný prístup ku 
každému dieťaťu sú obdivuhodné. Vyžadujú mnoho poznatkov, prehľad, ale aj ľudskosť 
a vnútorné bohatstvo. Odborník má k dispozícii širokú paletu nástrojov a ciest, ako 
pomôcť. Jednou z možností sú aj jednoduché a zároveň obohacujúce cvičenia. Pri ich 
tvorbe vychádzame z potrieb dieťaťa, jeho spontánnosti, záujmov a túžbe po hre.  
Naše cvičenia sú tematicky rozdelené do štyroch období. Zámerom nie je, aby boli tieto 
obdobia vnímané len ako časti roku. Skrýva sa za nimi niečo hlbšie. Pripomínajú cestu 
intervencie. Odhalenie problému je vždy náročné ako pre dieťa, tak i pre jeho rodičov. 
Znázorňuje to padanie listov a snehu - otázky, nechuť spolupracovať, netrpezlivosť. Čo je 
významné uvedomiť si v každej práci s deťmi je slnko - nádej, sila, odhodlanie, pohľad na 
jeho pozitívne stránky. Z pohľadu liečebnej pedagogiky hľadáme vždy nejaký bod, od 
ktorého sa dieťa, a my spolu s ním, môžeme odraziť. Nakoniec vyzývame aj rodičov, aby 
načúvali svojim deťom a využívali svoje kompetencie. Sú dôležitým spojivom medzi 
odborníkom a svetom dieťaťa. 
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ZO ZAHRANIČIA 
 

Koučing v pedagogike.  
Medzinárodný kurz v Portugalsku (Lisabon - september 2011). 
 

Jana Špániková 
 

Koncom posledných septembrových dní som sa zúčastnila vzdelávacej akcie 
medzinárodného charakteru: Efektívny kontinuálny profesionálny rozvoj, ktorá sa 
konala v Lisabone a organizovaná bola konzorciom európskych organizácií na podporu 
vzdelávania. Hlavnými partnermi konzorcia bolo belgické  VSKO (Flemish Board of 
Catholic Education)  a anglická Dene Magna School. Kurz bol určený pre 39 pedagógov 
zo 14 európskych štátov, ktorí sa aktívne podieľajú na odbornom a inštitucionálnom 
rozvoji škôl, školských zariadení a taktiež vzdelávaniu dospelých. Účastníci vzdelávacej 
akcie boli z Belgicka, Holandska, Turecka, Veľkej Británie, Islandu, Švédska Dánska, 
Nórska, Španielska, Nemecka, Talianska, Bulharska a Litvy. 

 

 

 

 

 

 
 

Autorka fotografie:  
Steve Brady  
riaditeľ z Dene Magna School 
Gloucestershire  
(Veľká Británia). 

 

Moja účasť na tomto kurze bola možná vďaka finančnej podpore Národnej agentúry -
Programu celoživotného vzdelávania v rámci dotácie z podprogramu Comenius. 

Absolvovaná vzdelávacia aktivita mala veľmi dobrú úroveň nielen po organizačnej 
stránke, ale hlavne po obsahovej stránke a stránke pedagogickej. Priebeh kurzu bol 
prepojený odbornými prednáškami, diskusiami, workshopmi, využívali sa prípadové 
štúdie, skupinové aktivity a reflexie s dôrazom na sociálno-konštruktivistického učenia. 
V priebehu skupinových aktivít a počas celého kurzu dochádzalo k vzájomnému učeniu sa, 
k  výmene informácii a postupov medzi zúčastnenými pedagógmi. 
 
Prínos a smerovanie profesionálneho rozvoja pedagógov: 
Zaujal ma trend budovania neformálnych profesionálnych komunít pedagógov, vytvorenie 
podporných skupín a miesta stretnutí pedagógov. Účelom tejto komunity je umožnenie 
ďalšieho celoživotného vzdelávania, výmeny odborných poznatkov a informácii, ale tiež 
slúžila by k reflexii osobného vývoja pedagóga. Prostredníctvom koučingu, supervízie 
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a mediácie by taktiež dochádzalo na tomto mieste k odbornému usmerneniu, k reflexii 
spoločenských zmien a životných udalostí. 

Vzhľadom, k môjmu profesionálnemu zameraniu moja pozornosť bola viac upriamená na 
oblasť spolupráce rodiny a školy. Som presvedčená, že aj u nás bude už platiť jedno 
z kritérií hodnotenia „Dobrej školy„ a to - aktívny prístup školy k rodine žiaka. 

Verím, že bude aj u nás prevládať snaha školy o prirodzene dobré napojenie na rodinu, kde 
budú rodičia hrať aktívnu rolu nielen pri učení ale aj pri vzájomnom formovaní 
komunitného prostredia a podpory nielen finančnej ale aj spoločenskej. 
 
 
PaedDr. Jana Špániková 
liečebná pedagogička 
E-mail: janaspanikova@stonline.sk 
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ŠTUDENTSKÁ SEKCIA 

 
Pedagogický a odborný prístup k žiakom s ŠPU. Reedukácia či terapia? 
 

Alžbeta Sykorjaková 
 

Abstract 
Article brings global knowledge about problem of specific learning disabilities. This paper 
concentrates on basic principles, which are focused on support, compensation and improve of 
life of individual clients. It emphasizes the importance of individual influence from closer 
and wider environment, which greatly influence progress and impact of “failure” at child. 

Key words: specific learning failure, therapy, re-education, therapeutic and educational 
programs, professional and family access to child with specific learning disabilities (SLD). 
 
Abstrakt 
Príspevok prináša globálne poznatky k problematike špecifických porúch učenia. Poukazuje 
na základné prístupy, ktoré sú zamerané na podporu, kompenzáciu či skvalitnenie života 
jednotlivých klientov. Zdôrazňuje význam jednotlivých vplyvov z blízkeho a širšieho 
prostredia, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú priebeh a dopad „poruchy“ na dieťa. 

Kľúčové slová: špecifické poruchy učenia, terapia, reedukácia, liečebno-pedagogické 
programy, profesijný a rodinný prístup k dieťaťu s ŠPU. 

 

Oblasť špecifických porúch učenia (ŠPU) je dnes známou „tematikou“ i v laickej 
spoločnosti. Veľký počet publikácii prináša informácie ale aj inovácie k etiogenéze, novým 
technikám či prediktorom vzniku poruchy. Za podstatné pokladám základné vymedzenie 
ŠPU podľa Zelinkovej (2003), ktorá definuje tieto poruchy ako heterogénnu skupinu 
problémov, ktoré sa najčastejšie prvotne vyskytujú pri osvojovaní reči, písania, čítania, 
matematických schopnostiach a mnohé iné. V odbornej terminológii sa stretávame 
s nasledovnými pojmami: dyslexia (porucha čítania), dysgrafia (porucha písania), 
dyskalkúlia (porucha v matematických operáciách), dyspraxia (porušená oblasť hrubej, 
jemnej motoriky, koordinácie pohybov..). Dôležité je, že tieto „problémy“ majú 
individuálny charakter a vznikajú pri dysfunkcií centrálneho nervového systému, pričom 
ide o narušenie jednotlivých čiastkových funkcií. V posledných rokoch sú ŠPU veľmi 
aktuálnou témou aj na školách a nastal pozitívny posun v oblasti prístupu k žiakom s ŠPU. 
Zmena prístupu, ktorú adekvátne vystihuje výrok typu „On sa iba vyhovára, je lenivý, 
nechce sa mu...“ vyúsťuje do postupnej akceptácie a podpory kompetencie, práv a 
schopností dieťaťa. V oblasti individuálneho odborného prístupu môže dieťa dosahovať 
„posuny“ pri vhodnej volenej reedukácii, ktorá je viac príznačná pre prácu špeciálneho 
pedagóga a v terapii, ktorá slúži ako dôležitý prostriedok  pri práci liečebného pedagóga. 
Nemôžem vynechať dôležitú oblasť, ktorou je vzťah medzi dieťaťom a prostredím, 
v ktorom žije (prvotne rodina). Reedukáciu môžeme doslovne preložiť ako prevýchovu, i 
keď podľa môjho názoru sa to nezhoduje s reálnymi cieľmi, ktorými chceme dospieť pri 
kompenzácii problému. Reedukácia zastrešuje metódy a postupy, ktoré sú zamerané na 
rozvoj narušených čiastkových funkcií. 

V reedukačnom procese podľa Jucovičovej a Žáčkovej (2008) ide o už spomenutý rozvoj a 
zlepšenie úrovne narušených či nevyvinutých funkcií, ktoré sú potrebné pre čítanie, písanie 
a počítanie. Okrem rozvoja jednotlivých funkcií je zameraný aj na celkovú kompenzáciu 
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problémov, ktoré sú následkom ŠPU. 

Zelinková (2003) uviedla niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodržiavať v edukačnom 
procese: 

- reedukácia vychádza z rozboru príčin, z diagnostiky odborného pracoviska; 
- reedukácia nadväzuje na dosiahnutú úroveň dieťaťa, bez ohľadu na vek a učebné 

osnovy; 
- predpokladom úspechu je dobrý začiatok a sústavná motivácia; 
- metódy preferujú multisenzoriálny prístup - už J. A. Komenský považoval tento 

prístup za základ úspechu. Žiaľ v našich podmienkach sa na túto metódu zabúda. 
Deti sú nútené prechádzať k rýchlemu nácviku čítania či písania. Zelinková (2003) 
ako príklad na multisenzoriálny prístup uviedla nácvik osvojovania si písmena. 
Dieťa vyslovuje nahlas novú hlásku, sluchovo sa ju učí rozlišovať od podobných 
hlások. Písmeno môže dieťa vytvárať z papiera, modelovať ho, farebne vyznačovať 
v texte; 

- reedukácia je individuálna; 
- reedukácia vychádza z pozitívnych momentov dieťaťa ; 
- reálne hodnotenie výsledkov reedukácie, sebahodnotenie; 
- reedukácia je zameraná na celú osobnosť dieťaťa. 

 
Zelinková (2003) ďalej uvádza tri základné oblasti reedukácie, ktoré sa vzájomne 
prelínajú: 

- reedukácia funkcií, ktoré spoločne podmieňujú poruchu; 
- utváranie schopností správne čítať, písať a počítať; 
- pôsobenie na psychiku jedinca s cieľom naučiť sa s poruchou žiť, utvoriť si 

adekvátny koncept seba samého.   

I keď spomenuté literárne zdroje Zelinková (2003) a Jucovičová, Žáčková (2008) uvádzajú 
prioritne pojem reedukácia, z liečebnopedagogického pohľadu je terapia neodlúčiteľnou 
súčasťou pri pomoci dieťaťu. Liečebný pedagóg nehladí na tzv. narušenia (porušené 
funkcie...) a ich odstránenie a nápravu, ale na celého človeka v jeho bio-psycho-sociálnom 
aspekte. 

Pri vytváraní podporných a pomocných programov využíva liečebný pedagóg prvky 
z jednotlivých terapií: arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, biblioterapia, terapia 
hrou a psychomotorická terapia. V praxi sa mi osvedčili muzikoterapeutické cvičenia 
a techniky, ktoré boli zamerané na podporu zrakovej a sluchovej percepcie, koncentráciu, 
koordináciu tela, rozvoj jemnej a hrubej motoriky a hudobnú pamäť. Okrem spomenutých 
terapií Horňáková (2007) uviedla, že u žiakov s ŠPU, ktorý majú ťažisko problémov 
v spracovaní zrakových, sluchových, či verbálnych informácií, alebo v oblasti jemnej 
motoriky a koordinácii oko – ruka, je vhodné využiť senzomotorický stimulačný program. 

Vodičková (2009) uviedla niekoľko základných prístupov liečebnej pedagogiky k ŠPU, ide 
o: 

- podporu kompetencií a schopností dieťaťa, to čo je dobré, 
- celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, 
- zachovanie integrity osobnosti dieťaťa, 
- eliminovanie negatívnych sekundárnych vplyvov na dieťa, 
- eliminovanie oslabení a deficitov uplatňovaním reedukácie a terapie,  
- pôsobenie na systémy dieťaťa. 

Za veľmi dôležitý faktor v reedukácii, terapii a v celkovej kompenzácii považujem  
pozitívny vplyv zo strany rodiny a okolia, v ktorom sa dieťa nachádza. Prvotne sa musia 
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rodičia „popasovať“ a zmieriť s problémom ich dieťaťa. Nie vždy je to pre rodiča ľahké. 
Vágnerová (2005, citované podľa Vodičkovej, 2008) píše, že rodičia majú na výkon a 
správanie dieťaťa rôzne požiadavky. Niektorí prežívajú problémy svojho dieťaťa priveľmi, 
iní to vnímajú z nadhľadom. Dieťa potrebuje byť prijaté, zažiť pochopenie a prejavenú 
dôvera. Je potrebné aby rodičia vytvorili pre dieťa vhodné podmienky na učenie v oblasti 
materiálnej (samostatný pracovný stôl, dobré osvetlenie, vhodné písacie potreby...), aby 
dieťa mohlo pracovať v pokojnom prostredí. Rodičia sa musia zmieriť s tým, že dieťa si 
vyžaduje väčšiu mieru pozornosti a času na učenie. Vytýčiť si čas a priestor, kedy sa mu 
budú venovať a prispôsobiť sa potrebám dieťaťa (písanie domácich úloh, cvičenia, 
kompenzačné hry...).  Taktiež významnú úlohu zohráva aj výchovný štýl, ktorý rodina 
preferuje. Hyperprotektívna rodina, ktorá za dieťa všetko vybavuje, čím dieťa nemá 
príležitosť nadobudnúť pocit, že je schopné niečo urobiť samé. Príliš autoritatívna 
výchova, ktorá neposkytne dieťaťu priestor vyjadriť svoj názor. Liberálna, kde si dieťa robí 
čo chce a za ich prehnanú dôveru a „popusťovanie“ doplatí ono samé. Dôležitú rolu hrá aj 
spolupráca rodiny a školy. Ich vzájomná snaha pomôcť dieťaťu, dorozumieť a dohodnúť 
sa. 
 
Záver 
Nezabúdajme najmä na dôležitý fakt a to, že dieťa je v prvom rade dieťa a nie súhrn 
„porúch“ a diagnóz. Je potrebné si uvedomiť do akej miery a či vôbec daná diagnóza 
„narúša“  kvalitu života dieťaťa a na daných poznatkoch stavať nasledovné ciele 
cez reedukáciu a terapiu. Z praktických skúseností preferujem liečebno-pedagogickú 
terapiu, vedenú nedirektívnym štýlom kedy dieťa dostáva možnosť „vyskúšať si“ úspech 
a zožať zaslúženú pochvalu. Zdravé sebavedomie, sebadôvera, pocit istoty a mnohé iné 
oblasti sú často krát podstatnejšie a ich  podporou môžeme dieťaťu dopomôcť pri 
dosahovaní menších či väčších cieľov.        
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Pangea – využitie biografickej metódy v praxi. 
 

Radka Ondrejková 
Monika Stupková 

 
Abstract 
Pangea. 
Article presented is a student paper on Applied Biographical Method. It represents a set of 
techniques, activities and games focused on creation and “materialization” of a personal story 
of a child in the contexts of continents. 

Key words: life story, continent, creative occupation. 
 
Abstrakt 
Predkladaný príspevok je študentskou prácou na tému aplikovaná biografická metóda. 
Predstavuje súbor techník, činností a hier zameraných na vytvorenie a “zhmotnenie” 
osobného príbehu dieťaťa v kontexte jednotlivých svetadielov. 

Kľúčové slová: biografická metóda, svetadiel, tvorivá činnosť. 
 
 
Pangea je historický názov superkontinentu, ktorý podľa vedcov existoval na našej planéte 
pred 300-180 miliónmi rokov. Všetky svetadiely – Európa, Ázia, Amerika, Afrika, 
Austrália a Antarktída boli spojené v jeden celok, ktorý bol obklopený oceánom. Na tejto 
myšlienke je postavený predstavený program. 

Cieľovou skupinou danej aplikovanej biografickej metódy sú deti s poruchami učenia 
vo veku nad 10 rokov. Program je možné zrealizovať individuálne alebo v skupine 
rovesníkov. 

Každé stretnutie je tzv. dobrodružným výletom na jeden svetadiel. Predstavuje jednu časť 
identity dieťaťa, resp. problematiku, ktorú dieťa odhaľuje a spoznáva. Na stretnutí dieťa 
konkrétnou technikou vyrobí jeden svetadiel so symbolmi. Postupne svetadiely spája, kým 
nevznikne jeho vlastná osobná Pangea. Trvanie stretnutí je cca 90 minút. Stretnutia majú 
spoločnú štruktúru: úvod (vstup do problematiky, výber materiál a techniky), jadro 
(konkrétna práca na vybranej téme), záver (rozhovor s dieťaťom o spoločnej práci a 
príprava plánu na nasledujúce stretnutie). 

Pretože ide o skupinu detí s poruchami učenia, dôraz kladieme na striedanie aktivity s 
chvíľami oddychu. Cvičeniam predchádza príprava, povzbudenie, definovanie cieľa a 
postupných krokov potrebných k dosiahnutiu cieľa. Jednotlivé činnosti štruktúrujeme. 
Dieťa neustále povzbudzujeme a motivujeme k aktivitám. Dôležitou súčasťou spoločnej 
práce je priestor pre zvýšenie sebapoznania a sebaúcty dieťaťa. 
 
Materiál 
Pripravené veľké predlohy svetadielov vyrezaných z hrubého polystyrénu, špendlíky, 
materiál a nástroje na kreslenie, maľovanie, modelovacie hmoty, textílie, papier. Čo najširší 
výber techník a spracovania navrhnutých tém. 
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1. Stretnutie  

• Privítanie, zoznámenie sa, vytvorenie príjemnej, bezpečnej atmosféry. 
• Predstavenie programu Pangea – čo budeme spolu robiť a prečo. Príbeh o Pangee. 
• Prvým svetadielom je Európa. Pripravíme maketu Európy, na ktorú postupne 

pripevňujeme jednotlivé témy spracované rozličným spôsobom. 
 
Východisko 
Európa predstavuje pre dieťa jeho samého, jeho rodisko, korene, pôvod, kultúru, jazyk. Je 
to miesto, ktoré pozná a odkiaľ pochádza. 
 
Úloha stvárniť 
Moja „fotka“ – kresba alebo skutočná fotka 
Moje meno, prezývka 
Môj vek 
Čo je pre mňa najtypickejšie – charakteristická vlastnosť, záľuba 
Kde bývam – kresba, výrobok 
Moja najbližšia rodina 
Dôležití príbuzní 
Domáce zviera 
Môj erb 
Moje putovanie 
 
2. Stretnutie  

• Svetadiel Amerika 
 
Východisko 
Pre Ameriku je typická predstava slobody, voľnosti a to dávame do súvislosti s trávením 
voľného času. 
Úloha stvárniť: 
Moje záľuby v ranom detstve 
Moje terajšie záľuby 
Čo mám rád (hudba, šport, umenie, veda, jedlo...) 
Čo nemám rád 
V čom som dobrý – úspechy vo voľno-časovej aktivite 
Jednotlivé témy sú postupne spracovávané formou kresby, maľby, koláže a sú predmetom 
diskusie. Súčasťou môže napríklad byť spoločná príprava jedla, ktoré má dieťa rado a tiež 
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jedla typického pre Ameriku. Jednotlivé výrobky, poznámky, výkresy upevňujeme na 
pripravenú maketu Ameriky. 
 
3. Stretnutie  

• Svetadiel Ázia  
 
Východisko 
Ľudia obývajúci ázijský kontinent sú považovaní za pracovitých a cieľavedomých. V 
tomto kontexte bude ďalším tematickým okruhom pre spoločnú prácu škola, povinnosti a 
domáce práce. 
Úloha stvárniť 
Domáce práce 
Moja škola 
Iné povinnosti 
Moje úspechy 
Moje ťažkosti 

 
4. Stretnutie 

• Svetadiel Afrika  
 
Východisko 
Afrika, je krásna, ale drsná krajina. Žijú tam vnútorne silní ľudia. Saharská púšť 
predstavuje drsnosť života. Raz je veľmi horúco, raz príliš zima. 
Úloha stvárniť 
Nestalo sa, čo som chcel… 
Stalo sa, čo som nechcel…. 
Mal som šťastie, keď… 
Najšťastnejší som bol, keď… 
V tejto časti spoločnej práce môžeme využiť dramatizáciu alebo literárne spracovanie 
navrhnutých tém, napríklad formou poviedky, rozprávky alebo fejtónu. 

 
5. Stretnutie 

• Svetadiel Austrália 
 
Východisko 
Priateľskí Austrálčania radujúci sa zo života, spoločná téma Priateľstvá. 
Úloha stvárniť 
Starí kamaráti 
Súčasní kamaráti 
Najlepší priateľ 
Kamarát na celý život 

 
6. Stretnutie 

• Svetadiel Antarktída 
 
Východisko 
Antarktída je najzáhadnejším kontinentom, nikto nevie, čo sa skrýva pod vrstvami ľadu 
a snehu. Počas stretnutí sa zaoberáme problematikou budúcnosti, túžob a prianí. 
Úloha stvárniť: 
Keď budem veľký, chcel by som byť… 



Revue liečebnej pedagogiky/1/2012 

 

 
51 

Chcel by som raz spoznať… 
Chcel by som raz vedieť… 
Chcel by som raz mať… 
 
Predstavená študentská práca poskytuje návod ako pracovať s dieťaťom. Jednotlivé témy je 
možné nahradiť inými témami. Forma a spracovanie vychádza z poznania dieťaťa, jeho 
záľub a tiež zručností. Je dôležité, aby spoločná práca prináša radosť a poznanie. 
 
 
Bc. Radka Ondrejková 
študentka 
Pedagogická fakulta UK v Bratislave 
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky 
Katedra liečebnej pedagogiky 
E-mail: radka.ondrejkova@gmail.com 
 
PaedDr. Monika Stupková, PhD. 
liečebný pedagóg 
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a.s., Bratislava 
E-mail: stupkovam@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:radka.ondrejkova@gmail.com
mailto:stupkovam@gmail.com


Revue liečebnej pedagogiky/1/2012 

 

 
52 

O PODUJATIACH 
 
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie KIDS STRENGTHS – 
Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. 
 
Dňa 2. septembra 2011 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave konala medzinárodná 
vedecká konferencia na tému duševného zdravia v rodine. Venovala sa najmä potrebám 
a možnostiam podpory detí, ktorých rodičia trpia psychickými problémami. Konferencia 
bola vyvrcholením trojročnej spolupráce ôsmich krajín: Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, 
Nemecko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko a Turecko v projekte KIDS STRENGTHS – 
Silné stránky detí – Deti v kontexte duševných porúch (www.strong-kids.eu). Projekt bol 
zacielený na vzdelávanie profesionálov v oblasti poskytovania pomoci deťom rodičov 
s duševnými ochoreniami, ako aj informovanie verejnosti o tejto problematike. 

Organizátorom konferencie bola Katedra liečebnej pedagogiky v spolupráci s občianskym 
združením ProLP a koordinátorom projektu, rakúskou organizáciou Sozial Innovatives 
Netz (S.I.N.N.). Program otvorili svojimi príspevkami Dr. Manfred Pretis, špeciálny 
pedagóg a psychológ a detská psychiatrička Dr. Aleksandra Dimova, ktorí sa vo svojej 
praxi v rakúskom Grazi venujú podpore reziliencie u detí, ktoré majú rodičov s duševnými 
ochoreniami. Okrem priamej terapeutickej a poradenskej práce s rodinami, z ktorej 
predstavili používanie tzv. máp reziliencie, sa zaoberajú aj výskumom v tejto oblasti. 
Štatistiky o výskyte psychických problémov v rodinách boli tiež súčasťou ich prezentácií. 

Profesorka Marta Horňáková oslovila publikum prednáškou o reziliencii – duševnej 
nezdolnosti napriek ťažkým životným situáciám. Vysvetlila princípy utvárania reziliencie, 
rizikové a protektívne faktory a možnosti jej podpory u detí a v rodine. V poobedňajšom 
bloku vystúpila fínska lekárka, profesorka Tytti Solantaus, ktorá hovorila o práci 
s rodinami prostredníctvom Programu efektívnej rodiny a dieťaťa. Poukázala na dôležitosť 
komunikácie v rodine, odstránenie tabu duševného ochorenia a otvorenie diskusie medzi 
rodičmi a deťmi. Model práce Hovorme o deťoch, ktorí odborníci využívajú, kladie dôraz 
na identifikovanie zraniteľných a silných oblastí v živote dieťaťa. Na situácie v rodine a na 
vývin dieťaťa sa nazerá z pozitívnej perspektívy, pričom všetko, čo funguje normálne sa 
považuje za silnú stránku. Tiež hovorila o skúsenostiach a pocitoch detí a rodičov, 
o dôležitosti vzájomného porozumenia a zmene myslenia odborníkov smerom 
k akceptovaniu rodiča ako partnera v komunikácii, ktorému odborník nedáva rady, ale 
ponúka možnosti a príklady riešenia. 

Program pokračoval príspevkom psychologičky Anny Kočibalovej z občianskeho 
združenia Opora pre príbuzných a priateľov ľudí s duševnými ochoreniami, ktorá rozobrala 
proces vyrovnávania sa rodinných príslušníkov s duševným ochorením niektorého člena 
rodiny. Popísala priebeh a prínos psychoedukačných programov a podporných skupín, 
ktoré OZ Opora v rámci svojich projektov organizuje. O práci s rodinami na Slovensku 
ďalej hovoril Dr. Slavomír Krupa z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorý svoj 
príspevok zameral najmä na úskalia komunikácie v rodine pri objavení sa ťažkostí 
u dieťaťa. Konferenciu uzavrela prednášajúca z Nemecka – Katja Beeck, ktorá vo svojej 
organizácii Netz und Boden v Berlíne poskytuje služby pre deti a dospelé deti, ktoré žijú 
s rodičmi so psychickými poruchami. Predstavila Program mentorstva, ktorý je založený 
na dlhodobom kontakte vybraných dobrovoľníkov s rodinami s duševne chorým rodičom, 
ktorým chýba podporná sociálna sieť. Mentor sa stáva priateľom dieťaťa a rodiča a v čase 
krízy rodiča poskytuje dieťaťu potrebnú podporu a praktickú pomoc. Prezentovaná bola aj 

http://www.strong-kids.eu/
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metóda písania listov prvej pomoci, v ktorých rodič dieťaťu vyjadrí svoje pocity 
a podporu. 

Konferencia bola obohacujúca aj vďaka kontaktu odborníkov z rôznych krajín a vzájomnej 
výmene skúseností v príspevkoch prednášajúcich a v spoločnej diskusii. Medzi 59 
pasívnymi účastníkmi konferencie boli učitelia vysokých škôl, psychológovia, sociálni 
pracovníci, liečební a špeciálni pedagógovia a iní odborníci, ktorí sa priamo stretávajú 
s deťmi, ktoré môžu byť ohrozené duševným ochorením v rodine (schizofrénia, depresia, 
bipolárna porucha, hraničná porucha osobnosti, závislosti, atď.). Zo 40 odoslaných 
dotazníkov spätnej väzby účastníkom zo Slovenska sa vrátilo 15 vyplnených, čo 
predstavuje 37,5% návratnosť. Za najprínosnejšie boli považované príspevky Katje Beeck 
a profesorky Marty Horňákovej. Účastníci vyjadrili záujem o podobné podujatia, 
najmä prakticky zamerané semináre a workshopy o metódach práce s deťmi a s rodičmi 
v kontexte duševných ochorení. 

Výstupom z konferencie bude zborník, ktorý obsahuje všetky príspevky, ktoré na 
konferencii odzneli, ako aj ďalšie, ktoré pre krátkosť času do programu neboli zaradené. 
 
Mgr. Ivana Lištiaková 
doktorandka 
Univerzity Komenského v Bratislave  
Pedagogická fakulta  
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky 
E-mail: ivana.listiakova@gmail.com 
 
 
 
 
Zápis zo schôdze PRO LP dňa 12.12.2011. 
 
Prítomní:  
Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Mgr. Pavol Janoško, 
PhD., PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Jana Skraková 
 
Prítomní členovia PROLP začali stretnutie diskusiou o angažovanosti a možnostiach 
spolupráce profesijnej organizácie PROLP s liečebnými pedagógmi v praxi. Výstupom 
tejto diskusie bol návrh usporiadania pracovného interaktívneho stretnutia liečebných 
pedagógov z praxe, ktoré sa bude konať v pravidelných intervaloch (cca. raz za štvrťrok) 
a bude viesť ku konštruktívnemu riešeniu aktuálnych problémov a výzvach v odbore. 

Prvé takéto stretnutie bude dňa:  

21. januára 2012 o 9.30h  

v budove PdF UK na Šoltésovej ulici 4, v miestnosti č. 59. 
 
Pre efektívnejšie fungovanie PROLP je nevyhnutná podpora čo najvyššieho počtu 
liečebných pedagógov v praxi. Preto sme sa rozhodli opätovne pokúsiť o zosieťovanie 
liečebných pedagógov, so žiadosťou o ich aktívne zapojenie sa do činnosti profesijnej 
organizácie PROLP. 
 
Ďalším bodom stretnutia boli logistické otázky prípravy a organizácie LP dní 2012. 

Názov konferencie: VZŤAH V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH 

mailto:ivana.listiakova@gmail.com
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Čas konania:  9.-10. novembra 2012 

Organizačný výbor konferencie: 
Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 

Mgr. Pavol Janoško, PhD. 

PaedDr. Monika Stupková, PhD. 

Mgr. Ivana Lištiaková 

Miesto konania konferencie a podmienky účasti budú spresnené v samostatnej pozvánke. 
Ďalej sa diskutovalo o možnosti usporiadania internetovej konferencie, s orientáciou na 
profesijné príbehy liečebných pedagógov v praxi. Podmienky účasti budú opäť spresnené 
dodatočne. 

Členovia otvorili taktiež otázku kompletizácie štandardov pre prácu liečebných pedagógov 
v jednotlivých rezortoch, ktorou sa bude RPOLP zaoberať v najbližšom období. Taktiež 
sme sa zaoberali internetovou stránkou asociácie – obmedzenými možnosťami jej 
financovania, ako aj podporou časopisu Revue liečebnej pedagogiky, ktorý ukončuje 5 rok 
svojej existencie. 

Dňa 10. – 11.4. sa konalo pracovné stretnutie exekutívneho výboru IGhB v Utrechte v 
Holandsku. Asociáciu PROLP na ňom reprezentoval Mgr. Pavol Janoško, PhD. Stretnutie 
sa nieslo v duchu konštruktívneho dialógu o aktuálnych liečebnopedagogických otázkach 
v európskom regióne. BHP – asociácia liečebných pedagógov v Nemecku sa podujala 
vytvoriť Medzinárodný liečebnopedagogický archív, za účelom dokumentácie doterajších 
i súčasných odborných poznatkov z jednotlivých krajín. Cieľom tohto archívu je aj 
podpora mladých vedcov a oceňovanie odborníkov za inovácie v liečebnopedagogickej 
praxi. Hovorilo sa tiež o možnostiach spolupráce na medzinárodnom projekte k aktuálnej 
téme inklúzie a východiskových otázkach takéhoto projektu. Súčasťou stretnutia boli 
správy z jednotlivých členských organizácií a tiež otázky spravovania stránky asociácie: 
www.europaed.eu. 

PRO LP zaplatilo členský poplatok IGhB vo výške 240 eur. Členom PRO LP budú 
rozposlané listy s výzvou na zaplatenie členského poplatku na rok 2012, taktiež budeme 
zasielať informáciu o prijatí členského poplatku, pre spätnú kontrolu. 

Potvrdenie o spôsobilosti vykonávať profesiu liečebného pedagóga, prípadne - 
vyjadrovať sa k pracovno-právnym otázkam bude vystavovať PRO LP len v prípade 
žiadostí tých aktívnych členov,  ktorí majú splnené záväzky voči Asociácii! 
Hovorilo sa aj o vytvorení zoznamu registrovaných liečebných pedagógov (aktívnych, 
platiacich -.5 rokov) členov PROLP a uverejnenie ich pracovísk na stránke PROLP 
s ponukou služieb, odkazmi na ich publikácie a pod. Registrovaní členovia by mali byť 
zvýhodnení pri poskytovaní služieb zo strany PROLP, na účastníckych poplatkoch za akcie 
PROLP a pod.. Cieľom je podporiť profesijné povedomie. 

Počas LP dní sa bude konať členské zhromaždenie. Výbor pripraví voľby nových členov 
výboru a predsedu PROLP, nakoľko sa končí funkčné obdobie terajšieho výboru PROLP 
Asociácie liečebných pedagógov. Na tomto stretnutí odznie aj revízna správa 
o hospodárení PROLP a správa o doterajšej činnosti. 
 
Zapísal: Mgr. Pavol Janoško, PhD. 
 
V Bratislave, dňa 3.1.2012. 

http://www.europaed.eu/
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Zápis zo stretnutia a odborného seminára liečebných pedagógov v 
Bratislave dňa 21.1.2012. 
 
Ad 1) Privítanie  
Stretnutie sme začali hudobným príspevkom študentky liečebnej pedagogiky Márie 
Matiovej s gitarovým sprievodom Mária Kyseľa. 
 
Plénum pozdravila Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (vedúca katedry) zo 
spolupracujúcej Katedry liečebnej pedagogiky v Levoči z Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. 
 
Pozdravenie od vedúcej Katedry liečebnej pedagogiky v Bratislave Dr. Kováčovej tlmočila 
Dr. Mitašíková. 
  
Ad 2) Príspevky do programu 
Na úvod zaznela prednáška prof. Horňákovej na tému: „Profesionalizácia v liečebnej 
pedagogike“. Pokračovali sme príspevkami aktualít od PaedDr. Anny Babkovej s témou 
„Aktuálne potreby a problémy liečebných pedagógov v praxi, legislatívne otázky. Od Mgr. 
Pavla Janoška, PhD. s témou: „Informácie o pracovnej ceste na stretnutie Medzinárodného 
združenia liečebných pedagógov IgHB v Utrechte“ a informáciami o Revue LP, od Mgr. 
Ivany Lištiakovej zaznel referát na tému: „Medzinárodný projekt Kids Strenghts – podpora 
detí, ktorých rodičia trpia psychiatrickými ochoreniami“. Dr. Stupková referovala 
o najbližších pracovných výzvach Asociácie liečebných pedagógov PRO LP, Dr. 
Mitašíková informovala o prípravách na Medzinárodnú konferenciu v rámci 
Liečebnopedagogických dní.  Program ukončila Mgr. Katarína Karoľová video-
prezentáciou na tému Reminiscenčnej terapie. 
 
Ad 3) www.prolp.sk - návrh na nové rubriky  
Na www.prolp.sk bude zavedená nová rubrika „Voľné pracovné miesta liečebných 
pedagógov. Prítomné plénum bolo vyzvané k spolupráci. Informácie treba posielať 
administrátorovi webe www.prolp.sk Dr. Mitašíkovej na e-mail: 
petra.mitasikova@gmail.com. 
 
Na www.prolp.sk zavedieme oddelené rubriky - liečebný pedagóg v zdravotníctve, v 
školstve, v sociálnych veciach, v rezorte vnútra a tam budeme triediť informácie týkajúce 
sa aktuálnych pracovných úloh a potrieb jednotlivých rezortov. Cieľom je, aby to všetko 
bolo na spoločnej stránke www.prolp.sk - aby sme sa navzájom inšpirovali a podporovali. 
Liečebných pedagógov pritom oslovíme osobitnou výzvou.  
 
Ad 4) Užší výbor Asociácie liečebných pedagógov PRO LP - návrh kandidátov do 
najbližších volieb 
Onedlho bude zaslaná výzva liečebným pedagógom na zasielanie návrhov do užšieho 
výboru Asociácie liečebných pedagógov PRO LP. Bolo by dobré, aby tam boli zástupcovia 
zo všetkých rezortov, pod ktorými liečební pedagógovia pracujú i zástupcovia študentov. 
Na najbližšom stretnutí liečebných pedagógov potrebujeme vyriešiť voľby a získať ľudí 
pre spoluprácu, ktorí majú energiu a chcú aktívne pracovať v našom profesnom združení. 
Rovnako bude treba zvoliť nový dozorný výbor Asociácie liečebných pedagógov PRO LP. 
Kto chce spolupracovať, môže navrhnúť (ponúknuť do užšieho výboru) aj sám seba. 
 

http://www.prolp.sk/
http://www.prolp.sk/
http://www.prolp.sk/
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Ad 5) Členstvo v Medzinárodnom profesnom združení liečebných pedagógov IGhB  
Asociácia liečebných pedagógov PRO LP je členom medzinárodného profesného 
združenia liečebných pedagógov IGhB. Návrh je, že na stretnutia IGhB do zahraničia môže 
byť vyslaný ktorýkoľvek z registrovaných členov asociácie PRO LP - ovládajúci plynule 
nemecky - s povinnosťou naštudovať si problematiku a referovaním o výsledkoch 
stretnutia. 
 
Ad 6) Členské v Asociácii liečebných pedagógov PRO LP 
Členské na kalendárny rok ostáva 10 Euro (a táto suma ostáva nezmenená, aj keď bude 
zaplatená od polroku - bude sa to rátať ako zaplatenie členského príspevku na celý 
kalendárny rok). Viac informácií tajomník asociácie PRO LP Dr. Monika Stupková. 
Členské je možné uhradiť aj na Bankový účet:  Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 
179680236/0900  do poznámky prosíme uviesť "Členské na rok 2012". 
 
Príjem 2% sme tento rok neregistrovali, z dôvodu neexistencie dostatočnej členskej 
základne. Snáď sa nám to budúci rok opäť podarí.   
 
Ad 7) Znížené členské v Asociácii liečebných pedagógov PRO LP  
Pre študentov je ročný členský poplatok 5 Euro - a platenie bude pravdepodobne možné 
rozdeliť na 2,5 Euro na semester štúdia. Študujúci bakalári, ktorí majú ukončené štúdium 
liečebnej pedagogiky prvého VŠ stupňa budú mať tiež znížené členské. Tu by bolo možno 
dobré spolupracovať v tomto aj so študentmi z Levoče (je to aj ich zastrešujúca profesijná 
organizácia).  
 
Ad 8) Revue LP 
Dr. Janoško - šéfredaktor Revue LP spolu s redakčnou radou vypracuje výzvu na najbližšie 
číslo - kde sa pokúsime zapojiť všetci z praxe - a napíšeme o svojej liečebnopedagogickej 
praxi. Termín uzávierky vyhlásime. Pokyny upresníme. Možno sa pri tejto téme  
rozhodneme skôr pre zborník LP a Revue LP venujeme inej téme. Všetko si v dohľadnej 
dobe vyjasníme. Sme radi, že sa nám prihlásili noví členovia do redakčnej rady. Dr. 
Janoško osloví prihlásených záujemcov konkrétnou výzvou. 
 
Ad 9) Ďalšie vzdelávanie liečebných pedagógov 
Veľká úloha nás čaká aj v naštartovaní ďalšieho vzdelávania pre liečebných pedagógov. 
Návrh je, že sa do toho musíme zapojiť všetci - teoretici i praktici. Navrhujeme, že by toto 
vzdelávanie išlo cez Asociáciu liečebných pedagógov PRO LP - a jednotlivci alebo dvojice 
by ponúkli sobotné poldenné semináre na niektoré špecializované témy, ktoré by sa mohli 
podľa záujmu aj opakovať. Išlo by o krátke semináre, ktoré budú spoplatnené. Zvýhodnený 
poplatok budú mať aktívni členovia Asociácie liečebných pedagógov PRO LP. Semináre 
sa môžu aj niekoľkokrát zopakovať - ak bude záujem. Budeme ich ponúkať na 
www.prolp.sk. Semináre by sa mohli konať ideálne aj s účasťou študentov - mohli by sme 
ísť v niektorých témach viac do hĺbky. Na LP dňoch je čas obmedzený krátkou prednáškou 
- alebo krátkym workshopom. 
 
Dr. Špániková aktualizuje ponuku na ďalšie vzdelávanie formou akreditovaného 
vzdelávacieho programu Sprevádzanie rodiny. 
 
Dr. Szabová podá informáciu o aktuálnosti akreditovaného vzdelávania "Tvorivé aktivity 
pre MŠ, ZŠ a SŠ pre odborných pracovníkov v školstve“. 

http://www.prolp.sk/
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PaedDr. Ján Galáš, PhD. (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny- ÚPSVaR) oslovil 
Asociáciu liečebných pedagógov PRO LP k ďalšej spolupráci v rezorte sociálnych veci v 
nasledovných otázkach : ďalšie vzdelávanie pre liečebných pedagógov pracujúcich v tomto 
rezorte ale i možnosť ponúknuť ďalšie vzdelávanie pre vychovávateľov a profesionálnych 
rodičov s možnosťou získavania kreditov za vzdelávanie. Navrhol pracovné stretnutie k 
týmto a súvisiacim témam.  
 
Snažíme sa a budeme sa snažiť podporiť pracujúcich rodičov - liečebných pedagógov a 
matky (liečebné pedagogičky) na rodičovskej dovolenke ešte viac a pokúsime sa spoločne 
s vami hľadať možnosti a cesty ako ponúkať vzdelávanie, semináre, kurzy, pracovné 
stretnutia a konferencie, aby boli „family friendly“ (teda sa ich budú môcť zúčastniť aj deti 
s rodičmi). 
 
Rovnako sme nadchnutí aj pre myšlienku víkendových liečebáckych vzdelávaco-
rekreačných rodinných dní. 
 
Informácie o možnosti získavania kreditov za podujatia organizované cez Asociáciu 
liečebných pedagógov PRO LP zašleme (v spolupráci s Dr. Stupkovou a Prof. 
Horňákovou). 
 
Ad 10) Medzinárodná liečebnopedagogická konferencia v rámci LP dní 
Liečební pedagógovia budú v najbližšej dobe oslovení s výzvou pri organizácii 
každoročnej medzinárodnej konferencie LP dní. Najbližšia sa bude konať 9. a 10. 
novembra (piatok a sobota) na tému "Vzťah v pomáhajúcej profesii“.  Účasť bude 
možná formou prednášky, posteru, alebo praktického workshopu pre obmedzený počet 
účastníkov. Prosíme liečebných pedagógov, aby skúsili porozmýšľať aktívnym prispením 
nejakou formou na túto konferenciu - s možnosťou publikovať v  recenzovanom zborníku 
z podujatia. 
 
Ad 11) Praxe študentov liečebnej pedagogiky 
Výzvou vás oslovíme k spolupráci pri zabezpečovaní praxí študentov LP u liečebných 
pedagógov (aby študenti absolvovali liečebnopedagogickú prax - nie náhrady u iných 
pomáhajúcich profesionálov).  
 
Ad 12) Zverejnenie kontaktov liečebných pedagógov 
Čaká nás väčšia práca so zosieťovaním liečebných pedagógov v praxi - obrátime sa na vás 
s opätovnou výzvou -  kontakty s aktuálnym pracoviskom s vaším súhlasom uverejníme - 
podľa zaslaného vzoru pre aktívnych členov asociácie prolp na stránke www.prolp.sk na 
čas, kedy budete členom asociácie (to bude jeden z benefitov z členstva). Ostatné kontakty 
budú archivované - ale nezverejnené. 
 
Ad 13) Asociácia liečebných pedagógov PRO LP 
Je potrebné zapracovať na vytvorení nového loga asociácie PRO LP (výzva bude 
zaslaná). 
 
Do pozornosti dávame aj zriadený účet asociácie PRO LP na facebooku. 
 
Navrhujeme pre aktívnych členov PRO LP zriadiť jednu e-mailovú adresu - 
(distribučný zoznam) z e-mailových adries, ktoré máme a budeme mať k dispozícii a 
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výhodou bude, že sa budeme rozprávať cez e-maily, ktoré si budú môcť čítať (len) všetci 
zúčastnení a zapájať sa do diskusie na aktuálne a veľmi horúce témy (je to veľmi 
praktický spôsob komunikácie - ale členom tejto diskusnej skupiny sa stanú len 
aktívni členovia PRO LP. Po prerušení členstva budú z tejto diskusnej skupiny vyradení . 
Aktuálnych členov PRO LP do tejto diskusnej skupiny zaradíme pozvánkou automaticky- 
ak si neželáte z nejakých dôvodov byť v tejto skupine zaradení napíšte to prosím na e-mail: 
petra.mitasikova@gmail.com. Ponúkneme to ako ďalší benefit aktívneho členstva v 
profesijnej organizácii PRO LP.  
Od Mgr. Mrázovej zaznel nápad - zverejniť zoznam liečebných pedagógov - kontakty na 
tých, ktorí ovládajú dobre cudzí jazyk pre zahraničných záujemcov o naše služby. V tomto 
prípade navrhujeme na www.prolp.sk pre členov PRO LP zriadiť vizitku kontaktu v 
angličtine s popisom a náplňou práce. 
 
Na budúcich stretnutiach liečebných pedagógov bude potrebné ošetriť problém, koho bude 
naše profesijné združenie PRO LP zastrešovať. Náš návrh je len liečebných pedagógov, 
ktorí ukončili Bc, alebo Mgr. vysokoškolský študijný program liečebnej pedagogiky. Čo 
s tými prípadmi profesionálov v LP, ktorí ukončili iný odbor a dlhé roky pracujú na 
miestach liečebných pedagógov alebo chcú len priateľsky participovať v našom profesnom 
združení? O takýchto prípadoch by sme mali rozhodovať hlasovaním - a všeobecným 
konsenzom rozhodnúť. 
 
Z pléna zaznelo, že liečební pedagógovia sú presúvaní do nižších platových tried. Mohli by 
sme sa podobným problémom a témam venovať na najbližších pracovných stretnutiach. 
 
Rovnako je možné sobotné pracovné stretnutie zorganizovať aj na inom mieste Slovenska - 
ak sa niekto k organizácii podujatia podujme. 
 
Ad 14) Propagácia odboru liečebná pedagogika 
Akúkoľvek pozitívnu reklamu nášho odboru v rôznych časopisoch - info posielajte na 
zverejnenie na www.prolp.sk - dr. Mitašíkovej  na petra.mitasikova@gmail.com 
(administrátor www.prolp.sk) - naskenujeme a zverejníme info na stránke alebo aspoň 
dáme info, čo a kde nové vyšlo. Rovnako je veľmi vhodné posielať linky na archivované 
výstupy v médiách  - sústredíme ich na našu spoločnú stránku. 
 
Veľkou výzvou je ďalšia a sústavná reklama nášho odboru. Je potrebné dať verejnosti 
vedieť o našich službách a špecifických možnostiach. Možnosti je dostatok v rámci 
odborných i populárno-odborných médií. 
 
Ad 15) Iné, rôzne 
Mgr. Veronika Mrázová pošle informáciu o možnosti predplatiť si nemecký časopis 
liečebnej pedagogiky (Zeitschrift fur Heilpedagogik). 
 
Dr. Vodičková pošle info o švajčiarskom časopise pre liečebnú pedagogiku. 
Účastníci stretnutia liečebných pedagógov si mali a budú mať možnosť zakúpiť najnovšie 
odborné publikácie. 
 
Ďakujeme študentke Ľudke Klakovej (4. roč. LP) ďakujeme za ich výtvarné spracovanie 
spomienkových medailónikov zo stretnutia liečebných pedagógov v Ba.  
 
Ďakujeme vám za milé prispenie domácimi koláčikmi (to aj do budúcnosti môžeme 
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zachovať :-) a tiež ďakujeme aj za dobrovoľný prezenčný poplatok, ktorý nám pomôže 
vykryť náklady na organizáciu a občerstvenie (Ing. Mitašíkovi ďakujeme za sponzorské 
prispenie na toto liečebnopedagogické podujatie formou zošitov, pier a obalov na menovky 
:-).  
 
Najbližšie pracovné stretnutie liečebných pedagógov bude koncom školského roka - 
dátum a organizácia podujatia bude upresnená. 
 
Zapísala: Dr. Petra Mitašíková, Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK v BA. 
Zápis pripomienkovali: prof. Horňáková, Dr. Janoško, Dr. Skraková - Novotová, Dr. 
Stupková, Dr. Kováčová, Michal Špalek. 
 
V Bratislave, dňa 27.1.2012. 
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RECENZIE 
 
ADAMÍK - ŠIMEGOVÁ, Miroslava, KOVÁČOVÁ, Barbora (eds.) 2011. 
Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich 
využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnava : Pedagogická 
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, 305 s. ISBN 978-80-808-2420-4. 
 
Oblasť šikanovania je svojim významom značne rozsiahla. Vychádza z výchovného 
pôsobenia v rodinách, školách a prerastá na úroveň makropriestoru spoločnosti. 
Identifikácia problematiky šikanovania v spoločenskom priestore naberá stále viac na 
dôležitosti z pohľadu sociálnej patológie. Jednostranné nazeranie na šikanovanie ako na 
sociálno-patologický jav však považujeme za zúžený potenciál fenoménu. Domnievame 
sa, že fenomén je možné uchopiť aj z druhej strany ako možnosť. Pozrieť sa na 
problematiku ako na možnosť aktérov, obetí a svedkov šikanovania k ich osobného rastu 
v zmysle prekonania určitej životnej udalosti, ktorú treba pochopiť, spracovať a riešiť. 
K tomu potrebujú agogé skúsenejšieho človeka. Najpovolanejším je rodič, žiaľ ten sa často 
o probléme svojho dieťaťa (hlavne skrytej šikane) ani nedozvie. Širší priestor pre tútoriát 
ponúka školské prostredie a to je možnosť pre odborných zamestnancov (školského 
psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga a pod.)  Na tomto mieste chceme 
upriamiť pozornosť aj na stále nedoceňovaný peer prístup, významnú preventívnu aktivitu 
pri výskyte a riešení šikanovania prostredníctvom spolužiakov rovesníkov priamo 
v priestoroch škôl a školských zariadení. Treťou pomocnou rukou v systematickom 
nazeraní na problematiku šikanovania je možnosť teoretikov akademických vedecko-
výskumných pracovísk a praktikov riadiacich rôzne ustanovizne, inštitúcie, združenia, 
metodické centrá, rezorty a pod. zaoberať sa fenoménom šikanovanie a rozvíjať 
postupy, teórie, techniky, stratégie podľa jednotlivých úrovní (rodina- škola- komunita- 
spoločnosť) potrebných pre zvládnutie problematiky šikanovania v slovenských 
podmienkach. 

Editorky zborníka poznám osobne dva roky ako zanietené a vysoko erudované vedecké 
pracovníčky a zároveň reálne nazerajúce praktičky, ktoré vychádzajú z ich vlastnej 
psychologickej a profesijnej činnosti na základných školách. Možno oceniť, že zo 
spoločnej práce dvoch pedagogičiek, ktoré pôsobia v rôznych pomáhajúcich profesiách, sa 
zrodila plodná spolupráca pri riešení problematiky šikanovania v slovenských základných 
školách. 

Zborník je výstupom medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Katedra 
pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so 
Psychologickým ústavom AVČR Praha a Asociáciou školskej psychológie Slovenskej 
a Českej republiky pod záštitou vedeckého projektu grantovej agentúry VEGA MŠ SR pod 
číslom 1(0065/09), a ktorá sa konala 25. - 26. novembra 2010 v priestoroch kaštieľa 
Jaslovské Bohunice. Príspevky v zborníku z konferencie boli recenzované dvoma 
odborníkmi pedagogickej vedy, doc. PhDr. Albínom Škovierom, PhD., ktorý pôsobí na 
PdF UK v Bratislave a doc. PaedDr. Tomášom Jablonským, PhD. z PdF KU 
v Ružomberku. 
Publikácia je štruktúrovaná do úvodného slova editoriek, šesť hlavných referátov, sedem 
referátov z pléna a dvadsiatich referátov účastníkov v dvoch sekciách.  
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Hlavné referáty a referáty z pléna 
V príspevkoch pozvaných odborníkov zazneli tri najdôležitejšie myšlienky, ktoré je 
potrebné  zdôrazniť ako na ne poukazujú aj editorky: 
1. Existencia a potrebná realizácia preventívneho programu „Srdce na dlani“, ktorý bol 
prezentovaný v príspevku doc. Evy Gajdošovej, CSc. (Asociácia školskej psychológie SR 
a ČR), ako „efektívny prostriedok systematickej longitudinálnej mravnej výchovy, ktorý 
zachytáva vek dieťaťa od materskej školy aţ do 5. ročníka základnej školy. Program rozvíja 
mravné usudzovanie, prosociálne mravné správanie a konanie zážitkovou formou. 
Deti sa učia, že v prípade problémov s rovesníkmi by mali pomocou empatie preskúmať 
sociálne indície v danej situácii a dôkladne rozmýšľať o celej situácii. Tiež sú vedené k 
tomu, aby si pre svoje sociálne interakcie zvolili morálne ciele. Pomocou vhodne 
vybraných životných situácií si nacvičujú kroky na riešenie problémov, tvoria vlastné 
riešenia a v súlade k tomu sa tiež učia, ako sa mravne správať a mravne konať v rodine a 
v škole. 

2. Problematika etablovania pomáhajúcich profesií v škole v ČR a SR (odborní 
zamestnanci škôl), ktorá je v oboch krajinách porovnateľná najmä z hľadiska pomoci 
vyšších štátnych orgánov. Zatiaľ čo v SR je možné zamestnať odborného zamestnanca 
(školského psychológa, školského špeciálneho alebo liečebného pedagóga, sociálneho 
pedagóga) podľa zákona, mnoho škôl tohto odborného zamestnanca nemá. V Českej 
republike sa realizoval projekt „Rozvoj školních poradenských pracovišť“, ktorý 
zabezpečoval školenie špeciálnych pedagógov pracujúcich minimálne na 0,25 úväzok a po 
dvoch rokoch realizácie projektu bolo školám ponúknuté, aby si vytvorili miesto pre 
špeciálneho pedagóga. Skúsenosti však poukazujú na problém etablovania pomáhajúcej 
profesie v školstve, nakoľko išlo o nepremyslené kroky v napĺňaní programu, ktorý 
zlyhával najmä vo financiách. Autori konštatovali problém neochoty škôl finančne 
participovať pri vytváraní miest školských špeciálnych pedagógov. Súčasná školská prax si 
neodkladne žiada prítomnosť odborníkov – školských psychológov a špeciálnych 
pedagógov pracujúcich v podmienkach základnej školy. 

3. Problematika posunu od doposiaľ pretrvávajúcich názorov, že »šikana je niečo extrémne 
a zlé« k tvrdeniam, že »šikana nemusí byť všade« (konkrétne existujú prostredia a triedy, 
ktoré sú voči nej rezistentné), nakoľko je možné s ňou pracovať prostredníctvom 
konkrétnych preventívnych programov, ktoré prinášajú »svoje ovocie«. Tiež je potrebné 
zdôrazniť význam prvých výskumov v prostredí, v ktorých sa šikanovanie nevyskytuje 
(diagnostika klímy a vzťahov v triede „bez šikany“). 

Príspevky do sekcií boli starostlivo vyberané a zostali verné tematickému cieleniu v oblasti 
šikanovania. Jednotlivé sekcie boli svojim obsahom zamerané na šikanovanie z pohľadu 
výskumníkov a na šikanovanie z pohľadu jeho riešenia.  

Šikanovanie z pohľadu výskumníkov 
Z pohľadu výsledkov výskumov, ktoré odzneli v príspevkoch, sa šikanovanie v realite 
základných škôl rieši skôr formálne, čo je pripisované hlavne nedostatočnej pripravenosti,  
ale aj ochote pedagógov odhaliť šikanovanie alebo pomenovať agresora alebo strachu 
zvládnuť akútnu situáciu šikanovania (čo viacerí pedagógovia verejne priznávajú). 
Zaujímavé by boli výskumné zistenia, či je to podobne s inými sociálno-patologickými 
javmi na základných školách ako so šikanovaním. Pedagógom chýbajú konkrétne aktivity 
(výcviky, školenia, spoločné stretnutia, kurzy) na odhaľovanie a zvládanie fenoménu 
šikanovania. Vhodnou alternatívou je zamestnať v základnej škole odborného zamestnanca  
napríklad sociálneho pedagóga, ktorý poskytne metodické usmernenie, vypracuje stratégiu 
postupu šikanovania v konkrétnej škole a v prípade otázok učiteľov s nimi konzultuje a 
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vedie ich metodicky. Obraz o pripravenosti základných a stredných škôl na riešenie 
problematiky šikanovania podáva Zlatica Lupová zo Štátnej školskej inšpekcie Bratislava 
v roku 2010 na základe výskumných zistení v 80-tich základných školách a v 80-tich 
stredných školách Slovenskej Republiky. Závery sú podobné výskumným zisteniam 
prispievateľov o potrebnosti odborného prístupu k problematike šikanovania v základných 
školách prostredníctvom vyškolených pedagógov v spolupráci s odbornými 
zamestnancami škôl. 

Šikanovanie z pohľadu jeho riešenia 
V sekcii bolo poukázané na problém vysokých nárokov kladených na pedagógov, ktorým 
nezostáva dostatok času na prevenciu šikanovania. Je potrebné zdôrazniť 
multidisciplinárnu spoluprácu odborníkov a učiteľov. Posilnenie spolupráce prináša 
možnosť prinavrátiť škole rolu, ktorá jej prináleží. Podpora tímovej spolupráce má byť 
predovšetkým aktivitou  vychádzajúcou z regionálnych oblastí.  

Záverečné zhodnotenie príspevkov zborníka 
Na záver zborníka editorky ponúkli štyri odporúčania v záverečnom hodnotení príspevkov 
zborníka: 

1. Podporiť pozíciu pomáhajúcich profesií na školách v SR a ČR predovšetkým z pohľadu 
legislatívnych dokumentov a opatrení. Možnosť je vo vyššej miere publikovať aktuálne 
výskumné štúdie so zdôraznením potrebnosti školského poradenského pracovníka. 
Nutnosť poukázať na elimináciu výskytu šikanovania v školách, kde pracuje školský 
poradenský pracovník. 

2. Zintenzívniť spoluprácu aj formou konferenčných stretnutí z dôvodu aktívnej výmeny 
informácii o problematike šikanovania a formou konferencií uskutočňovať prezentáciu 
teoretických a výskumných štúdií v problematike. Úvaha nad pravidelnosťou realizácie 
konferencie so striedaním miesta konania konferencie zostala otvorenou. 

3. Podporiť multidisciplinárnu spoluprácu na školách v konkrétnych regiónoch. 

4. Publikovať závery z konferencií z odborných a vedeckých periodikách v SR a ČR. 

K záverom editoriek pridávame otvorenú otázku aj o pravidelnom organizovaní 
konferencií medzi pedagogickými fakultami TU Trnava a UK Bratislava, kde študujú 
potenciálni pracovníci pomáhajúcich profesií. Spolupráca by bola prínosom pre slovenské 
prostredie v oblasti problematiky šikanovania. Po prečítaní zborníka nadobudne čitateľ 
dojem, že záujem o problematiku v radoch teoretikov je vysoký. Ústretovosť a vzájomné 
obohacovanie sa poznatkami, skúsenosťami a inovatívnymi myšlienkami nielen medzi 
odbormi psychológie a pedagogiky, ale aj medzi skúsenejšími odborníkmi vied 
a začínajúcimi mladými vedcami a výskumníkmi, by malo viesť ku kvalitnému návrhu 
štandardného postupu pre praktikov, v základných školách zamestnaných učiteľov, 
školských psychológov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov a pod.  
Čím viac sa do problematiky šikanovania vnárame, tým viac zložitejšie sa javí jej riešenie. 
To nás ale nemôže odradiť od hľadania spôsobov ako skrotiť tohto nebezpečne „divého 
koňa“, ktorý stále sebavedome cvála na našich (chvalabohu nie všetkých)  základných 
školách.  

Mgr. Silvia Neslušanová 
doktorandka 
Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta  
Katedra pedagogických štúdií 
Priemyselná 4, 918 43, Trnava 
E-mail: silvia.neslusanova@gmail.com 
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KOVÁČOVÁ, B. 2011. Práca s bábkou. Námety pre 
pedagógov v materskej škole. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2011. 63 strán. ISBN  978-80-233-3005-3. 
 
Práca s bábkou, Námety pre pedagóga v materskej škole je publikáciou 
tohto druhu u nás prvotinou. Tvorivé námety pre prácu -  ako uvádza 
autorka publikácie - sú ukážkou variabilných možností pre pedagógov 
a inšpiráciou k vlastným nápadom. 
 

Kniha je členená do štyroch kapitol: 
V prvej kapitole Abeceda s bábkou autorka publikácie prostredníctvom písmen abecedy -
miestami doplnenej epizódnymi príbehmi Vreckovky Vandy a Ponožky Peti, približuje 
čitateľom podstatné informácie pre prácu s bábkou  (A – Animácia, K – kulisy,...). 
Druhá kapitola podrobne popisuje  hry s využitím celého tela. Dá sa súhlasiť s autorkou 
knihy, že práca s telom, kde sa prelína pohyb s výtvarnými, hudobnými a hudobnými 
činnosťami cez prežívanie, je  dôležitým  predpokladom pre hru s bábkou. 
Prostredníctvom uvedených hier deti naviac získavajú množstvo poznatkov v rámci 
rôznych činností (napríklad v hre Lekáreň bábok okrem prípravy na uchopenie, ovládanie  
bábky si deti osvojujú informácie o niektorých liečebných úkonoch). 
Zaujímavo pôsobia príklady činností s využitím ruky ako rekvizity alebo bábky, napríklad 
práca s cestom – miesenie, trhanie, ťahanie s podrobným popisom postupu. Hry s prstami  
vyúsťujúce do príbehov prispievajú k  rozvíjaniu   rytmického cítenia, predstavivosti, 
pamäti, reči. 
Tretia kapitola je zameraná na hru s reálnym, zástupným alebo  imaginárnym predmetom, 
kde dôležitú úlohu hrá princíp reality, symbolizácie a imaginácie. 
Hry Šatkový kolotoč, Neposlušné rukavice a ďalších 9 podrobne spracovaných stretnutí sú 
vhodnou prípravou pre prácu s deťmi v oblasti  hry s bábkou. 
Štvrtá kapitola rieši otázku animácie bábky. V rámci hry dieťaťa s bábkou môže pedagóg 
pracovať na  troch úrovniach: Dieťa v pozícii tradičného diváka,  dieťa v pozícii aktívneho 
diváka, dieťa v pozícii aktívno-pasívneho hráča. 
Zaujímavé sú postupy práce v rámci improvizovanej hry a rozpis hier a činností s bábkou 
podľa scenára, ako prípravy k bábkovému predstaveniu. 
Publikáciu Práca s bábkou, ktorá je spracovaná v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom pre deti Materských škôl v roku 2008), je vhodná pre pedagógov i študentov 
študijných odborov predškolská pedagogika, učiteľov materských škôl, pre pedagógov 
detských domovov, pracovníkov rámci humanitných organizácii, pri jej uplatňovaní  aj 
u starších detí a rovnako môže poslúžiť ako inšpiračný materiál pre ich rodičov.  
Uvedenú príručku je potrebné využívať so zreteľom na individuálne zvláštnosti  každého 
dieťaťa.  
Popri uvedených tvorivých činností s bábkou, ktoré sú pre  pedagógov i deti podnetné, 
zaujímavé, je dôležité využívať aj  bábkové divadlo - predstavenie, ktoré je z hľadiska 
vývinových a vekových osobitostí   nezastupiteľným výchovným,  motivačným 
a relaxačným činiteľom  v živote dieťaťa. 
 
Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky  
Katedra liečebnej pedagogiky 
Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4), 813 05 Bratislava 
E-mail: katarína.majzlanova@fedu.uniba.sk 
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FREIHOW, H.F. 2010. Milý Gabrieli. Praha : Kalich, 144 
s. ISBN: 978-80-7017-146-2. 
 
Autor uvedenej publikácie sa v podobe listu prihovára svojmu 
autistickému synovi – Gabrielovi. Rozpráva mu o svojich pocitoch, 
túžbach a obavách. Snaží sa mu s láskou vysvetliť, v čom je jeho syn 
odlišný od iných detí a zároveň opisuje, aké ťažké je niekedy žiť „na 
úkor“ jeho choroby.  
Freihow otvára svoju dušu. Delí sa o svoje myšlienky, ktoré dotvára 

rozprávaním spomienok: „Gabriel, pamätáš sa...?“, „Gabriel, vieš, keď sme boli ...“ Nimi 
sa snaží v Gabrielovi prebudiť a podporiť to, čo ani sám nevie, či v ňom je - „zdravé 
dieťa“. Gabriel si totiž uvedomuje, že má problém a chcel by, aby ho jeho rodičia 
„opravili“, čo však bohužiaľ nejde. Aj takéto chlapcove myšlienky vnášajú do jeho rodiny 
veľký smútok.  
Gabriel je výbušný a jeho život je založený na rituáloch. Tieto rituály niekedy privádzajú 
rodičov do takého zúfalstva, že majú problém milovať jeden druhého. Autor opisuje dni 
plné strachu, bolesti, chuti utiecť ďaleko a žiť iný život, aj to, aký strach má Gabrielova 
sestra z toho, že je jej brat iný a ani rodičia jej nevedia vysvetliť prečo, alebo to, ako veľmi 
sa za neho niekedy hanbí pred kamarátmi, ale aj ako ho zubami nechtami chráni pred 
každým škaredým slovom.   
Freihow rozpráva o mnohých veciach, ktoré sú bolestivé a psychicky náročné a o tom, že 
Gabriel nemá ani predstavu čo všetko svojou odlišnosťou spôsobuje. A práve táto 
skutočnosť je podľa môjho názoru dôvodom, prečo píše túto knižku. Sám nevie, čo 
prinesie budúcnosť (veď Gabriel je ešte iba dieťa) a bojí sa práve o tú Gabrielovu. Vidí, 
aké má problémy s chápaním iných ľudí, nerozumie metaforám, priveľmi dbá na 
používanie správnych slov a nevie, ako sa jeho život rozbehne ďalej. Opisuje situácie, 
kedy mu ostatné deti pomáhali, aby bol šťastný, ale aj situácie, kedy on tešil iných, či iným 
ubližoval. Gabriel mal obrovské šťastie, že sa dostal medzi deti (v škole), ktoré mu možno 
ani nerozumeli a možno ho ani nemali rady, ale nepriali mu nič zlé. Pri jednej športovej 
udalosti v škole sa Gabriel zúčastnil preteku v behu so svojimi spolužiakmi. Štartovací 
výstrel ho trošku vyviedol z miery. Keď sa však napokon rozbehol, bežal,  akoby mal 
získať medailu, ale potom sa rozhliadol a uvidel, že je sám a že všetci sú už v cieli. Na to 
sa srdcervúco rozplakal a schúlil do klbka. V tom sa pri ňom objavili spolužiaci, ktorí ho 
chválili, gratulovali k úžasnému výkonu a odvádzali pre medailu. 
Problém je ale v tom, že Gabriel nedokáže pochopiť, čo sa okolo neho deje. Nerozumie, 
prečo sa rodina hnevá, keď sa podľa neho pravdivo vyjadril o svojej sesternici - ktorej keď 
sa mu ako bábätko rozplakala v náručí povedal, že je hlúpe dieťa - a upresnil, že to tak 
naozaj myslel, keď to povedal. Prečo sa smejú, keď okomentuje niečo, čo sa práve deje? 
Toto sú veci, ktorým Gabriel nerozumie, ale vie, že sa niečo „deje“ a práve to ho privádza 
do zložitých situácii, kedy je smutný, nahnevaný a agresívny. 
A všetky tieto trápenia sa mu snaží vysvetliť jeho otec. Verí, že keď bude starší, prečíta si 
túto knižku a tá mu pomôže pretĺkať sa  ďalej „normálnym“ životom. Toto rozprávanie 
neobsahuje veľa veselých príhod, práve naopak, viac smutných a emotívnych. Napriek 
tomu si myslím, že môže byť veľkou oporou pre mnoho rodín s podobným osudom.  
Na záver ponúkam krátku ukážku, časť, ktorá bola pre mňa veľmi ťažká a ešte dlho si ju 
budem pamätať: 
„Jsme na tebe hrdí, chlapče a jsme hrdí na to, že jsme tví rodiče, stejně jako jsou na tebe 
hrdí tví sourozenci. O tom nesmíš nikdy pochybovat, i když si třeba vykládáš naši 
bezradnost nebo rozpaky jako zradu. I my můžeme být někdy tak nerozumní, že tě zraníme, 
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když zapomeneme, že nejsi jen obyčejný dílek v lidské skládačce. Máme totiž ještě jeden 
úkol. Musíme tě naučit, i když to třeba bude bolet, že dokonce i tvá rodina a tví přátelé, na 
něž spoléháš nejvíc, tě mohou někdy  zranit, protože mohou být chvílemi slabí, hloupí a 
nespravedliví, příliš do sebe zahledění, než aby brali ohledy na to, jak mají s tebou 
zacházet.“ 
 
Katarína Gergelyová 
študentka liečebnej pedagogiky 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky 
Katedra liečebnej pedagogiky 
Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4), 813 05 Bratislava 
E-mail: gergelyova@gmail.com 
 
 
 
ŠKOVIERA, A. 2011. Prevýchova. Úvod do teórie a praxe. Bratislava : 
FICE – národná sekcia v SR, 2011, 1. vydanie. ISBN 978-80-969-2534-6. 
 
Koľko ľudí, toľko chutí. Koľko odborníkov, toľko názorov. Koľko zariadení, toľko 
špecifických prevýchovných systémov. V ideálnom prípade, koľko klientov, toľko 
prevýchovných prístupov. Množstvo dostupných teórií a konceptov výchovy i prevýchovy 
(často prezentujúcich protichodné názory) ponúka okrem podnetných rukolapných riešení 
aj chaos. Najlepšie odzrkadľujú tento chaos zmeny v systéme pomoci deťom s poruchami 
správania. Albín Škoviera ,,upratuje“ v tomto  sklade poznatkov, vychádzajúc zo svojich 
osobných skúseností nazbieraných počas 40 rokov praxe. 

Vo svojej najnovšej knihe definuje základné pojmy z oblasti prevýchovy, v ich širších 
súvislostiach. Popisuje hlavné míľniky histórie prevýchovných zariadení, významné 
osobnosti a ich prevýchovné koncepty, ako aj východiská súčasnej rezidenciálnej výchovy, 
súčasné najpoužívanejšie výchovné stratégie, prístupy a metódy. Charakterizuje jednotlivé 
typy zariadení podľa otvorenosti, či uzavretosti inštitúcie, preferovaných hodnôt a 
charakteru moci. Načrtáva špecifiká kultúry prevýchovných zariadení v porovnaní s 
,,bežnou“ základnou školou“.  V osobitnej kapitole prezentuje model režimovej aplikácie 
skupinových terapeutických foriem práce ako overenej forme práce s deťmi a mládežou s 
poruchami správania. Tu popisuje režim, ako prevýchovný prvok a možnosti využitia 
terapeuticko-výchovnej komunity, psychoterapeutických skupín, športových aktivít, 
klubových činnosti a spolusprávy. 

Od teórie prevýchovy prechádza autor v druhej polovici knihy k aktuálnym otázkam praxe. 
Ponúka odpovede na otázky z čoho vychádza a aké ambície vo výchove má hodnotenie 
správania, diagnostické pozorovanie, práca s rodinou klienta, tímová spolupráca (a jej 
manažment) a supervízia. Špeciálne sa venuje úlohe trestov a odmien, porovnáva názory 
podporujúce a odmietajúce podmieňovanie vo výchove. Podnetnou je tiež kapitola o 
možnostiach a obmedzenia práce s rodinou, so špeciálnym dôrazom na potrebu funkčnej 
diagnostiky rodinného prostredia klienta v otázkach motivácie, kompetencií a možností 
rodiča spolupôsobiť na zmene situácie. 

Kniha je so svojim malým rozsahom (133 strán) prekvapivo obsažná a zároveň prehľadná. 
Venuje sa aktuálnym základným otázkam prevýchovy, ponúka nezaujatý prehľad 
poznatkov ako aj autorove názory a skúsenosti. Môže byť kompasom v spleti 

https://em.fedu.uniba.sk/owa/redir.aspx?C=f5d34c81111f48e5962e4ba54a3378b4&URL=mailto%3agergelyova%40gmail.com
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protikladných teórií, ponúka prehľad a odporúča smer. Má potenciál naplniť nádeje autora 
prezentované v závere a poslúžiť v zdokonaľovaní sa odborníkom aj deťom. 

 
 
Mgr. Zuzana Murínová 
doktorandka 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
Katedra Pedagogiky a Sociálnej pedagogiky 
Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4), 813 05 Bratislava 
E-mail: dmurinova@fedu.uniba.sk 
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Štúdie

Liečebnopedagogické pozorovanie v terapii hrou – formálne a obsahové podmienky.

Petra Mitašíková


Abstract


Therapeutic pedagogical Observation in Play Therapy.

The article aims on formal and content issues of observations in play therapy as part of complex therapeutic pedagogy procesual evaluation.  


Key words: diagnostic observation in therapeutic pedagogy, participating observation, objective records versus subjective comments, observation of indipendence, cooperation, concentration, context of environment.

Abstrakt


Príspevok sa zameriava na formálne a obsahové podmienky diagnostického pozorovania v terapii hrou ako súčasti komplexnej liečebnopedagogickej procesuálnej diagnostiky.


Kľúčové slová: diagnostické pozorovanie v liečebnej pedagogike, participačné pozorovanie, objektívny záznamy versus subjektívne poznámky, pozorovanie samostatnosti, kooperácie, koncentrácie, kontext prostredia.

Pozorovanie klienta spolu so zaznamenávaním a analýzou pozorovaného je v liečebnej pedagogike kľúčovým nástrojom procesuálnej diagnostiky. Nazbieranie dostatočného množstva objektívnych údajov pomôže do hĺbky porozumieť konaniu, mysleniu a cíteniu klienta. Cieľom je získať čo najpresnejšie a detailné informácie, ktoré sú základom pre konštruovanie praktických ponúk terapeutických cvičení, aktivít, prípadne iných podporných opatrení. Sagi (1995) chápe pozorovanie správania v zmysle diagnostického prínosu, ako plánované a systematické. „nezaťažené“, „voľné“ pozorovanie môže podľa tohto autora poslúžiť k nazhromaždeniu značného množstva predbežných informácií a poskytnúť tak východiská pre systematické pozorovanie. Systematické pozorovanie je postup, metóda cieleného zisťovania dát. Jeho cieľom nie je iba zachytiť priebeh, ale aj vznik a príčinu správania.  


Samotné pozorovanie je v prevažnej väčšine prípadov participačným pozorovaním. Terapeut je aktívnym účastníkom situácie, ktorá bude pozorovaná a zaznamenaná ním samotným. Záznam z pozorovania je dobré rozdeliť na objektívnu časť zápisu a subjektívne poznámky na okraji k jednotlivým zaznamenaným významovým jednotkám.

Významová jednotka je zapisovaná ako jedna izolovaná informácia z pozorovania. Ďalšia významová jednotka je zaznamenaná do samostatného odstavca, ako informácia síce súvisiaca – ale predsa odlišná. Pre potreby lepšieho prehľadu môžu byť jednotlivé odstavce aj osignované alebo očíslované. Ak to situácia umožňuje, zaznamenávanie je možné robiť v priebehu terapeutického stretnutia, alebo čo najskôr po jeho skončení. Ideálne je robiť aj detailné prepisy videozáznamov, ktoré možno sledovať s odstupom a viackrát.

Subjektívne poznámky na okraji jednotlivých - pokiaľ možno čo najobjektívnejších významových jednotiek - sú dôležité pri priebežnom uvažovaní o vnímanej skutočnosti. Terapeut si na okraj zaznamenaných objektívnych informácií môže poznačiť svoje postrehy a otázky (Čo znamená toto správanie?, Čo viedlo k danému správaniu?, Aká téma je hrou spracovávaná?, Prečo dochádza k vybranému konfliktu?, Prečo sa dieťa hnevalo?, Prečo odmietlo spolupracovať?). Ďalším cieleným pozorovaním môžeme prísť na príčinu správania a pracovať na prípadnej zmene.

Pozorované správanie je do veľkej miery determinované okolitým prostredím. Zohľadniť rôzne aspekty prostredia je pri pozorovaní nesmierne dôležité. Hrový terapeut pozoruje najmä v prostredí terapeutickej herne. Poznanie klienta môže prehĺbiť a objektivizovať aj pozorovaniami mimo pripraveného prostredia v herni, prípadne inými diagnostickými nástrojmi – rozhovorom, testami a porovnaním svojich zistení so zisteniami iných odborníkov. Iné prostredie sa môže vyznačovať negatívnym vplyvom na správanie klienta. Dopady prostredia, v ktorom sa klient bežne vyskytuje, je vhodné analyzovať a v prípade negatívnej determinácie navrhnúť zmeny.

Interakcia terapeuta a klienta v terapii hrou patrí medzi najvýznamnejšie determinanty pri pozorovaní a treba im v záznamoch i priebežných analýzach venovať dostatočne veľkú pozornosť. V rámci terapeutickej herne je významným faktorom ovplyvňujúcim pozorované dianie najmä akceptujúci a prijímajúci vzťah terapeuta ku klientovi. Ďalšími dôležitými atribútmi sú bezpečie, vnímavá prítomnosť, reflektujúci a empatický postoj. Z tohto dôvodu sa do záznamov z pozorovania „transkripujú“ – teda prepisujú aj doslovné výroky klientov i terapeuta.

Voľná hra a voľná činnosť sú pri pozorovaní východiskové aktivity umožňujúce a sprístupňujúce prvotné poznávanie klienta. V daných situáciách sa klient prejavuje čo najviac slobodne, voľne a spontánne. Najmä u malých detí je dôležité začať komunikáciu (i pozorovanie) bez tlaku, ktorý vzniká – najmä na začiatku terapeutického stretávania sa - pri nadbytočných ponukách činnosti. Malé dieťa potrebuje dostatok času na samostatné zoznámenie sa s novým prostredím, ohmataním si, ovoňaním si, prezretím si a fyzickým prejdením si priestoru – ale i terapeuta (ktorý je súčasťou pripraveného prostredia herne). V samotnej terapii stačí začať jednoducho: „Ahoj Marek, tu sa môžeš hrať ako sám chceš.“ Ak budeš potrebovať pomoc, som tu pre teba.“ Je to niečo podobné, ako keď príde dieťa na ihrisko, začne sa spontánne hrať a nepotrebuje k svojej hre žiadne pobádanie. Väčšinou sa rozbehne za výzvami prostredia.


V prípade úzkostnejších detí je dobré poskytnúť fyzickú podporu a ochranu. Byť skrátka nablízku. Takéto dieťa netreba priveľmi pobádať a verbálne inštruovať napríklad vetami typu: „Teraz sa budeme hrať tak a tak, pozri tu je zaujímavá hračka...“ Práve takéto opatrné deti potrebujú veľa času, kým sa v novom prostredí začnú cítiť pohodlne a začnú sa hrať podľa toho, ako to samé cítia. K tomu, aby sa cítili bezpečne je vhodné, ak spočiatku objavujú prostredie pomaly a možno i spolu s rodičom, ktorý na prvých stretnutiach do terapeutickej herne vstupuje s ním.


V terapii hrou sa stretávame často z pohľadu dospelých s veľmi banálnymi konfliktnými záťažovými situáciami, ktoré však dieťaťu spôsobujú nadmerné a často zbytočné emocionálne napätie. V terapii hrou sa preto sústreďujeme najmä na riešenie praktických situácií z bežného života dieťaťa, ktoré potrebujú byť spracované. Čo pomôže, aká forma podpory pomôže, aby boli praktické problémy úspešne prekonané? Ak sa pozrieme prostredníctvom systematického pozorovania na konfliktné záťažové situácie z bežného života rešpektujúcim pohľadom a s porozumením pre možné ťažkosti a obmedzenia, prídeme na možnosti veľmi praktických spôsobov podpory.

Pozorovanie miery samostatnosti v hre i mimo hry je z hľadiska podpory klienta veľmi dôležité. Koľko podpory klient potrebuje? Prečo opakovane zlyháva v situáciách, v ktorých by mohol byť od vonkajšej pomoci nezávislým? Zaujímavé z tohto hľadiska je pozorovanie praktického konania. Aká je jeho sebaobsluha pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, vyzúvaní, umývaní rúk, používaní toalety, stolovaní? Aká je samostatnosť klienta v sociálne vyzývajúcich situáciách ako napr. adaptácia na nové skutočnosti, zvládacie mechanizmy pri záťaži, všeobecne pri zmenách?

Deti sa prostredníctvom imitácie jeden od druhého veľa učia. Pozorovanie miery rovesníckej kooperácie je z tohto hľadiska veľmi podstatné. Tento typ učenia je významný najmä v  predškolskom a mladšom školskom veku. V montessori pedagogike je tento fakt veľmi oceňovaný. Lillard (2007, s. 193) hovorí: „Rovesnícke učenie je zahrnuté v štruktúre montessori výchovy. Deti sú slobodné pracovať spolu a často aj spolu pracujú. Samostatne sformované skupinky dvoch alebo viacerých detí pracujú na riešení rozličných problémov.“ Veľmi podobne sa samostatné skupinky formujú pri voľných symbolických hrách. Nikto zvonku skupinku nesformuje, neurčuje role, deti sa sformujú do skupín a rozhodujú spontánne samé, určia si role, dohodnú sa na pravidlách, dodávajú si navzájom nové podnety, impulzy do hry a tým je významne podporovaná dĺžka a koncentrácia detí pre danú hrovú tému. Kooperatívna symbolická hra je dôležitá aktivita pri podpore sústredenia sa dieťaťa na činnosť, pretože deti sa navzájom podnecujú v napredovaní aktivity.


Rozvinutá schopnosť koncentrovane sa niečomu venovať, pozitívne ovplyvňuje správanie a následné učenie dieťaťa. Miera sústredenia pozornosti je ďalšia veľmi dôležitá oblasť, ktorú si treba pri diagnostickom pozorovaní dobre všímať. Podľa Dr. Montessori byť slobodným, znamená robiť konštruktívne voľby, čo rozvíja pozitívne osobnostné charakteristiky (Lillard, 2007, s. 106). Keď hovoríme o slobode vo výchove, máme na mysli slobodu pre kreatívnu energiu, ktorá pobáda vývin indivídua. Koncentráciu Montessoriová považovala za vnútorné vodítko, ktoré vedie dieťa ku konštruktívnym výberom zmysluplnej činnosti. Deti si vyberajú z tých podnetov, ktoré im asistujú pri dosahovaní stále vyššej vývinovej úroveň (tamtiež, s. 107) Tento významný fakt podporuje aj teória najbližšieho vývinu Leva Vygotského.

Optimálne sa vyvíjajúce dieťa si nájde príležitosť hrať sa kdekoľvek a s čímkoľvek. Je to prejav jeho zvedavosti, vnútornej sily, motivácie a schopnosti žiť naplno. Deti, ktoré vyrastajú v prostredí podporujúcom imaginatívne a bádateľské hry, v ktorom môžu skúmať, majú dosť tvorivých hračiek a kamarátov, sa vyznačujú veľmi vysokou kvalitou hry. V terapii hrou budú vykazovať známky dostatočne hlbokej koncentrácie, emocionálnej stability, samostatnosti, kooperácie a tvorivého riešenia problémov z bežného života. Ak sa v niektorých z týchto oblastí prejaví nerovnováha, je dôležité venovať tomu intenzívnejšiu pozornosť. Systematickým pozorovaním, zaznamenávaním pozorovaného a jeho priebežnou analýzou je potrebné odhaliť možné príčiny problémov, ktoré vývin dieťaťa negatívne ovplyvňujú. V liečebnej pedagogike sa na druhej strane intenzívne zaoberáme aj pozitívnymi prejavmi správania, na ktorých v prípade nutnosti terapie staviame.   
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Subjektívne kritéria výberu literárnych textov v biblioterapii.

Kategórie krásy a dobra a ich premeny v kontexte lektúry súčasníka „postmodernej doby“.

Hroznata Živný


Abstrakt


Autor vo svojom príspevku pojednáva o kategóriách krásy a dobra ako o možných účinných terapeutických faktoroch literárnych textov. V tomto kontexte uvažuje i o fenoméne čítania v „bežnej“ populácii, pokúša sa charakterizovať „literárnu scénu súčasníka“ a podrobnejšie sa zmieňuje o význame kritéria subjektívneho výberu literárnych  textov pre biblioterapeutické využitie v terapii osôb so závislosťami.

Kľúčové slová: literárny text, biblioterapia, terapeutické faktory, kategória krásy a dobra.


„Ak človek naberie mnoho takých spomienok zo sebou 


do života,  je zachránený na celý život. Ba i keď len 

jedna spomienka ostane nám v srdci, i to  nám niekedy 

môže poslúžiť na záchranu.“ (Dostojevskij, 1942, 

                           s. 684)

„Za letních večerů usedáme na zadek na břehu řeky, 

zamyšleně hledíme jak proud unáší zdechliny psů, a jenom 

my slyšíme melodie, které v té chvíli zpívá příroda.“


(Dutourd, 1996, s. 184)

V našej práci sme si položili niekoľko otázok, na ktoré sa pokúsime odpovedať formou subjektívnej reflexie zo selektívneho čítania niektorých literárnych textov. Ako sa menia funkcie literatúry v kontexte „postmodernej doby?“ Aké premeny kategórií krásy a dobra môžeme pozorovať v lektúre „postmodernej doby?“ Ako tieto spomenuté kontexty ovplyvňujú výber literárnych textov pre realizáciu biblioterapie v terapeutických programoch pre ľudí so závislosťami? Problém, o ktorom budeme následne uvažovať, možno formulovať ako problém relativizácie hodnotových kategórií krásy a dobra v postmoderných literárnych textoch.

Rezignujeme na vyčerpávajúce klasifikácie funkcií literatúry, spomeňme aspoň niektoré, z nášho hľadiska dôležité.

Z hľadiska sociológie kultúry môžeme uvažovať o literatúre ako o súčasti duchovnej kultúry, ktorá je podľa Havlíka (1999) súborom javov, procesov a vzťahov v uspokojovaní duchovných a sociálnych potrieb človeka. Literatúra takto v procese dejín plnila funkcie poznávacie, vzdelávacie, výchovné, adaptačné, socializačné, normatívne, regulatívne a my dodávame i funkcie estetické. V kontexte histórie literatúra stráca na „vážnosti“. Vážnosti dôsledkov, sú literárne texty „krvou písané a krvou skropené“ (herézy a kanonizácia kníh Starého a Nového zákona; Giordano Bruno a inkvizícia; Kalvín a jeho vražda Serveta- napísal knihu a preto bol zavraždený; Hitlerovo pálenie „dekadentných“ kníh;  gulagy a smrť pre Isaaka Babeľa jeho generáciu). Dnes, Salomon Rushdie je skôr výnimkou.

Literatúra v postmodernej dobe sa stáva viac hrou ako „vážnou vecou“, možno však konštatovať, že hrou bola vždy - v takomto zmysle ju chápal i Huizinga (1990). Len prestáva byť hrou pre autora, transformuje sa na  „hračku“  pre čitateľa. Literatúra ako nástroj sebapotvrdzovania ľudského spoločenstva, uspokojovania utilitárnych potrieb, literatúra ako hra.

Pre naše úvahy je však dôležitá estetická funkcia literatúry a preto budeme uvažovať o kategóriách krásy a dobra, a ich premenách v kontexte „postmodernej doby.“

Adorno píše (1997, str. 10) „Stalo se samozřejmostí, že nic z toho, co se týká umění, není již samozřejmé ani v něm samém, ani v jeho vztahu k celku, dokonce ani v jeho právu na existenci.“

Táto myšlienka je úvodom uvažovania o kategórie krásy. Platón (Podľa Antológia z diel filozofov, 1970) uvažuje o absolútnej idei krásy, ktorá sa delí na tri oblasti: na estetickú krásu, etickú krásu a noetickú krásu. Platón stotožňuje krásu s dobrom, a pravdou a súhra krásy, dobra a pravdy vytvára harmóniu. O premenách estetickej kategórie krásy v historickom kontexte sa podrobnejšie zmieňuje i Schneider (2002). V postmodernej dobe sa pravdepodobne rozdrobuje kanonický obsah pojmu krásy, začína sa operovať i kategóriou „ošklivosti“ a napodiv i absurdné sa stáva krásnym. Ako príklad spomeniem dva citáty, ktoré sú absurdné, ale mne sa zdajú byť „krásnymi“:

„Starý Gusto Rúhe sa často aj pomočí do kvetinovej výzdoby a visí mu spodná pera skoro až k brade a je modrá. Taká modrá ako modrá farba. Takú spodnú peru má starý Gusto Rúhe“ (Tále, 2002, str. 23).

„Všetko sa mi sprotivilo, a tak som odišiel. Presnejšie povedané, ostal som“ (Dovlatov, 2002, str. 40).

Dovolím si tvrdenie, samozrejme značne subjektívne, že dobrá literatúra je (musí byť) taká, ktorá je krásna a pravdivá. Neskôr sa zmienim o príkladoch takéhoto chápania. Vopred sa zmienim ako vnímam súčasné („postmoderné“) spektrum literárnych diel, prítomných na knižnom trhu.

Začnem banálnym konštatovaním, že kniha sa stala tovarom. Obchod je obchod a účelom vydania knihy je jej predaj. Aby kniha bola predajná musí zaujať: a tak na trhu máme segment tzv. ezoterickej literatúry, zmesi rafinovanej naivity, naivnej mysticity a naivnej iracionality, segment tzv. „príručkovej“ literatúry, prevažne americkej proveniencie, typu primitívnych „kucháriek“:  Ako sa stať bohatým, šťastným, ako pozitívne myslieť a pod. Zisťujeme ďalej segment tzv. „ženskej literatúry“ (za tento termín by som asi nebol pochválený generáciou našich feministiek), taktiež segment detskej literatúry typu Harry Potter. Nasleduje segment literatúry, ktorá napĺňa vákuum vzniknuté  počas „vlády bolševika“ (termín na Slovensku takmer neprístojný) - filozofická, sociologická, politologická, historická, umenovedná, včítane estetickej. Spomeňme ešte segment „krásnej literatúry“, deklarujúcej sa ako „vysoké umenie“ a prezentujúce sa ako bestseller (ak ho neprečítate, nie ste v obraze, nie ste „in“). Ako príklad tohto segmentu si dovolím prestaviť knihu Da Vinciho kód od Browna (2004). Kniha je 463 stranový „špalík“ v 106 kapitolách, profesionálne perfektne namixovaná zmes napätia, histórie, mystiky, násilia, sexu, moci, peňazí, „filozofie“, iracionality, tajomstva atď., atď. Dobre napísaný text, dobre sa čítajúci  text, prosto profesionálne vyrobený produkt slúžiaci ako nástroj, poskytujúci pôžitok z čítania, jemne intelektuálnu zábavu, aspoň pre autora tohto príspevku. Pre iných čitateľov možno kniha „pravdivá“, „kultová“, údajne cestovné kancelárie ponúkajú produkt „Cesta po stopách Da Vinciho kódu“ a záujem je údajne značný. Biznis je biznis a karavány idú ďalej.

Zdôrazňujem, že výpočet týchto segmentov nie je negatívnou klasifikáciou, som presvedčený, parafrázujúc Erasma Rotersamského, že akékoľvek čítanie je „chválou čítania“.

Môj postreh: „rafinovaná naivita postmoderny“. Povrchnosť a plytkosť. Strata pamäti- s úžasom objavujeme markézovský magický realizmus a možno nevieme o slovenskej lyrizovanej próze, šumavskí špiritisti ako proroci ezoterického „pseudo“, chiliastické hnutia ako predchodcovia New Age a pod. Všetko tu bolo, všetko tu je a sama postmoderna sa z hľadiska vývoja stáva minulosťou.

Aktuálne a desivé je to, že literatúra prestáva fungovať ako istý systém nádeje. Hľadanie zmyslu prostredníctvom krásy a pravdivosti. Z tohto hľadiska Camusov Mor, Buzzatiho Tatárska púšť, Slobodove texty, neustále prítomný Kafka - to sú výsostne aktuálne a permanentne „moderné texty“, sú krásne a pravdivé a prítomnosť pravdy a krásy legitimizuje ich existenciu v „postmodernej dobe.“


Nakoniec postmoderná literatúra je čiastočne charakterizovaná istým typom ignorancie. Dobrá a pravdivá literatúra sa rodí i v neslobode, presnejšie i napriek neslobode. Než sme si stihli uvedomiť krásu pravdy“ tzv. „novej sovietskej literatúry“ (stupídny termín, ale funguje ako zaužívaný kód), tak sme zahodili a zabudli...,  pritom ide o absolútne kvalitné diela takých autorov ako Jurij  Trifonov, Viktor Astafiev, Valentin Rasputin, Vladimír Makanin, Vladimír Orlov, Viktor Jerofejev.  Keď tieto knihy vychádzali v osemdesiatych rokoch 20. storočia v Československu, tak ich pravdepodobne čítali ich prekladatelia, Martin Bútora a ja (pozn. autora:  pokus o úsmevné nadľahčenie textu). Domnievam sa, že v podstate ide o jednu úžasnú kapitolu - kvalitnú kapitolu - postmodernej lektúry. Kto ju dnes pozná, s kým sa môžem o nej rozprávať? Niekedy práve s pacientmi, ktorých spomínam v texte Čajka Jonathan Livingston v Bratislave (Živný, 2010). Vďaka historickej situácii kvalitné dielo sa stáva makulatúrou.

Možno by sme sa mohli dohodnúť, že existuje istá kontinuita života literárnych textov (kníh) v zmysle termínu „nového čítania.“ Každá generácia má ako svoju novú lektúru, tak lektúru „nového čítania“. Nové interpretácie, nové významy, zároveň potvrdzovanie stabilných hodnôt, hľadanie a získavanie nádeje. Aby sme podporili naše výroky spomenieme teóriu interpretácie textu podľa Kristevy (1999) v zmysle jeho interpretácie a transformácie. V tomto kontexte často vývoj sleduje entropickú líniu, epištola sa stáva SMS správou, po príbehoch Roberta van Gulika prichádza so svojimi príbehmi Stephen King, po Eccovi Brown, po Rudolfovi Slobodovi nikto, dlho už nikto. Postmoderná literatúra stráca „čistú naivnosť“ osobnej výpovede typu úvodného motta Dostojevského a výpovede typu autenticky existenciálnej účasti Dutourovho hrdinu - viď druhý citát motta tejto práce.

Dovoľujem si zdôrazniť, že tento text je  subjektívnou reflexiou vnímania premeny krásy a dobra v postmodernej literatúre.  Určite si nenárokuje „objektivitu vedeckého skúmania javov oblasti umenia,“  možno je len krátkym exkurzom do axiologického systému autora, v kontexte ktorého autor vyberá jednotlivé literárne texty ako nástroje terapeutického pôsobenia na osoby so závislosťami od psychoaktívnych látok.


Literatúra

1.) ADORNO, T. W. 1997. Estetická teorie. Praha : Panglos, 1997., str. 10.

2.) Antológia z diel filozofov. Predsokratici a Platón. (Platón: Symposion). 1970. Bratislava : Epocha, 1970.

3.) BROWN, D. 2004. Da Vinciho kód. Bratislava : Slovart, 2004.

4.) DELFOVÁ, H. a kol. 1993. Lexikón filozofie. Bratislava : Obzor, 1993., str. 161.

5.) DOSTOJEVSKIJ, F. M. 1942. Bratia Karamazovci. Turčiansky Sv. Martin : Neografia, 1942., str. 684.

6.) DOVLATOV, S. 2002. Čiasi smrť. In: Revue svetovej literatúry. 2002.,  roč. 36, č. 3, str. 40.

7.) DUTOURD, J. 1966.  Hrůzy lásky.  Praha : Mladá fronta,1996.,  str. 184.

8.) HAVLÍK, R. 1999. Úvod do sociologie. Praha : UK, Karolinum, 1999.

9.) HUIZINGA, J. 1990. Jeseň stredoveku. Homo ludens. Bratislava : Tatran, 1990.

10.) KRISTEVA, J. 1999. Slovo, dialog a román. Praha : SOFIS, 1999.

11.) PECHLIVANOS, M. a kol. 1999. Úvod do literární vědy. Praha: Herman a synové. 1999.

12.) Antológia z diel filozofov.  Predsokratici a Platón. 1970. Bratislava : Epocha, 1970.

13.) SCHNEIDER, N. 2002. Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu.  Bratislava: Kaligram, 2002.

14.) TÁLE, S. 2000. Kniha o cintoríne. Levice : L. C. A., 2002.,  str. 23.

15.) ŽIVNÝ, H. 2010. Literárny text ako terapeutický nástroj (Čajka Jonathan Livingston v Bratislave) In: ŠICKO, J., ŠICKOVÁ, J. 2010. Terra therapeutica. Medzi nebom a zemou. Bratislava: OZ Terra therapeutica, 2010, str. 164- 151  ISBN: 978-80-970398-2-2.

PaedDr. Hroznata Živný, PhD.


Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 


Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky


Katedra liečebnej pedagogiky

Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4), 813 05 Bratislava


Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave


E- mail: hzivny@seznam.cz

Psychomotorická výchova – výchova s potenciálom terapie.

Zuzana Murínová


Abstract 


Psychomotor education – education with therapeutic potential


This study presents theoretic points of psychomotor education on the base of psychomotor following. It also follows the goals, principles, conditions and opportunities.


Keywords: psychomotor therapy, psychomotor education, psychomotor following, body, motion, child´s play, development.

Abstrakt


Príspevok definuje teoretické východiská psychomotorickej výchovy postavenej na princípe psychomotorického sprevádzania. Venuje sa jej cieľom, princípom, podmienkam a možnostiam. 


Kľúčové slova: psychomotorická terapia, psychomotorická výchova, psychomotorické sprevádzanie,  telo, pohyb, detská hra, vývin.

Psychomotorická terapia je v prostredí liečebnej pedagogiky známy a využívaný koncept práce s klientom. Využívanie práce s telom, telesným ja, pohybovými aktivitami a hrami vo výchovno-terapeutickej  práci je stále bežnejšie a odbornejšie. Jednou z menej známych foriem práce v rámci nej je psychomotorická výchova. Na Slovensku sa začala viac formovať  stavajúc na základoch liečebnopedagogickej psychomotorickej terapie len pred niekoľkými rokmi, inšpirovaná nemeckými psychomotorikmi  zaoberajúcimi sa psychomotorickým sprevádzaním. 


O psychomotorickom sprevádzaní môžeme uvažovať ako o princípe práce v  psychomotorickej terapii, využívajúcom prácu v dialogickom vzťahu, zvýrazňujúcom postoj ku klientovi ako subjektu (Szabová, 2009), alebo skupine klientov ako ku celku so svojou vnútornou rezonanciou (Hornaufová, 2009). Avšak taktiež môžeme o psychomotorickom sprevádzaní hovoriť ako o voľnejšej, menej  štruktúrovanej forme práce. V práci s dieťaťom to znamená snažiť sa porozumieť detskému  konaniu, podchytiť impulzy tohto konania a rozvíjať ich. (Fichtner, 2000, citovaný  podľa Hornaufová-Hoffmannová, 2005). Cieľom je posilnenie autonómie dieťaťa a  stabilizácia jeho vzťahu k okoliu. Úlohou je poskytnúť dieťaťu bezpečnú atmosféru, v ktorej sa môže rozvinúť detská hra a  voviesť sprevádzajúceho do detského sveta (Hammer, 2004,  citovaný podľa Hornaufová-Hoffmannová, 2005).


Špecifickou formou výchovno-terapeutickej práce využívajúcej psychomotorické sprevádzanie je psychomotorická výchova. Szabová a kol. (2007) definuje psychomotorickú výchovu v kontexte psychomotorickej terapie, ako koncept výchovy cez vnímanie, prežívanie a pohyb. Psychomotorická výchova má síce bližšie k pedagogike, avšak obsahuje terapeutické prvky. Pedagóg má vzťah s každým dieťaťom  zvlášť, interakcia medzi pedagógom/terapeutom a dieťaťom nie je taká intenzívna ako v terapii, ale vzťah môže byť pevný a sprevádzajúci do takej miery, ako to situácia dovoľuje. Vnímavý a skúsený pedagóg je otvorený deťom. Dokáže rozpoznať  situáciu, v ktorej dieťa verbálne, alebo neverbálne hovorí o svojom vnútornom svete a pre situáciu vhodným spôsobom na jeho podnet odpovie.


Základnými elementmi psychomotorickej výchovy a psychomotorického sprevádzania  sú podľa Hornaufovej- Hoffmannovej (2005) pohyb a telo, detská hra a terapeutický  vzťah.                                             

Pohyb je pre dieťa bezprostredným prostriedkom jeho vývinu, vnímania skutočnosti, učenia sa, komunikácie a jeho výrazovým médiom (Hornaufová-Hoffmannová, 2005).

Zážitky a skúsenosti vlastného tela a pohybu zohrávajú úlohu pri vývine a dozrievaní osobnosti, utváraní obrazu seba ako jedinečnej osoby v sociálnom a materiálnom prostredí, ale tiež pri budovaní schopnosti konať. Utvárajú základňu pre vývin identity dieťaťa. Dieťa prostredníctvom skúseností s vlastným telom, zážitkov úspechu, ale aj zážitkov vlastných hraníc získava predstavy o vlastných schopnostiach a celkovo o sebe samom (Zimmerová, 2004). „Pohybové skúsenosti pomáhajú zlepšiť vnímanie samého seba a pozitívne skúsenosti vedú k pozitívnemu self-konceptu“ (Svetlíková, 2000, s. 42). Psychomotorické sprevádzanie ponúka priestor a sprostredkúva situácie, v ktorých dieťa môže vnímať, zažiť a spoznávať seba, svoje telo aj okolie. Vo vývine dieťaťa plní pohyb nasledovné funkcie:


· Osobnostná funkcia – pohyb je prostriedok spoznávania svojho tela a tak aj seba, spoznávaním telesných schopností sa vyvíja obraz seba.


· Sociálna funkcia – pohyb umožňuje robiť niečo spolu s druhými, vzájomná hra, schopnosť dohodnúť sa, prispôsobiť sa, presadiť sa sú prostriedkami socializácie.


· Produktívna funkcia – pohyb umožňuje niečo dokázať, vyrobiť, urobiť niečo svojim telom (kopnúť loptu do brány), niečo vyprodukovať.


· Expresívna funkcia – prostredníctvom pohybu je možné vyjadriť, telesne znázorniť, prežiť a pretvoriť pocity.


· Impresívna funkcia – pohyb umožňuje vnímať a precítiť pocity ako radosť, šťastie, vyčerpanosť, či energia.


· Exploratívna funkcia – pohyb umožňuje odkrývať a spoznávať svet, jeho vlastnosti a prispôsobovať sa požiadavkám prostredia.


·  Komparatívna funkcia – pohyb umožňuje porovnávať sa, súperiť s druhými, učiť sa spracovávať víťazstvo a vyrovnať sa s porážkou.


· Adaptívna funkcia – pohyb umožňuje učiť sa zvládať záťaž, spoznávať vlastné hranice, zvyšovať výkonnosť, prispôsobiť sa vlastným nárokom aj požiadavkám z vonkajšieho prostredia (Zimmerová, 2005).

Pohybové situácie v psychomotorickej terapii sú miestom, kde dieťa realizuje svoje pohybové témy, najmä hry. Druh hier závisí od veku dieťaťa.  Do hry vkladá dieťa svoj životný príbeh, zážitky, skúsenosti a konflikty bežného života, situácie, ktoré prežilo, alebo sú preň nejakým spôsobom dôležité. Prostredníctvom hry môže dieťa vyjadrovať témy, ktoré sú preň dôležité, či sa s nimi zaoberá vo fantázii, alebo sú odrazom skutočného sveta, minulosti, alebo prítomnosti. Môže ísť o nevedomé obsahy, nespracované konflikty, ktoré môže spracovávať práve prostredníctvom hry (Zimmerová, 2006). V rámci rolových hier si tiež deti plnia pohybové potreby ako sú behanie, skákanie, plazenie, šplhanie, státie, skúšanie rovnováhy...(Pintherová-Theissová, 2005) 


Dôležitá pre vývin je socializačná funkcia hry, napätie a vzrušenie vyskytujúce sa v hrovej situácii a zámena a výmena rolí (Hornaufová – Hoffmannová, 2005). Hrou sa dieťa učí prispôsobovať sa spoločenským normám, pravidlám a rolám. Získava hodnoty a vzory správania, ktoré sú nevyhnutné pre život v spoločnosti. V hre je konfrontované s pravidlami, môže o nich diskutovať a skúšať vytvárať vlastné. Pravidlá v hrách predstavujú zjednodušené pravidlá fungujúce v reálnom živote. Okrem toho sa v hre môže stretnúť s konfliktami, ktoré sa učí riešiť (Grupe 1992, citovaný podľa Hornaufová- Hoffmannová, 2005). Napätie, vzrušenie vyskytujúce sa v hrovej situácii, ak sú kontrolovateľné, sú príťažlivými silami, ktoré vedú deti ku hre. Sú motívom, prečo deti v hre vstupujú do blízkej i vzdialenej reality a snažia sa ju pochopiť, ale tiež spoznať seba (Grupe, 1992, citovaný podľa Hornaufovej-Hoffmannovej, 2005). A konečne v hre si môže dieťa vyskúšať a zažiť sociálnu rolu, ktorú si vyberie. Aj takú, s ktorou sa v reálnom svete nemôže stretnúť. Slabé dieťa má možnosť zažiť samé seba ako silné, naopak silné dieťa ako slabé.

Svet psychomotoriky je miestom, kde dieťa vyjadruje svoje potreby a priania. To je možné len ak sa dieťa bude cítiť akceptované a pochopené. Vo vzťahu ku sprevádzajúcemu môže skúšať rôzne reakcie a správanie bez následkov zo strany dospelého. Dôležitejšie, ako ponuka rôznorodých hier, je vzťah, emocionálna účasť a autenticita (Esserová citovaná podľa Hornaufovej – Hoffmannovej, 2005). Našou úlohou preto nie je len ponúknuť dostatok primeraných hier a materiálov. Oveľa dôležitejší je vzťah s dieťaťom, v ktorom môžeme dieťaťu lepšie porozumieť. Táto úloha kladie vysoké požiadavky na osobnosť terapeuta. Jeho úlohou je vytvárať vzťah, byť emocionálne blízko a prinášať seba (Esserová, 2000 citovaná podľa Hornaufovej-Hoffmannovej, 2005). To kladie požiadavky na prácu na sebe, schopnosť rozumieť sebe samému a vlastnému prežívaniu. Nestačí sa k dieťaťu správať len ,,zdvorilo“. Dôležité je všetko, čo dáva sprevádzajúci najavo svojim telom, neverbalitou a čo je možné pozorovať a porozumieť v interakcii s ním (Scheller, citovaný podľa Hornaufovej-Hoffmannovej 2005).

Cieľom psychomotorickej výchovy je umožniť stabilizáciu osobnosti, ponúknuť  príležitosť k posilneniu sebadôvery a zlepšeniu sebakonceptu, ale tiež umožniť  urovnanie problémov v oblasti motoriky. Pôsobí v prospech integrácie osobnosti, obsahuje prostriedky, ktoré obohacujúco vplývajú na vnímanie, prežívanie vlastného tela a sociálne učenie (Zimmerová, 2005). V bezpečnom prostredí a pre dieťa prijateľnými formami má pedagóg možnosť rozvíjať sociálne zručnosti dieťaťa a schopnosť komunikovať, samostatnosť, zlepšovať koncentráciu a podporovať kognitívny vývin, ponúknuť dieťaťu nové možnosti učenia sa všetkými zmyslami, učiť deti konštruktívnemu prístupu k riešeniu problémov, rozvíjať kreativitu, rozširovať pohybové schopností, podporovať motorický vývin a zručnosti dieťaťa (Hornaufová-Hoffmannová, 2006). Prostredníctvom svojho tela, hry a rôznych materiálov môže dieťa lepšie spoznať a reálnejšie hodnotiť seba, iných a svoje materiálne prostredie. 

Aby boli tieto ciele naplnené mal by prístup pedagóga vychádzať z nasledovných princípov:


· Vnímanie človeka v jeho celistvosti - V popredí psychomotorickej výchovy nestoja cielené cvičenia zamerané na rozvoj motorických zručností a šikovnosti. Cieľom je prostredníctvom pohybových situácii a ponúk podporiť sociálne, emocionálne, kognitívne a motorické procesy (Fischer, 2004, citovaný podľa  Hornaufová-Hoffmannová, 2005).


· Orientácia na dieťa - Pedagóg sa pri výbere pohybových ponúk riadi záujmami, schopnosťami a potrebami detí, pričom sa snaží prebúdzať a využívať detskú zvedavosť a radosť z objavovania a dávať pozor, aby neprecenil schopnosti detí. Je vhodné podporiť samostatnú aktivitu detí, dať deťom priestor aj pri výbere tém, aktivít a hier. S tým idú ruka v ruke orientácia na situáciu a zážitok. Orientácia na situáciu znamená pohotovosť reagovať na potreby a otázky detí v danej situácii. Orientácia na zážitok zase snahu otvárať zážitkový svet detí a byť jeho súčasťou. Ponúkať možnosti zažiť sa v rôznych situáciách k svojmu telu, rôznym materiálom a iným ľuďom a reagovať na zážitky, ktoré deti odhaľujú (Zimmerová, 2004).


· Orientácia na vlastnú činnosť - Úlohou pedagóga je spoznať dieťa, problémové oblasti, ktoré je u neho vhodné podporiť. Kreatívne pripravené prostredie a pomôcky ponúknu dieťaťu priestor, v ktorom sa môže vyvíjať v danej oblasti na základe vlastnej činnosti, pretože len tak sa zvýši jeho kompetencia vo vzťahu k sebe a okoliu, buduje identita a koriguje sebakoncept (Zimmerová, 2004).


· Voľnosť a sloboda výberu - V psychomotorickej výchove hovoríme vždy o pohybových a hrových ponukách, ktoré dieťa môže a nemusí prijať. V jednotlivých situáciách je na dieťati v čom si verí a v čom nie. Dieťa musí mať možnosť samostatne konať a vyberať si aktivity v súlade s jeho zážitkovým svetom (Zimmerová, 2004).


Podmienky potrebné na realizáciu psychomotorickej výchovy (Zimmerová, 2006) zahŕňajú priestorové možnosti, dostupnosť vhodných materiálov a náradia, a primerané časové ohraničenie jednotlivých hodín, ale aj celkového počtu stretnutí s deťmi. Vhodný priestor nie je  príliš veľký, aby sa v ňom deti necítili stratené a zároveň je dosť veľký, aby mali dostatok priestoru pre hru, behanie, jazdenie na rolovacích doskách... Umožňuje využitie náradia, na ktorom sa dá liezť, húpať a hojdať sa. Vhodné je, aby boli v priestore kde je hodina len tie pomôcky, ktoré sa využívajú na hodine. Náradie a materiál zahŕňa tak športové náradie, špeciálne psychomotorické pomôcky, ako aj predmety dennej potreby. Dôležité je, aby boli pre deti pútavé a bezpečné. Okrem veľkého náradia a materiálov (lavičky, rebriny...) je vhodnou výbavou psychomotorickej praxe materiál na stavanie (penové kocky), materiál na cvičenie rovnováhou (otočné kotúče, kladina), náradie, na ktoré je možné sa zavesiť, liezť, skákať, náradie na ktorom je možné sa voziť (rolovacie dosky, skateboard),   materiály na individuálnu hru detí (balóny, vrecúška, lopty), materiály umožňujúce hru dvoch (ping-pongové rakety, veľké nafukovacie lopty, náradie na vedenie celej skupiny (padák). Rozsah psychomotorických hodín závisí od veku, situácie a špecifík detí. Spravidla ide pravidelne o jednu hodinu týždenne trvajúcu 45-60 minút. Zimmerová odporúča trvanie stretnutí počas jedného roka (20 stretnutí), opäť ale v závislosti od individuálnych potrieb detí.


Štruktúra hodín psychomotorickej výchovy (Passolt – Pitherová-Theissová, 2003) je prispôsobovaná potrebám skupiny a danej hodiny. Každá časť má svoju špecifickú atmosféru, obsahy, usporiadanie skupiny a vzťahov v nej. Fázy by mali byť usporiadané flexibilne a zároveň by sa nimi mala ťahať jednotná niť, téma, ktorá by ich spájala do jedného celku:


1. Pozdravenie – tvorí ho úvodný rituál, v menšej skupine to môže byť rozhovor v kruhu o prianiach detí, o tom, na čom sme sa dohodli na predchádzajúcej hodine, o tom čím žijú. Vo väčšej skupine je vhodnejšia spoločná aktivita na privítanie, v ktorej budú môcť jednoduchým spôsobom vyjadriť svoje naladenie.


2. Extenzívna fáza – v ktorej je miesto pre vyšantenie sa. Je to priestor, v ktorom môže prísť k harmonizácii energie skupiny. Deti plné energie si prebytočnú energiu môžu vybiť, deti unavené trochu energie načerpať. Hry by nemali byť náročné na jemnú motoriku, koordináciu, či kognitívne schopnosti. Deti by mali zažívať radosť a úspech.


3. Intenzívna fáza – v menších skupinách si tému môžu zvoliť deti samé, vo väčších a kde nie je možné zohľadniť priania všetkých detí, ju volí liečebný pedagóg. Deti majú možnosť rozvíjať tvorivosť, uplatňovať vlastné nápady. Úlohou sprevádzajúceho je byť v priestore prítomný, empaticky vnímavý, pozorovať atmosféru a reagovať na impulzy od detí, hrať sa s nimi. Nejde o prinášanie prvkov, ktoré majú nenápadne podporiť detský vývin. Z kreatívnej hry sa môžu vyvinúť rolové a symbolické hry, ktoré sú vítanou súčasťou hodín. Z hry vždy jej účastníci vystúpia, keď sa v nej niekto necíti dobre, alebo mu hrozí nebezpečenstvo. Po intenzívnej fáze je vhodné dohodnúť sa ako poupratujeme. Tu je tiež priestor pre sociálne interakcie, kooperáciu, získavanie skúseností s materiálmi a schopnosti poradiť si s určitou úlohou.


4. Fáza odpočinku – by mala ponúkať možnosť zažiť svoje telo v pokojnej, oddychovej atmosfére. Nehovoríme o ležaní bez pohnutia sa. Môže ísť o aj o jemné masírovanie sa vo dvojiciach, vozenie sa v deke, aktivitu, ktorej je vlastné uvoľnenie sa.


5. Záverečný rituál - môže opäť pozostávať z rozhovoru v kruhu o zážitkoch, či inej aktivity, ktorá umožní deťom jednoducho vyjadriť ich naladenie.


Prežívanie detstva sa mení so zmenami našej kultúry. Materializácia kvality života, zmeny v rodinných štruktúrach, pedocentrizmus, relativizácia hodnôt (Škoviera, 2011), ubúdanie možností hrať sa voľne vonku, zvyšovanie času stráveného pred obrazovkou počítača, alebo televízora, programovanie voľného času detí (Hornaufová - Hoffmannová, 2005) sa stáva bežnou súčasťou našich životov. Vyznať sa a zdravo/šťastne žiť v organizovanom chaose našej kultúry si vyžaduje množstvo kompetencií. Je čím ďalej ľahšie sa stratiť vo svete i v sebe. Psychomotorická výchova otvára deťom pre ne prijateľnou formou možnosti vnímať (uchopovať), prežívať, pochopiť, tak seba, ako druhých a vzťahy s ich možnosťami a limitami. Jej využitie je tak v intervencii ako v prevencii.
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Úvod do teórie senzorickej integrácie Jean Ayresovej.

Ivana Lištiaková


Abstract


Intorduction to Sensory Integration Theory of Jean Ayres


Sensory Integration is a function of the brain that organizes sensory information and gives them a meaning. It enables adaptive responses to the environment and it is necessary for effective performance. Problems of children with autism, behaviour disorders, learning disabilities and other developmental disorders may be caused by Sensory Integration Disorder. Jean Ayres, an occupational therapist, created a method to help these children by providing stimuli to all sensory systems, including vestibular, tactile and proprioceptive system.


Key words: perception, sensory integration, disorder, therapy.


Abstrakt

Sezorická integrácia je funkciou mozgu, ktorá organizuje informácie prichádzajúce zo zmyslov a dáva im význam. Umožňuje adaptívne odpovede na prostredie a je potrebná pre efektívne konanie. Problémy detí s autizmom, poruchami správania, poruchami učenia a inými vývinovými poruchami môžu byť zapríčinené poruchou senzorickej integrácie. Jean Ayresová, činnostná terapeutka, vytvorila metódu pomoci týmto deťom, ktorá využíva poskytovanie stimulov pre všetky zmyslové systémy, vrátane vestibulárneho, taktilného a proprioceptívneho systému.


Kľúčové slová: vnímanie, senzorická integrácia, porucha, terapia.


Senzorická integrácia je schopnosť mozgu organizovať informácie prichádzajúce z jednotlivých zmyslov do zmysluplného celku, ktorý umožňuje človeku efektívne konať, reagovať na okolie adaptívnym spôsobom. Narušenie tohto procesu zjednocovania a prepájania informácií sa môže prejaviť v rôznych podobách a môže byť spojené aj s inými ťažkosťami. Problémy so senzorickým spracovaním môžu mať napríklad deti s autizmom, poruchami učenia, či správania, deti s oneskoreným, či zmeneným vývinom, alebo deti so syndrómom ADHD. V terapii senzorickej integrácie sa vytvárajú podmienky a hravou formou poskytujú impulzy, ktoré podnecujú prepojenie jednotlivých zmyslových systémov.


Vnímanie podľa Jean Ayresovej

Autorkou teórie senzorickej integrácie je Jean Ayresová (1920 – 1988), ktorá pochádzala z Kalifornie a venovala sa predovšetkým deťom s poruchami učenia. Jej práca znamenala revolúciu v činnostnej terapii.

Ayresová (podľa Pokornej, 1997a) chápe pod vnímaním omnoho viac, než len vnímanie základnými piatimi zmyslami. Spomína „tele“ receptory, ktorými sú zrak a sluch a pridáva vestibulárne, taktilné a proprioceptívne vnímanie.


Vestibulárne vnímanie


Vestibulárne vnímanie je vnímanie polohy a pohybu tela. Zabezpečuje ho polohovo-rovnovážny orgán vo vnútornom uchu, ktorý reaguje na gravitáciu a aktivuje sa pohybmi hlavy a jej pozíciou vzhľadom k zemskému povrchu. Tieto vnemy sa spracovávajú v mozgovom kmeni a v malom mozgu a koordinujú pohyby očí, hlavy a tela, ktoré ovplyvňujú rovnováhu, svalový tonus, videnie a počutie. Bez vestibulárneho vnímania by sme neboli schopní udržať rovnováhu, vzpriamene chodiť ani sa akokoľvek pohybovať. Pritom pohyb je dôležitý nielen kvôli premiestňovaniu sa, ale slúži ako reakcia na procesy vnímania, prezrádza emócie, je prostriedkom neverbálnej a verbálnej komunikácie, a teda je nevyhnutný pre rozvoj kognitívnych schopností (Pokorná, 1997a; Abraham, 2002; Kranowitz, 2005).


Taktilné vnímanie


Prostredníctvom taktilného systému pociťujeme tlak, vibrácie, pohyb, teplotu, či bolesť, a to prostredníctvom kožných receptorov (Kranowitz, 2005). Ide teda o povrchové hmatové vnímanie, ktoré je taktiež nesmierne dôležité pre zdravý vývin, čoho dôkazom je napríklad deprivačný syndróm pri nedostatku dotykov, spojený s teóriou väzby (Pokorná, 1997a). Je základom učenia sa o vonkajších objektoch, ako aj o stave nášho tela. Ak tieto informácie nie sú dostatočne presné, brzdia koordináciu tela, pohybov a učenia celkovo (Abraham, 2002). Virginia Satirová (1994) píše, že prostredníctvom hmatu dokáže človek najlepšie vyjadriť i pochopiť emócie. Prvým dojmom z tohto sveta je predsa dotyk ľudských rúk, ktorý ostáva veľmi dôležitý počas celého života a je najdôveryhodnejším zdrojom informácií. Dotykom človek uverí viac než slovám a v intímnom vzťahu človek pociťuje príťažlivosť alebo odpor na základe vnímania dotykov. Šimanovský (2002) hovorí, že vzťah sa najrýchlejšie vytvára cez dotyk, pretože vľúdny, priateľský dotyk uisťuje o dobrých úmysloch partnera v komunikácii. 


Taktilná diskriminácia je schopnosť rozlíšiť medzi jednotlivými hmatovými vnemami, uvedomenie si, že sa niečoho dotýkam, alebo že sa niečo dotýka mňa, rozlíšenie veľkosti a tvaru objektu, jeho teploty, hustoty a povrchu (Kranowitz, 2005).


Proprioceptívne vnímanie


Ide o vnímanie prostredníctvom receptorov v šľachách, kĺboch a svaloch, ktoré poskytujú informácie o kontrakcii alebo relaxácii svalov, o ohýbaní, vystieraní či ťahu v kĺboch. Proprioceptívny systém je zodpovedný za vykonávanie pohybov a bez toho, aby sme si to uvedomovali, dostávame informácie o postavení tela a jeho častí (Kranowitz, 2005; Pokorná, 1997a). Integruje sa s vizuálnym a taktilným systémom a pomáha kontrolovať polohy tela a motorické plánovanie. Napomáha aj jemnej motorike a je zodpovedné za generalizáciu pohybov v nových situáciách (Arkwright, 1998; Case-Smith et al. 1996. Podľa Harms, Mariano, 2003). Deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia dostávajú skreslený alebo neúplný obraz o svete, ktorý ich obklopuje, pretože niektorá z oblastí vnímania nebola rozvinutá alebo vývin jednotlivých oblastí vnímania nebol harmonický. V terapii senzorickej integrácie sa kladie dôraz na prepojenie jednotlivých systémov, koordináciu informácií prichádzajúcich simultánne z viacerých zdrojov.


Senzorická integrácia


Jean Ayresová pôvodne teóriou senzorickej integrácie vysvetľovala vzťah medzi deficitom v interpretácii zmyslových vnemov z tela a z prostredia a ťažkosťami v učení sa, či v motorike. Predpokladala, že poruchy učenia môžu byť zapríčinené práve deficitmi v spracovaní zmyslových vnemov (Ayres, 1972a. Podľa Bundy, Lane, Murray, 2002).


Medzi funkcie nášho mozgu patrí aj schopnosť organizovať informácie prichádzajúce z našich zmyslov. Nielen zrakové, sluchové, taktilné, chuťové a čuchové, ale aj informácie z proprioceptívneho a vestibulárneho systému. Mozog prijíma a vyhodnocuje všetky tieto podnety z vonkajšieho a vnútorného prostredia súčasne a vzápätí odpovedá na požiadavky okolia. Je to neustály, nepretržitý proces. Ak sa stane, že informácie z jedného alebo viacerých kanálov nie sú správne vyhodnocované, teda dieťa dostáva nepresnú spätnú väzbu, hovoríme o poruche senzorickej integrácie (Koomar et al., 2007).




Obrázok 1 Schopnosť vyhodnocovania informácií


Ayresová (2005, s. 4) vysvetľuje najprv všeobecne pojem integrácia vo vzťahu k vnímaniu. „Integrácia je typ organizácie. Integrovať znamená spájať alebo organizovať rozličné časti do celku. Keď je niečo integrované, jeho časti spolupracujú ako celá jednotka.“ 


Senzorická integrácia je mozgový proces, ktorý sa deje bez nášho vedomia. Organizuje zmyslové vnemy a dáva význam našim zážitkom. Informácie prejdú sitom a senzorická integrácia nám pomôže vybrať, na ktoré z celého spektra podnetov sa zamerať. Vďaka senzorickej integrácii môžeme zmysluplne konať a odpovedať na situácie (adaptívna odpoveď). Senzorická integrácia je základom akademických zručností a sociálneho správania (Ayres, 2005). Vnímanie pôsobí ako základný činiteľ adaptácie, vďaka vnímaniu sa vieme orientovať v prostredí, vyberať si z okolia informácie, ktoré sú pre nás dôležité. Súčasne musíme triediť a usporadúvať množstvo informácií, ktoré na nás pôsobia a okamžite na ne reagovať svojím správaním (Pokorná, 1997a). Celistvosť a komplexnosť sú základné princípy senzorickej integrácie. Nedá sa hovoriť len o spracovaní podnetov prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia. Ide totiž o „komplexný program správania v konkrétnom prostredí“ (Pokorná, 1997a, s. 14). Vnem je komplexný a pôsobí intermodálne na viaceré alebo všetky zmysly súčasne. Nejde o jednotlivé súčasti vnemu, ale hlavne o celkový význam vnemu. Ako jednotlivé veci vnímame, závisí od našich skúseností (Pokorná, 1997a). Ide o „neurologický proces, ktorý organizuje zmyslové pocity z tela a z prostredia a umožňuje efektívne využitie tela v prostredí“ (Ayres, 1972. Podľa Bundy, Lane, Murray, 2002, s. 4). „Je najdôležitejším typom senzorického spracovania“ (Ayres, 2005, s. 6). Na to, aby sme mohli vnemy využiť, musia sa najprv spracovať. Senzorická integrácia vytvára celok z jednotlivých vnemov. Bez tohto procesu by všetko bol len chaos, zhluk informácií bez zmyslu. Vďaka nej sa zmyslové pocity (sensations) premieňajú na vnemy (perceptions). Uplatňovať sa začína už v prenatálnom období života, kedy mozog dieťaťa spracováva informácie o pohyboch v tele matky. Vyvíja sa pri kontakte s okolitým svetom, pri precvičovaní rôznych činností. S jej  vývinom súvisí aj rozvoj komplexných zručností. Hra dieťaťa je veľmi dôležitým prostriedkom. Je pre dieťa nesmierne dôležitá, pretože buduje senzorickú integráciu v mozgu, a tak dieťaťu vo vyššom veku pomáha zvládať náročnejšie úlohy, v škole aj v bežnom živote (Ayres, 2005). Ako hovorí Parham (2002. In Bundy et al., 2002) teória Jean Ayresovej sa zameriava na fakt, že mozog dokáže zorganizovať senzorické vnemy tak, aby bol človek schopný zmysluplných činností. Tak napríklad dotyk pomáha pri zrakovom rozlišovaní, zrak napomáha rovnováhe, rovnováha pomáha uvedomiť si svoje telo, uvedomenie si vlastného tela pomáha pohybu a pohyb pomáha učeniu, hovorí Kranowitz (1998. Podľa Harms, Mariano, 2003). Človek takmer nikdy nevníma iba jedným zmyslom, vždy ide o vzájomnú integráciu jednotlivých zmyslových kvalít. Chuť jablka sa spája s jeho vôňou, s vnímaním jeho konzistencie v ústach, s vnímaním jeho tvaru pomocou hmatu a zraku, so zvukom pri odhryznutí jablka, s informáciami o pohyboch rúk, úst a očí z vestibulárneho systému, atď.

Vo svojom prvom diele Ayresová (1972) predkladá nasledovných päť základných predpokladov, z ktorých vychádza teória SI:


• nervový systém disponuje veľkou plasticitou, vďaka ktorej intervencia prostredníctvom techník podporujúcich SI môže spôsobiť zmeny priamo v mozgovej štruktúre;


• procesy SI rešpektujú vývinový sled;


• mozog funguje ako jeden celok, ale tvoria ho časti, ktoré sú hierarchicky usporiadané; 


• objavenie sa adaptívnej odpovede napomáha senzorickej integrácii a schopnosť produkovať adaptívne odpovede je založená na senzorickej integrácii. Tieto schopnosti sú teda vzájomne prepojené a jedna od druhej závislé;


• dieťa je k rozvoju senzorickej integrácie hnané vnútornými popudmi. Táto potreba sa manifestuje tým, že dieťa vyhľadáva senzomotorické aktivity.

Adaptívna odpoveď


Ayresová formulovala pojem adaptívna odpoveď. Ide o jeden z najdôležitejších zdrojov pre vytváranie senzorickej integrácie. „Adaptívna odpoveď je zámerná, cieľavedomá odpoveď na senzorický zážitok“ (Ayres, 2005, s. 7). Je zmysluplnou odpoveďou na meniace sa okolnosti, podmienky prostredia (Kranowitz, 2005). Vo fáze, keď dieťa iba bezcieľne máva rukou a náhodne sa dotkne hračky ešte sa nedá hovoriť o adaptívnej odpovedi, ide skôr o senzomotorickú hru. Keď dieťa zbadá hračku a cielene sa ju snaží chytiť, adaptívne odpovedá na podnety prostredia. Vyšším stupňom je, keď si dieťa uvedomí, že hračka je príliš ďaleko a preplazí sa k nej (Ayres, 2005).


Podľa Ayresovej je až do veku 7 rokov mozog primárnym nástrojom na spracovanie senzorických informácií. Dieťa sa nezaoberá abstraktným svetom. Zaujímajú ho konkrétne podnety, ktoré ho nútia k pohybu. Adaptívne odpovede, ktorými dieťa reaguje sú skôr muskulárne (svalové) alebo motorické (pohybové) než mentálne. Preto hovoríme v prvých siedmich rokoch života o senzomotorickom období vývinu. Dobrá úroveň senzorickej integrácie v tomto období je základom pre čítanie, písanie a dobré správanie v staršom veku dieťaťa.


Porucha senzorickej integrácie 


Porucha senzorickej integrácie znamená, že mozog spracováva a organizuje zmyslové vstupy dysfunkčne alebo nedostatočne. Človek tak nedostáva presné informácie o sebe a o svete. Preto ani jeho správanie nie je efektívne, učenie je náročné a človek sa necíti sebaisto pri bežných požiadavkách a každodenných úlohách. Porucha senzorickej integrácie („sensory integrative disorder“) nespočíva v poškodení mozgu, ale v narušení funkcie, v procese spracovania informácií, preto sa niekedy používa aj pojem dysfunkcia senzorickej integrácie („sensory integrative dysfunction“). Nepravidelná aktivita mozgu sa prejaví v ťažkostiach pri bežných činnostiach. Dieťa s poruchou v senzorickej integrácii podáva  v jednotlivých oblastiach nerovnomerné výkony. Niekedy sa môže javiť, že dieťa kognitívne zaostáva, ale väčšinou dieťaťu spôsobuje problém len určitá špecifická oblasť. Nemá deficit v inteligencii, ale v prepojení jednotlivých neurónov, ktoré nepravidelne pracujú. Dysfunkcia neznamená, že nejaká schopnosť chýba, ale to, že mozog funguje zmeneným spôsobom (Ayres, 2005).


Lucy Jane Miller (2006. Podľa Kranowitz, 2005, s. 10) uvádza kategórie a jednotlivé typy poruchy:






Pri problémoch so senzorickou moduláciou môže byť dieťa príliš precitlivené na podnety z niektorého senzorického systému (hypersenzitivita) alebo naopak môže vyhľadávať veľmi silné podnety (hyposenzitivita). Je to typické najmä pre deti s autizmom. Napr.: neznesú dotyk oblečenia na tele alebo práve naopak majú radi silný dotyk, môžu sa naschvál udierať o stenu alebo sa dokážu otáčať okolo vlastnej osi a nekrúti sa im pri tom hlava. Vyhľadávajú podnety, ktoré ich mozog potrebuje.


Problémy diskrimináciou znamenajú, že dieťa nedokáže oddeliť základné a nepodstatné informácie, nevie vytiahnuť len to, čo potrebuje, napríklad nevie odfiltrovať zvuky z pozadia a sústrediť sa na relevantné informácie (Harms, Mariano, 2003). Zahŕňajú ťažkosti v rozlišovaní  zmyslových podnetov navzájom.


Senzoricky založené motorické problémy  môžeme spozorovať zo zvláštnych telesných pozícií, ktoré dieťa zaujíma; má problém premyslieť si svoje konanie, plánovať, organizovať pohyby svojho tela. 


Porucha senzorickej integrácie sa u dieťaťa môže prejaviť rôznymi symptómami, ktoré sa nemusia objaviť v rovnakom zastúpení a rovnakej miere u každého dieťaťa (Ayres, 2005). V prvom diele Senzorická integrácia a poruchy učenia (1972) Ayresová hovorí o šiestich oblastiach, v ktorých môžu mať deti s poruchami učenia problémy a nazýva ich syndrómami. Patria medzi ne auditívna rečová porucha, bilaterálna integrácia, vývinová apraxia, vnímanie tvaru a priestoru, taktilná defenzívnosť a unilaterálna (jednostranná) nevšímavosť / dysfunkcia pravej mozgovej hemisféry. Symptómy sa môžu objaviť v rámci jednej alebo viacerých oblastí. Navyše sa môžu zo dňa na deň alebo aj z hodiny na hodinu meniť (Harms, Mariano, 2003).


Medzi problematické oblasti patrí u detí s poruchou senzorickej integrácie (Ayres, 2005):


• hyperaktivita a nesústredenosť / vyrušiteľnosť býva často prvým symptómom, ktorý si vyžiada pozornosť rodičov, učiteľov, či iných dospelých, ktorí sú v kontakte s dieťaťom. Jeho nesústredenosť a zvýšená pohyblivosť je nápadným znakom, že dieťa nie je také ako ostatné deti a dospelí sa zvyknú na takéto deti sťažovať;


• problémy v správaní sú dôsledkom toho, že dieťa sa cíti neúspešné a jeho sebapoňatie je ohrozované. Pretože mozog dieťaťa s poruchou senzorickej integrácie odpovedá zmeneným spôsobom, reakcie dieťaťa na rozličné okolnosti sa odlišujú od bežných odpovedí. Prílišná citlivosť a emocionálna zraniteľnosť spôsobuje problémy pri zvládaní nových a neznámych situácií. Keďže dieťa nie je svojím správaním schopné adekvátne reagovať na situácie, spôsobuje mu to problémy vo vzťahoch k autoritám, no najmä v rovesníckych vzťahoch. Často sa stáva, že okoliu sa nepáči správanie dieťaťa, je neobľúbené, nemajú ho radi. Dieťa si tak upevňuje negatívny koncept seba samého, čo prispieva len k prehlbovaniu problematického správania;

• oneskorenia vo vývine reči a jazyka;


• problémy so svalovým tonusom a koordináciou - informácie z vestibulárneho a proprioceptívneho systému zabezpečujú svalový tonus, ktorý je nevyhnutný pre správne držanie tela. Dieťa s poruchou senzorickej integrácie môže mať práve kvôli nedostatočnej integrácii informácií z vestibulárneho systému nízky svalový tonus, čo spôsobuje celkovú slabosť svalstva. Dieťa sa potrebuje podopierať, opierať, je veľmi unavené, rýchlo sa vyčerpá;


• ťažkosti v učení v škole – školské zručnosti si vyžadujú výkony, založené na komplexnom prepojení viacerých oblastí mozgu. Napr.: prepojenie vizuálnej a motorickej pamäte alebo zvukového vnímania a grafomotorického prevedenia slov. Dieťa má problémy s orientáciou v priestore a s určovaním vzdialeností a pozície objektov v priestore, napr. je pre neho náročné udržať vzdialenosť od tabule a taktiež aj medzi písmenami;


• problémy, ktoré sa prejavia až počas puberty a adolescencie nie sú nezvyčajné. Dieťaťu sa podarilo problémy vykompenzovať, ale jeho sebaistota utrpela, preto sa vyhýba situáciám, v ktorých by mohlo zlyhať, napr. tancovaniu, či športom. Najčastejšou sťažnosťou rodičov adolescentov so slabou senzorickou integráciou je ich neschopnosť udržať si vo veciach poriadok, neorganizovanosť, neschopnosť plánovať niekoľko krokov dopredu. Stáva sa, že teenager s poruchou senzorickej integrácie zabudne, čo robí, nevie odhadnúť trvanie činností a ani udržať ich poradie, nevie sa sústrediť a dokončiť to, čo robí.


Jednotlivé symptómy môžu byť tak markantné, že vedú k diagnostikovaniu napríklad porúch správania, porúch učenia, autizmu, a i. Môžeme teda povedať, že porucha senzorickej integrácie zapríčiňuje typické symptómy viacerých typov porúch.


Koomar (2007, s. 7) dáva do súvisu problémové správanie s konkrétnymi senzorickými problémami:


Tabuľka 1 Prejavy poruchy senzorickej integrácie (Koomar, 2007, s. 7)


		

		Senzorický problém

		Znaky alebo prejavy v správaní



		a)

		Príliš citlivý na dotyk, pohyby, pohľady a zvuky

		V správaní: nesústredené, odťahuje sa pri dotyku, vyhýba sa určitým materiálom, oblečeniu, jedlám; citlivý na hlasné zvuky; vystrašene reaguje na bežné pohybové aktivity, napr.: hru na ihrisku..



		b)

		Slabo reagujúci na senzorickú stimuláciu

		Vyhľadáva silné senzorické zážitky, ako točenie sa, padanie a vrážanie do objektov. Môže fluktuovať medzi nadmernou a slabou vnímavosťou.



		c)

		Nezvyčajne vysoká alebo nízka úroveň aktivity

		Je neustále v pohybe, alebo naopak, spomalene začína pohyb a ľahko sa unaví. 



		d)

		Problémy s koordináciou

		Slabo udrží rovnováhu; má veľké problémy s učením sa nových úloh, ktoré vyžadujú motorickú koordináciu; javí sa ako nešikovný, neobratný, ťarbavý.



		e)

		Oneskorenie v akademických výkonoch alebo aktivitách bežného života

		Môže mať problémy v akademických predmetoch, napriek normálnej alebo nadpriemernej inteligencii. Môže mať neupravený rukopis, ťažkosti pri strihaní, zaväzovaní šnúrok na topánkach, zapínaní gombíkov a s používaní zipsov na oblečení. 



		f)

		Slabá organizácia správania

		Môže byť impulzívny alebo nesústredený, mať problémy pri plánovaní riešenia úloh, alebo nepredvídať dôsledok činov. Môže mať ťažkosti s prispôsobením sa novej situácii alebo v sledovaní inštrukcií. Pri neúspechu je frustrovaný, agresívny alebo sa stiahne.



		g)

		Slabý self-koncept

		Môže sa javiť ako lenivý, znudený alebo málo motivovaný. Môže sa vyhýbať úlohám a javiť sa ako tvrdohlavý alebo problémový.





Problémy s reguláciou a správaním nemusia bezpodmienečne znamenať poruchu senzorickej integrácie, ale porucha senzorickej integrácie môže byť sprievodným prejavom porúch regulácie a správania.

Testy senzorickej integrácie 


Ayresová publikovala v roku 1972 prvú testovú batériu pod názvom Southern California Sensory Integration Tests (SCSIT). V roku 1986 Univerzita Rush v Chicagu a Western Psychological Services začali testy vylepšovať a v roku 1989 vychádza nová verzia Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT). Tento test je vhodný pre deti od 4 rokov 0 mesiacov do 8 rokov 11 mesiacov (Kinnealey, Miller, 1993). Test senzorickej integrácie pozostáva zo 17 subtestov zameraných na štyri rôzne oblasti.



ZRAKOVÉ VNÍMANIE 


• Priestorová vizualizácia (Space 


Visualisation) • Vnímanie figúry a pozadia (Figure 


Ground Perception) 


• Vnímanie polohy v priestore (Position in Space) 


 


VNÍMANIE TELESNEJ SCHÉMY • Napodobňovanie postojov tela (Imitation of 


Postures) 


• Prekríženie strednej línie tela (Crossing Midline of Body) • Bilaterálna (obojstranná) motorická 


koordinácia (Bilateral Motor Coordination) 


• Pravo-ľavé rozlišovanie (Right –left Discrimination) • Stoj na jednej nohe pri otvorených očiach 


(Standing Balance – Eyes Open) 


• Stoj na jednej nohe pri zatvorených očiach (Standing Balance – Eyes Closed) 


 


JEMNÁ MOTORIKA 


• Obkresľovanie vzoru (Design Coping) 


• Presnosť jemnej motoriky (Motor Accuracy Revised) 


 


TAKTILNO-KINESTETICKÉ VNÍMANIE • Kinestézia (Kinesthesia) 


• Taktilné vnímanie tvaru (Manual Form 


Perception) • Identifikácia prstov (Finger Identification) • Vnímanie grafických tvarov (Graphesthesia) 


• Lokalizácia taktilných podnetov 


(Localisation of Tactile Stimuli) • Vnímanie simultánnych taktilných vzruchov (Double Tactile Stimuli Perception) 


 




Obrázok 3 Test senzorickej integrácie


Na diagnostiku poruchy SI sa nemusia striktne používať len testy Jean Ayresovej. Tieto slúžia len rámcovo. Kinnealey a Miller (1993) uvádzajú aj iné podobné testy slúžiace na diagnostiku SI, napr.:


• MAP – Miller Assessment for Preschoolers (Miller, 1982, 1988) pre deti od 2 rokov, 9 mesiacov do 5 rokov, 8 mesiacov;


• MAND – McCarron Assessment of Neuromuscular Development (McCarron, 1982) pre deti od troch rokov aj pre dospelých;


• HPVT – Haptic Visual Discrimination Test (McCarron, Dial, 1979);


• Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (Bruininks, 1978) pre deti od 4 rokov, 6 mesiacov do 14 rokov, 6 mesiacov;


• Test of Visual Perceptual Skills (Gardner, 1982);


• Motor-Free Test of Visual Perception (Colarusso, 1972);


• Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery, Buktenica, 1967);


• Test of Visual-Motor Skills (Gardner, 1986).


Terapia senzorickej integrácie


Ayresová (2005) hovorí, že dieťaťu s problémom v senzorickej integrácii špecializovaná terapia pomôže dosiahnuť to, čo je prirodzené. Deje sa to prostredníctvom interakcie s prostredím, ktoré poskytuje príležitosti pre zrakové vnímanie, zvuky, vône, chute, tiaž, dotykové stimuly, cez pohyb sa aktivuje vysielanie informácií zo svalov a šliach. Poskytovanie potrebných podnetov vzbudí adaptívne odpovede, ktoré sú pre senzorickú integráciu potrebné. Kimball (1988. Podľa Kinnealey, Miller, 1993) popisuje terapiu senzorickej integrácie ako proces vychádzajúci z nasledujúcich princípov:


• aktívna participácia klienta,


• na klienta orientovaná aktivita,


• individualizovaný proces vzhľadom na vek, typ poruchy, vývinovú úroveň a reakcie klienta,


• zmysluplné činnosti vyžadujúce adaptívne odpovede,


• senzorická stimulácia ako súčasť aktivít,


• zlepšovanie neurologického spracovania a organizácie namiesto zameriavania sa na čiastkové funkcie,


• terapia vedená terapeutom, ktorý má pokročilý tréning v špecifických technikách SI.


Short-DeGraff (1981. Podľa Bundy, Murray, 2002) hovorí, že cieľom terapie senzorickej integrácie je stimulácia mozgovej aktivity, a to najmä jej podpora na subkortikálnej úrovni, ktorá napomáha funkciám mozgu v dozrievaní. Umožňuje im fungovať normálnym spôsobom. Terapia senzorickej integrácie teda umožňuje fungovanie mozgu ako celku.


V terapii teda dieťaťu poskytujeme bohaté senzorické zážitky, a to takým spôsobom, aby bolo schopné funkčného správania, t.j. adaptívnej odpovede (Ayres, 1972). Podstatou terapie podľa Harmsovej a Mariana (2003) je vzbudenie vhodných a produktívnych odpovedí na rôzne senzorické vstupy v závislosti od potrieb dieťaťa. Terapia senzorickej integrácie si nekladie za cieľ priamo zlepšenie akademických zručností, nevykonáva teda nácvik, tréning týchto oblastí, ale môže mať na tieto oblasti vplyv práve kvôli ich vzájomnej previazanosti.


Terapeutické stretnutia sú obvykle individuálne alebo s dvojicou detí. Terapeutická miestnosť je vybavená pomôckami, ktoré stimulujú jednotlivé zmyslové systémy, ale aj spôsob ich použitia je dôležitý, aby bola podporovaná senzorická integrácia, teda prepojenie jednotlivých systémov. Využívajú sa pomôcky ako kužeľ, hojdačky, hojdacia sieť, trampolína, žinenky a mäkké matrace, rôzne mäkké vankúše, tunel, atď. Terapeut pripraví hry, pesničky, básničky, súťaže, ktoré využívajú pomôcky na podporu vestibulárneho, taktilného, či proprioceptívneho vnímania a prepája ich so zapojením zrakovej kontroly a sluchového rozlišovania. Hravou formou sa tak k dieťaťu dostávajú stimuly, ktoré mu chýbajú, alebo ich spracovanie nie je dostatočne zautomatizované. 


Podpora a podnecovanie vývinu je teda jednou z najdôležitejších úloh terapie senzorickej integrácie. Kranowitz (2005) píše, že opatrenia včasnej intervencie sú zamerané na predchádzanie vývinovým oneskoreniam, či poruchám. Hovorí, že terapia pri poruchách senzorického spracovania je vykonávaná prostredníctvom činnostnej terapie v rámci senzorickej integrácie. Nervový systém dieťaťa je stále plastický, preto je včasná intervencia v ranom veku najefektívnejšia a stále je možné budovať vzorce spracovania senzorických informácií. 
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Kvalitatívna analýza prežívania súladu - nesúladu s teóriou psychoterapeutického smeru frekventantmi výcvikov.

Katarína Ščurková


Abstract


Qualitative analysis of perception of harmony/disharmony with theory by selected theoretical orientation of psychotherapy trainees


In this work there are presented the qualitative analysis responses of 25 psychotherapy trainees of theoretical orientation, which are confront with theory of theoretical orientation. There are their perceptions of harmony or disharmony of their own perception of theory opposite to perception of theory their theoretical orientation. In the case of perception of harmony there are presented some categories. In the case of perception of disharmony there are presented the process and the time of this process.

Key words: trainee, psychotherapy training, theory.


Abstrakt


Práca prináša kvalitatívnu analýzu výpovedí 25 frekventantov psychoterapeutického výcviku, ktorí sú konfrontovaní s pohľadom na človeka daného smeru. Predkladá vnímanie súladu alebo nesúladu ich vlastného pohľadu na človeka s pohľadom psychoterapeutického smeru. V prípade prežívania súladu zaznamenáva kategórie tohto vnímania. V prípade vnímania nesúladu predkladá proces vysporiadania sa a časové rozmedzie tohto spracovania.


Kľúčové slová: frekventant, psychoterapeutický výcvik, pohľad na človeka. 


Každý, kto má záujem vykonávať psychoterapiu kompetentne, musí absolvovať náročnú cestu- psychoterapeutický výcvik. Zmätok na tejto ceste môže nastať v procese vyberania a identifikácie sa s teoretickou orientáciou (Prochaska, Norcross, 1999). Zamerali sme sa na jeden z aspektov psychoterapeutického výcviku. Zaujímalo nás ako frekventanti reagujú pri strete filozofie im vlastnej, s pohľadom na človeka ich psychoterapeutickému smeru. Ako prežívajú súlad, či nesúlad pri tomto stretnutí. Pýtali sme sa na skúsenosti frekventantov. Konkrétne sme sa snažili zistiť, ako sa frekventanti vysporiadali v prípade, že tento nesúlad pocítili, kedy sa tento nesúlad objavil a ako dlho ho vnímali. Ak tento nesúlad nepocítili, tak nás zaujímalo, čoho to bolo dôsledkom. Chceli by sme prispieť k zvýšeniu náhľadu do tejto formy vzdelávania budúcich psychoterapeutov. Ako upozorňujú Boswell, Castonguay a Pincus (2009) najmä o teoretickej orientácii začiatočníkov v rámci jednotlivých psychoterapeutických výcvikov toho zatiaľ veľa nevieme. Neexistujú takmer žiadne výskumy o faktoroch, ktoré ovplyvňujú identifikáciu s určitou teoretickou orientáciou. To sme považovali za impulz k realizácii tejto práce. 


Všetky skúsenosti frekventanta počas výcviku (nadšenie, vlastná minulosť, zraniteľnosť, či tlak) prispievajú k uvedomovaniu si vlastnej teórie frekventanta. Práve vtedy prichádza frekventant do kontaktu s vlastnou filozofiou, svetonázorom, pohľadom na človeka a s teóriou daného psychoterapeutického smeru. Už aj Rogers (2000) nabáda frekventantov k premysleniu si a formulovaniu vlastnej filozofie. Kvalitný výcvik teda pomáha budúcemu terapeutovi spoznať svoj vlastný postoj a súkromný teoretický rámec o javoch, akými sú samovražda, psychóza, vražda, eutanázia, či homosexualita, viera v Boha, umieranie, týranie a pod. Možnosť diskutovať o týchto témach, vymieňať si súkromné teórie o nich v rámci výcviku a rozpoznávať vlastné limity pri práci s klientom závisí od pripravenosti a miery sebapoznania výcvikových lektorov. Uvedomovaná osobná filozofia je nevyhnutná súčasť kongruencie terapeuta, rovnako ako lektora výcviku a supervízora.


Rola teória v psychoterapeutickom výcviku má svoje nezastupiteľné miesto. Poznanski a McLennan (1995) hovoria o teoretickej orientácii ako o organizovanom súbore predpokladov vytvárajúcich teoretický rámec. Jednak pre formuláciu hypotéz o klientových skúsenostiach, tak zdôvodňovanie špecifickej intervencie a posúdenie prebiehajúceho terapeutického procesu. Prochaska, Norcross (1999) dopĺňajú, že bez teórie a s tým súvisiacim systémom by sme sa stali „bezbrannými a blúdiacimi“ stvoreniami, ktorí sa počas jedného sedenia konfrontujú s obrovským počtom pocitov, dojmov, či informácii.


Práve spoznávanie teórie - filozofie psychoterapeutického smeru považujeme za jeden z dôležitých stupňov kvalitnej prípravy. Mearns (1999) konštatuje, že v pokročilých štádiách výcviku frekventanti viditeľne viac sami inklinujú k práci na vlastnej teórii. Tento autor si ich konanie vysvetľuje pokrokom vo vývine self-konceptu a self-konceptu odborníka, ktorý frekventantom umožňuje vystavovať sa možnému nesúladu vyvolanému externou teóriou s väčšou sebaistotou.


Na záver tejto časti by sme chceli dodať, že pod pojmom „pohľad na človeka“ rozumieme to, ako frekventant a psychoterapeutický smer, ponímajú jednotlivca, osobnosť, aké majú filozofické pozadie, vyjadrujú obraz o človeku, celkový náhľad na človeka, akú mu dávajú hodnotu, aký vyjadrujú svetonázor, aké uznávajú princípy a zákonitosti fungovania človeka, jeho psychopatológiu, aké sú mechanizmy zmeny u človeka, jeho osobný vývin (Prochaska, Norcross, 1999; Wolf, 2004). 


Výskumný súbor


Výskumný súbor tvorilo spolu 25 frekventantov, z toho 21 respondentov- frekventantov rôznych psychoterapeutických výcvikov, ktorí odpovedali na dotazník s otvorenými otázkami prostredníctvom emailu a 4 respondenti, ktorí absolvovali pološtrukturované interview (3 ženy, 1 muž). Z emailovej komunikácie tvorilo náš výskumný súbor 18 žien a 3 muži. Výskumný súbor pozostával zo 6 frekventantov kognitívne- behaviorálnej terapie, rovnako 6 frekventantov z terapie zameranej na človeka, 6 frekventantov z gestalt výcviku a 7 frekventantov systemickej psychoterapie podľa modelu V. Satirovej.


Vek frekventantov sa pohyboval v rozmedzí 26-46 rokov. Priemerný vek frekventantov bol 33, 64 (SD= 5,68) rokov. Frekventanti uvádzali dĺžku praxe v rozmedzí  žiadnej praxe až po 23 rokov praxe. Priemerný počet rokov praxe 7, 32 (SD= 5, 63) roku.


Metóda

Vzhľadom na nedostatočný teoreticko-empirický základ a vzhľadom na predmet a cieľ tejto práce sme zvolili za najvhodnejší kvalitatívny typ výskumného plánu. 


Vytvorili sme pološtrukturované interview, ktoré nám poskytovali akúsi „schému“ pýtania sa počas rozhovoru. Každá otázka obsahovala aj podotázku ako formu ozrejmenia  zmyslu otázky. Túto štruktúru otázok sme použili aj pri vytvorení internetovej formy otvorených otázok, ktorú sme zaslali jednotlivým frekventantom i výcvikovým inštitútom. Následne prebehla analýza dát pozostávajúca z niekoľkých krokov. Spracovanie do textovej podoby, rozdelenie výpovedí do samostatných významových jednotiek. Následne zaradenie menších jednotiek do samostatných zmysluplných širších kategórii. Tieto kategórie sa vytvárali na základe porovnávania jednotlivých významových jednotiek, podľa toho, či majú spoločný alebo rozdielny logický princíp. Tieto kategórie boli popisované abstraktnejšími slovami. Kontrolu validity sme zaručili metódou triangulácie.


Prežívanie súladu/ nesúladu s pohľadom na človeka  psychoterapeutického smeru.

Ako uvádza Gold (2005) psychoterapeutický výcvik je vnímaný ako cesta, ktorá pomáha frekventantovi zbaviť sa pochybností a nepríjemného prežívania. Využíva pri tom „nástroje“ psychoterapeutického výcviku: sebapoznanie a postupné získavanie a zvyšovanie kompetencií pri práci s klientom. 


V rámci témy „prežívania súladu“ s teóriou psychoterapeutického smeru bol v našej práci identifikovaný významný faktor- správnosť výberu, ktorý bol vnímaný v zmysle dodatočného pocitu, akéhosi utvrdenia o „správnosti smeru“. Tiež bol chápaný ako následok toho, že sa frekventanti „našli“ v danom psychoterapeutickom smere, pocítili blízkosť vlastného pohľadu s pohľadom ich psychoterapeutického smeru. To považujeme za prospešné, nakoľko Freeman a kol. (2007) uvádzajú, že najmä na začiatku výcviku prežívanie súhlasu s jednou konkrétnou teoretickou perspektívou umožňuje týmto budúcim terapeutom ľahšie osvojenie daných kompetencií a napomáha k väčšej dôvere vo vlastné schopnosti. 


Mohli by sme uvažovať o hlbšom sebapoznaní frekventantov, ktoré kooperuje pri výbere teoretickej orientácie a ktoré sa následne odrazí na prežívaní súladu. 


Frekventanti počas dlhodobého psychoterapeutického výcviku prejdú fázami porozumenia teórii, prežitím psychoterapeutického procesu na sebe, osvojením terapeutických schopností a poslednou fázou, supervíziou (Vymĕtal, 2004; Woolfe, 2001). Všetky tieto procesy sa na frekventantovi prejavia v jeho postupnom procese zrenia. Frekventanti v našej práci veľmi často uvádzali, že zrenie je dôvod, prečo nepocítili nesúlad. Ako upozorňovali, chápali ho v zmysle celoživotného procesu. 


Pri prežívaní súladu sme zachytili  u frekventantov tendenciu k vytvoreniu vlastného postoja, v kontexte osobnej slobody a otvorenosti voči iným psychoterapeutickým smerom, metódam. To však nezodpovedá tvrdeniu Eksteina a Wallersteina (1993), ktorí tvrdili, že psychoterapeuti bývajú zvyčajne hlboko identifikovaní so svojím teoretickým vzťahovým rámcom a úplne slepí, pokiaľ ide o ostatné. Práve naopak, u frekventantov sa veľmi dobre obsiahlo reálne vnímanie psychoterapeutického výcviku. Tiež  dokázali zaujať postoj otvorenosti. Vnímame to ako potvrdenie zrelosti ich osobnosti.


Sebaskúsenosť takisto vplývala na prežívanie súladu, nakoľko väčšina psychoterapeutických výcvikov je zážitkových. Práve sebaskúsenosť sa spája s využívaním nástrojov psychoterapie počas psychoterapeutického výcviku. To odporúčajú aj Orlinsky, Rønnested (2005) a Smith (in Halmešová, 2007) tým terapeutom, ktorí sa snažia zvýšiť sebaporozumenie. Ich rada znie, aby sa frekventanti a psychoterapeuti sústredili na konzultácie so supervízormi, diskusie s kolegami, či vlastnú individuálnu terapiu. Frekventanti využili práve tieto „nástroje“ na zvýšenie svojho terapeutického self.


Műllerová (2005) považuje prežívanie súladu osobnej filozofie frekventanta s filozofiou vybraného psychoterapeutického smeru za veľmi významný. Beutler (2004) tvrdí, že pre samotný výsledok v terapii je veľmi výhodné, ak má terapeut konzistentnú teoretickú orientáciu, na ktorej môže založiť svoju prácu. Nedovolili by sme si zovšeobecniť naše výsledky, ale väčšina frekventantov z nášho výskumu pocítili tento súlad. Považujeme to za dobré nasmerovanie cesty frekventantov k cieľu „stať sa psychoterapeutom“.


Čo sa týka témy prežívania nesúladu s pohľadom na človeka psychoterapeutického smeru, uviedol ich nízky počet frekventantov. V tomto prípade je možné uvažovať o pravdepodobnom dávnejšom spracovaní a vysporiadaní tohto nesúladu u frekventantov.


Frekventanti sa dotkli sporných oblastí, v ktorých išlo o spôsob práce na výcviku a tiež ponímanie teoretických konštruktov. Frekventanti využili priestor a možnosti, ktoré sú ponúkané v rámci výcviku, konkrétne diskusiu s frekventantmi, lektormi, supervíziu či možnosti vlastnej terapie. Frekventanti, tento nesúlad začali vnímať najmä v začiatočných fázach psychoterapeutického výcviku (od 9. mesiaca po  vstupe do výcviku až po 12.mesiac vo výcviku), pričom spracovanie im trvalo v rozmedzí od 6-12 mesiacov od prvého roku vo výcviku. Myslíme si, že práve do tohto procesu, v istej miere, môže vstúpiť fakt, že výcvikoví lektori sú vnímaní ako autority a sú zodpovední za svojich žiakov. Frekventanti výcvikov by sa mali nechať lektormi formovať do nimi požadovaných osobnostných rozmerov a tvarov (Műllerová, 2005). Preto je otázne, či sa nakoniec skončil tento proces diskusie sporných oblastí počas výcviku v rozsahu vplyvu autority alebo individuálnym vyriešením si tejto otázky. Vplyv autority spomína aj Junová (in Hučín, 2001), ktorá uvádza, že lektori, ktorí jednotlivé výcviky vedú, sa svojich poslucháčov snažia presvedčiť o tom, že urobili veľmi dobre, keď vstúpili do výcviku a pochopiteľne im predkladajú výhody toho daného smeru.


Je dôležité, dať priestor aj kritickému, reálnemu uvažovaniu o psychoterapeutickom výcviku. Poznať jeho silné aj slabé stránky. Frekventanti z našej vzorky disponujú práve týmto poznaním. Uvažujúc nad týmto tvrdením, chceli by sme sa ho pokúsiť zdôvodniť tým, že frekventant, ktorý sa nachádza vo fáze pokročilého študenta, sa postupne dostáva do fázy začínajúceho profesionála (podľa Rønnested, Skovholt, 2003), teda ide o akýsi proces vývinu. 


Dĺžka praxe frekventantov v našej výskumnej vzorke bol v priemere 7, 32 rokov (SD= 5, 63), čo môže naznačovať, že frekventanti vstupujú do výcviku už s istou praktickou skúsenosťou. Za touto praktickou skúsenosťou sa skrýva určité filozofické pozadie, s ktorým pred vstupom do psychoterapeutického výcviku pracovali, čo sa pravdepodobne odrazilo aj na výsledných odpovediach. 


Myslíme si, že frekventanti podliehajú istému vonkajšiemu tlaku splniť požiadavky k získaniu certifikátu k svojej práci. Považujeme to za jeden z faktorov, ktorý by mohol vstupovať do procesu prijímania pohľadu na človeka a teda frekventant si len tak nemôže dovoliť odísť z výcviku. Je otázne, či tento „tlak“ nevstupuje do procesu menej kritického prijatia pohľadu na človeka daného psychoterapeutického smeru.


Uvedomuje  si aj isté nedostatky výskumu. Chceli by sme uviesť, že nakoľko sme postupovali cez prizmu kvalitatívneho výskumu, nebude možnosť aplikovať výsledky našej práce na celú populáciu frekventantov. Aj napriek diskusii s nezainteresovanými posudzovateľmi nemožno vylúčiť subjektivitu a osobný vklad posudzovateľov. Na druhej strane však tento kvalitatívny prístup ponúka hlbší náhľad do danej problematiky.


Táto práca je len „zrnkom piesku“ k vytvoreniu obrazu o vzdelávaní v psychoterapii. Kvalitné vzdelávanie však poskytuje priestor pre rozvoj budúcich psychoterapeutov a v neposlednom rade  sa to dotýka aj klientov.
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Z praxe


Snoezelen a človek s viacnásobným postihnutím.

Zuzana Lucká

Ľuďmi s viacnásobným postihnutím sa zaoberám už niekoľko rokov v dennom kontakte. Tento druh postihnutia je kombináciou viacerých postihnutí, najčastejšie ide telesné a mentálne, v niektorých prípadoch kombinované aj so zmyslovým postihnutím. Títo ľudia potrebujú špeciálny prístup, ako vo výchovnom, tak i v edukačnom procese. Veľmi vhodnou formou terapie je Snoezelen terapia, ktorá sa u nás na Slovensku pomaly, ale isto, začína uplatňovať.


Výraz „Snoezelen“ je už na prvé počutie veľmi zvláštny, keďže ide o spojenie dvoch holandských slov, „snuffelen“ (čuchať), a „doezelen“ (odpočívať). Kombinácia týchto dvoch slov vystihuje práve niektoré z princípov terapie. Pre mnohých ľudí na Slovensku je tento názov veľmi ťažko zapamätateľný, a vysloviteľný. Ide o multisenzorickú terapiu, čo vo voľnej reči značí „viaczmyslová“ terapia, čiže podnecujú sa pri nej viaceré zmysly naraz. Napríklad v Anglicku sa nepoužíva výraz „Snoezelen“, ale „multisensory environment“, čiže viaczmyslové prostredie. Uskutočňuje sa v miestnostiach na ňu zvlášť určených, v pripravenom prostredí. Snoezelen miestnosť je použiteľná na rôzne účely, čiže rovnako ako sa v nej môže odohrávať pripravená činnosť, môže byť len miestnosťou určenou na relaxáciu, oddych a upokojenie.


Terapia sa môže uskutočňovať v troch druhoch miestností – bielej, tmavomodrej, a farebnej, hravej. Toto rozdelenie má veľký význam, biela miestnosť má v prvom rade relaxačnú funkciu, tmavomodrá je určená predovšetkým ľuďom s problémom v oblasti zrakového vnímania, a hravá svojimi farbami podnecuje fantáziu a vyzýva k pohybu. Do cieľovej skupiny patria ľudia s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, geriatrickí pacienti, ale je vhodná aj pre mnohých iných ľudí, samozrejme, na základe individuálnych potrieb, schopností a možností. Hlavným problémom, ktorý môže vyvstať, najmä pri ľuďoch s viacnásobným postihnutím, je často krát epilepsia, ktorá je kontraindikáciou. Účasť takého človeka na terapii musí byť rozhodne konzultovaná s lekárom - odborníkom, keďže v nej ide aj o svetelné efekty, ktoré môžu byť hlavným spúšťačom záchvatového stavu. V tomto prípade sa dá Snoezelen miestnosť využiť len ako prostredie, bez použitia výrazných efektov, kde môže človek s postihnutím napríklad relaxovať. Je tiež vhodným priestorom pre využívanie techník bazálnej stimulácie.


Všetky miestnosti sú zaujímavé nielen množstvom komponentov, ale napríklad i zatemnením okien, hustým kobercom na zemi a všetky ostré hrany, ktoré by mohli potenciálne ublížiť, má zabezpečené. Líšia sa farebným zameraním a rôznym spôsobom využitia. Keď človek vstúpi do jednej z týchto miestností, ostane ako v rozprávkovom svete. I bez zapnutia niektorého z prístrojov sa ocitne v na prvý pohľad príjemnom prostredí s hviezdnym nebom na strope miestnosti. Toto hviezdne nebo je svetielkujúci baldachýn, po celom priestore stropu s rôznymi prevismi, pod ktoré keď si človek ľahne, cíti sa ako vo sne.


U ľudí s viacnásobným postihnutím v Snoezelen prostredí  medzi hlavné ciele patrí podpora zmyslového vnímania, komunikácie a interakcie s okolím, a najmä poskytovanie takých podnetov, s ktorými sa nemajú možnosť stretnúť spontánne. Ciele sa stanovujú na základe predchádzajúcej diagnostiky a problémov konkrétneho klienta. Na Slovensku sú zatiaľ najviac využívané biela a tmavomodrá miestnosť.


V bielej miestnosti sa nachádza množstvo komponentov. Hudobná vodná posteľ, s reproduktormi umiestnenými pod vodným matracom, šíri vibrácie do celého tela, stimuluje aktívny spontánny pohyb, pôsobí relaxačne, uvoľňujúco na svalstvo, spasticitu, vyvoláva úsmev na tvári. Hudba, prúdiaca do matraca, sa volí na základe osobného výberu človeka. Hojdacie kreslo v tvare padajúceho listu slúži na stimuláciu vestibulárneho vnímania, sústredenie sa na kolísavý pohyb, a uvedomovanie si polohy vlastného tela. Ďalej sa tu nachádza napríklad aromadifuzér, elektrický prístroj šíriaci vôňu pôsobiaci na čuchové vnímanie, či bublinostroj, ktorý produkuje bubliny dopadajúce na celú plochu tela. Vysoký bublinkový valec, zrkadlová guľa, či optické vlákna meniace farbu slúžia na zrakovú stimuláciu, človek aktívne sleduje pohybujúci sa svetelný podnet, načahuje sa rukou, skúma farby. Prostredie pôsobí uvoľňujúco, aj tí, ktorí sa nevedeli uvoľniť, postupne strácajú obavy a najmä, radi sa do tohto prostredia vracajú.


Tmavomodrá miestnosť naproti tomu pôsobí na prvý pohľad trochu strašidelne, tmavomodré – až čierne steny, a predmety vo vnútri, ožívajú až pod UV žiarením. V momente zapnutia UV svetla sa predmety z UV aktívneho materiálu, ktoré sú súčasťou vybavenia, stávajú oveľa výraznejšími ako za normálnych okolností. Práve to dáva možnosť aj ľuďom s problémami v oblasti zrakového vnímania vnímať intenzívnejšie. Rovnako ako biela miestnosť, je vybavená rôznymi prístrojmi – bublinkový valec, projektor, zrkadlová guľa, optické vlákna, svetelná sieť a hviezdne nebo, ktoré ale v tmavom prostredí pôsobia silnejšie, výraznejšie. Je potrebné najmä pri prvom vstupe do tmavej miestnosti postupne stlmovať svetlo, aby neprišlo k vyvolaniu strachu.


Samotný proces v každej z miestností pozostáva v sprostredkovávaní stimulov, podľa individuálnych potrieb každého jednotlivca, môžu pôsobiť uvoľňujúco, ale tiež povzbudzujúco, najdôležitejšími indikátormi sú reakcie na jednotlivé stimuly. Je dôležité zabezpečovať príjemné pôsobenie miestností, prostredia, aby sa dali bez rušivých vplyvov využívať.  Človek si sám vyberá, pedagóg či terapeut je tu iba „sprievodcom“, prispôsobujúci sa, a akceptujúci priania. Je akousi „predĺženou rukou“ a jedným z hlavných aspektov je vzťah medzi oboma. Čas strávený v miestnosti sa stanovuje na základe individuálnych potrieb každého jednotlivca, väčšinou okolo 30 až 45 minút, pričom pozostáva z viacerých fáz – úvodná, určená na prípravu, uvoľnenie sa, akčná – kedy prebieha samotná aktivita na základe potrieb človeka s viacnásobným postihnutím, a záverečná – relaxačná, kedy sa postupne „vraciame“ späť do bežného denného rytmu.


Snoezelen miestnosti sa postupne stávajú súčasťou rôznych zariadení na Slovensku – domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských a základných školách, rehabilitačných centier. Všetky zariadenia, kde miestnosti pod odborným vedením vznikajú, sú zaradené v registri Snoezelen miestností.


Hlavným prínosom pre ľudí s viacnásobným postihnutím pri tejto terapii je, že majú možnosť zažiť na vlastnej koži to, čo sa inak ťažko dá sprostredkovať. Výhodou takejto miestnosti je to, že spája veľmi veľa v jednom priestore. Či už je to odhlučnené, príjemné, pri vypnutí všetkých prístrojov prostredie bez podnetov, či priestor pre relaxáciu, masáže, aromaterapiu, alebo pre  aktivizujúcu činnosť. Výnimočné prostredie umocňuje vzájomný vzťah zúčastnených, ktorý je základom pre akýkoľvek výchovný či vzdelávací proces.
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Liečebnopedagogické cvičenia pre deti s predikciou špecifických porúch učenia.

Andrea Štefániková


Abstract


Therapeutic pedagogy exercises for children with specific learning disabilities prediction
The article focuses primarily on the possibility for working with preschool age children within the early intervention of specific learning disabilities. It is designed for parents and professionals (therapist, therapeutic pedagogue, teacher) who work with preschool age children. It contains particular therapeutic pedagogy exercises that can be used also in children with delay of compulsory schooling or to stimulate and support development of children.


Key words: therapeutic pedagogy exercise, specific learning disabilities, spatial orientation, fine motor skills, graphic expression support


Abstrakt


Odborný článok sa primárne zameriava na možnosti práce s deťmi predškolského veku v rámci včasnej intervencie špecifických porúch učenia. Je určený rodičom a odborníkom (terapeut, liečebný pedagóg, učiteľ), ktorí pracujú s deťmi predškolského veku. Jeho obsahom sú konkrétne liečebnopedagogické cvičenia, ktoré je možné využiť aj u detí s odkladom povinnej školskej dochádzky alebo na stimuláciu a podporu vývinu detí.

Kľúčové slová: liečebnopedagogické cvičenie, špecifické poruchy učenia, priestorová orientácia, jemná motorika, podpora grafického prejavu


Predškolský vek v nás vždy evokoval radosť, hru a spontánnosť. Počas praxe v materských školách sme hlbšie prenikli do jeho osobitostí. Zaujímalo nás, čo deti prežívajú, akým spôsobom si osvojujú nové poznatky, ako k nim správne pristupovať a motivovať. Toto obdobie je zároveň veľmi senzitívne. Znamená prípravu na ďalší medzník v živote dieťaťa, ktorým je vstup do školy. Je pozoruhodné, že už počas tejto „prípravy“ možno predchádzať poruchám, ktoré sa „dokonale“ prejavia až v škole, sú to tzv. špecifické poruchy učenia (ŠPU). Včasnými ukazovateľmi bývajú práve narušené čiastkové funkcie (zraková diferenciácia, orientácia v priestore, pozornosť). 


Preto sme sa rozhodli vytvoriť niekoľko liečebnopedagogických cvičení, ktoré sú zamerané na ich posilnenie a rozvoj. Sú súčasťou bakalárskej práce s názvom Možnosti včasnej intervencie u detí s predikciou špecifických porúch učenia v predškolskom veku, ktorá objasňuje celú problematiku možností včasnej intervencie ŠPU. Cvičenia boli prakticky realizované v období troch mesiacov (október – december, 2010). Vychádzajú z konceptu liečebnopedagogickej terapie hrou a interných prednášok terapie hrou a muzikoterapie (Mitašíková, 2009), čo zahŕňa metodické spracovanie a praktické poznámky. Prvok cvičenia na pieskovej podložke sa využíva aj v koncepcii Metódy dobrého štartu.


Ukážky práce s dieťaťom sú na základe informovaného súhlasu rodičov uverejnené v texte. Pomôcky boli navrhnuté a vytvorené autorkou.


1. Padalo lístie 


Cvičenie s gaštanmi 

Cvičenie je zamerané na rozvoj jemnej motoriky (úchop), následné prenesenie objektu , jeho presné umiestnenie, vizuomotorickú koordináciu, orientáciu v priestore, rozvoj pozornosti a koncentrácie


Nosné pojmy: ,,ulož,, ,,vlož“


Potrebný materiál: gaštany, drevená podložka štvorcového tvaru s vyvýšenými políčkami 4×4, priesvitné kontrolné fólie (napr. z pauzovacieho papiera), pracovné listy s nákresom, podľa ktorého budú deti umiestňovať gaštany na podložku. 


Poznámka 1: Podložka aj pracovné listy sú na spodnej strane označená žltým pásikom, aby dieťa vedelo, ako ju má otočiť a zosúladiť s pracovnými listami.


Poznámka 2: Pracovné listy odporúčame zalaminovať, aby sa s nimi mohlo opakovane pracovať 


Motivačné prvky cvičenia: Motivačným prvkom pre dieťa sú gaštany (príjemné na dotyk, tmavej farby, pričom vytvárajú s bledou drevenou podložkou kontrast). Podložka je zaujímavá, z prírodného materiálu, pevná, primerane veľká pre dieťa. Motivačne pôsobí samotné predvedenie cvičenia, povzbudenie a priebežná pochvala.


Postup: Na začiatku sa liečebný pedagóg a dieťa usadia tak, aby mali dostatok priestoru na realizáciu cvičenia. Liečebný pedagóg predvedie celé cvičenie. Najlepšie je, ak dieťa sedí po jeho ľavej ruke, aby dobre videlo ukážku.


Liečebný pedagóg položí pred seba drevenú podložku a vyberie jeden pracovný list. Položí ho pred seba. Otvorí vrecúško s gaštanmi a vyberie ich. Podľa nákresu na pracovnom liste umiestni potrebné množstvo gaštanov na podložku, skontroluje podľa fólie a povie: ,,Takto je to správne umiestnené. Chceš to skúsiť aj ty? Môžeš si vybrať ďalší pracovný list 


Variácie: Namiesto gaštanov použijeme iné predmety napr. orechy, gombíky, zátky, guľôčky. Možností ako obmeniť cvičenie je veľa. Závisí to od dieťaťa, jeho potrieb a záujmov. Gaštany možno ukladať podľa pracovných listov aj žltým pásikom hore.


Kontrola správnosti cvičenia: Dieťa by malo vedieť, že môže urobiť chyby, aby nekonalo pod tlakom. V prípade chyby ho pokojne povzbudíme k ďalšej práci, ,,nič sa nestalo“, môžeš pokračovať, napravíme to. Kontrolou pre dieťa je priesvitná fólia, na ktorej je znázornená štvorcová sieť a správne rozloženie gaštanov. Dieťa si ju po uložení gaštanov priloží na podložku a porovná so svojou prácou (Mitašíková, 2009 a).


Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Ak dieťa neporozumelo cvičeniu, vysvetlíme ho alebo zopakujeme znovu. Pristupujeme k nemu pokojne, nenáhlime ho. Má dostatok času na premyslenie. Rešpektujeme jeho individuálne tempo. Dieťa má pri výbere cvičenia slobodu. Ak už nechce v ňom pokračovať, nenútime ho. 


Orientačný vek: Cvičenie je určené pre deti 4-6 rokov a viac. Je vhodné pre deti s predikciou aj diagnostikou špecifických porúch učenia, u ktorých je dôležité precvičovať priestorovú orientáciu a pozornosť.


· Doplňujúce cvičenie s gaštanmi 1 


Cvičenie je zamerané na orientáciu v detailoch, triedenie do kategórií, vizuomotorickú koordináciu a posilnenie zrakovej diferenciácie. 


Potrebný materiál: drevená podložka štvorcového tvaru s vyvýšenými políčkami 4×4, zalaminované obrázky rôznych skupín (predmety, zvieratá...), kontrolné obrázky z každej kategórie, gaštany 


Postup: Na stole alebo na zemi máme pripravenú drevenú podložku, vrecúško s gaštanmi a kategorizované obrázky. Liečebný pedagóg položí drevenú podložku pred seba. Vytiahne obrázky a do každého políčka vloží jeden (napr. striedavo z troch kategórií ovocie, zelenina, zvieratá) a povie: „Teraz poukladám gaštany len na obrázky so zvieratami.“ Následne ponúkne činnosť dieťaťu.


Variácie: Namiesto obrázkov s predmetmi je vhodné vkladať rôzne materiály (koža, papier, drevo, plast, sklo), obrázky s farbami alebo geometrickými tvarmi.


Kontrola správnosti cvičenia: Dieťa má k dispozícii kontrolné obrázky z každej kategórie. Podľa nich si skontroluje, či uložilo gaštany na všetky obrázky z danej kategórie (Mitašíková, 2009 a).


Orientačný vek: 3-5 rokov


· Doplňujúce cvičenie s gaštanmi 2 


Cvičenie je zamerané na orientáciu v priestore a precvičovanie priestorových pojmov (vpravo, vľavo, nad, pod, o dve políčka doprava a iné). 


Potrebný materiál: drevená podložka štvorcového tvaru s vyvýšenými políčkami 4×4, zalaminované obrázky rôznych predmetov, zvierat alebo ovocia, gaštany 


Postup: Liečebný pedagóg položí drevenú podložku pred seba, aby ho dieťa mohlo pozorovať. Vytiahne obrázky. Do jedného políčka vloží napr. obrázok loďky, do ďalších dáždnik, kvet a dom. ,,Teraz uložím gaštan do políčka vedľa dáždnika a do políčka nad kvetom.“ Môže použiť ešte jeden príklad a následne ponúkne činnosť dieťaťu.


Variácie: Môžeme nechať priestor dieťaťu, aby samo povedalo, kam chce gaštan umiestniť. Náročnejšie je, ak dieťa obrázok má presunúť napr. o dve políčka doprava.


Kontrola správnosti cvičenia: Keďže pokyny zadávame my, hovoríme dieťaťu, či postupovalo správne.


Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Cvičenia nemusí aplikovať iba liečebný pedagóg. S dieťaťom môže pracovať aj rodič v domácom prostredí alebo učiteľ v materskej škole. Ak si dieťa pravidlá cvičenia dobre osvojilo, necháme ho pracovať samostatne. Je možné, že si vytvorí vlastnú hru alebo pravidlá. Nie je to žiadna prekážka. Snažíme sa ho podporovať aj v spontánnych aktivitách (Mitašíková, 2009 a).


Orientačný vek: 3-5 rokov. 

                      


2. Biele ako sneh 


Psychomotorická aktivita ,,tanec v snehu“

Aktivita s prvkami muzikoterapie (Mitašíková, 2009 b) je zameraná na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, vnímanie zvukov, spojenie hudby s pohybom, rytmizáciu a orientáciu na tele. 


Pomôcky: elipsa, hudobný sprievod alebo skladba, rádio, papierové gule, pierka, fitlopta, dve menšie lopty, gymnastický kruh, triangel


Postup: V miestnosti načrtneme na zem veľkú elipsu, ktorá nám bude slúžiť na orientáciu v priestore a usmernenie pohybu. Dieťa by malo byť pohodlne oblečené, najlepšie bosé alebo v cvičkách.


· Aktivitu začíname v ľahu na zemi a v tichu. Dieťa sa tak upokojí a pripraví na počúvanie hudby.


· Do ticha púšťame hudbu navodzujúcu chôdzu. Vyzveme dieťa, aby sa pomaly postavilo a vystrelo. Začína sa pomalá chôdza po elipse (,,snehové vločky sa pomaly prechádzajú“). Chôdzu sa snažíme prispôsobiť rytmu hudby. Nasledujeme dieťa, jeho tempo. 


· (,,snehová vločka sa stretla s ostatnými a chytá ich za ruku“) Dáme dieťaťu do ruky bielu papierovú guličku. Najprv kráča s ňou na vystretej dlani. Táto časť je zameraná na udržanie rovnováhy. Dieťa sa sústredí na svoje kroky, ale aj na guľôčku.


· V rytme začneme udierať na triangel. Najprv bez pokynov. Pomaly povieme dieťaťu, aby na každý úder preložilo guľôčku do druhej ruky (ak to bude dobre zvládať, môžeme ho požiadať, aby ju vyhodilo a znova chytilo). 


· (,,vločky sa spolu hrajú a naháňajú, lietajú vo vetre“) Loptičku vloží dieťa do pripraveného košíka. Zastaví chôdzu, zatvorí si oči a chvíľu oddychuje (aj v sede). Medzitým porozhadzujeme do stredu elipsy pierka. Keď dieťa otvorí oči, bude to preňho moment prekvapenia. Pierka môže chytať - precvičovanie jemnej motoriky , fúkať - dychové cvičenie. 


· Fúkanie pierok z jednej ruky do druhej. Precvičujeme vizuomotorickú koordináciu.


· (s pierkami na dlaniach sa opäť môžeme vrátiť na elipsu)- tento krok nemusíme zaradiť


· ,,robíme snehuliaka“ Z napadaného snehu si spravíme snehuliaka. Najprv gúľame veľkú loptu (fitlopta). Dieťa sa môže po nej váľať, skákať... Potom vezmeme menšie lopty a gúľame ich medzi dlaňami, akoby sme robili snehové gule. Precvičujeme jemnú aj hrubú motoriku. 


· ( ,,zamrznuté jazero“ alebo ,,zrkadlo“) Využijeme gymnastický kruh alebo iný predmet s otvorom. Najlepšie je, keď ho zavesíme. Na jednu stranu si sadne dieťa, na druhú my. Najprv sa dotýkame (rukou, prstami, dlaňou, nosom, čelom), potom prejdeme na zrkadlovú hru. Ja sa dotknem pravou rukou ľavej ruky dieťaťa, ono naopak. Precvičujeme lateralitu a orientáciu na tele. 


· (,,o čom sa zhovárajú vločky?“) Vezmeme triangel. Dieťa hovorí slová a podľa slabík a dĺžky slova udierame. Zvuk triangla necháme doznieť. Potom sa úlohy vymenia a triangel dáme dieťaťu. Precvičujeme pochopenie dĺžky slova a rozdelenie slova na slabiky. 


Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Je vhodné, ak sa do aktivity zapoja aj rodičia. Takisto ju môžu realizovať s dieťaťom sami. Vyžaduje si postupnosť. Jednotlivé kroky sa nemusia splniť naraz. Rozdelíme ich na dni alebo týždne (každý týždeň precvičujeme jeden, dva) podľa schopností dieťaťa. Pri práci sa snažíme o pohodu, dieťa nenáhlime, prispôsobujeme sa jeho rytmu.


       

3. Slnko 


Cvičenie na pieskovej podložke 


Niektoré deti majú strach kresliť, písať a nechcú držať grafické nástroje. Snažíme sa u nich hravým spôsobom vytvoriť pozitívny vzťah k týmto činnostiam. Cvičenie je zamerané na celkovú podporu grafického prejavu.


Potrebný materiál: drevená podložka so zdvihnutými okrajmi, piesok, samostatná podložka pre prstové farby, prstové farby, štetec, trojhranná ceruzka


Motivačným prvkom cvičenia je podložka, ktorá predstavuje netypický priestor na kreslenie alebo písanie. Piesok a prstové farby sú pre dieťa zaujímavým materiálom. Ponúkajú možnosť opravy a priestor pre hravé činnosti. 


Pri prvom cvičení dieťaťu predvedieme prácu s podložkou. Výhodou je, že cvičenie nevyžaduje náročný postup. Dieťa môže pracovať s podložkou aj bez vedenia. Iné je, keď máme pripravené konkrétne cvičenie, napr. vytváranie grafickej stopy podľa dĺžky slova, písanie jednoduchých znakov, kreslenie v sprievode hudby. Vtedy si práca vyžaduje naše sprevádzanie.


· Vytváranie grafickej stopy podľa dĺžky slova


Na podložke je pripravený piesok. Pred samotnou prácou na podložke odporúčame zaradiť rytmické cvičenie, v ktorom vytlieskavame slová podľa slabík, napr. Jan-ko, ma-ma. Po rytmickom cvičení predvedieme činnosť, ktorú dieťa následne samo realizuje. Vytvára do piesku grafickú stopu (čiara, bodka) podľa počutých slabík slova. Ďalšia možnosť je ťahať čiaru podľa dĺžky slova v smere zľava doprava (napr. vidíme rozdiel v dĺžke čiary pri slove nos a mamička).


· Kreslenie v sprievode hudby


V rámci tohto cvičenia deti v sprievode zvolenej hudby kreslia na podložku ľubovoľné tvary. Podporujeme u nich vnímanie rytmu hudby a postupne aj rytmiku v grafickom prejave


Postup: Na podložku s okrajmi nasypeme piesok, neskôr prípravu cvičenia umožníme aj dieťaťu. Prejavíme mu tak dôveru, čím posilňujeme jeho samostatnosť. Dieťa sa s pieskom môže hrať, chytať ho, presýpať. Nie je striktne dané, aby začalo hneď s grafickým prejavom. Piesok poskytuje aj iné možnosti vyjadrenia. Vysvetlíme mu, že do piesku sa dá kresliť prstom, ceruzkou, štetcom. Po dokončení práce sa piesok vysype a znovu uskladní.


Variácie: Namiesto piesku využijeme prstové farby, mak, múku alebo iný materiál. Na prácu s prstovými farbami je určená podložka (ľahko čistiteľný povrch), ktorá sa z hygienických dôvodov pred prácou ukladá na drevenú podložku. 


Orientačný vek: 3-6 rokov


     

4. Rozkvitol strom 


Cvičenie s rozprávkovou knihou 


Cvičenie je zamerané na zrakovú diferenciáciu, vnímanie detailov a rozvoj pozornosti.


Potrebný materiál: kniha (karisblok), kartónové strany na vkladanie do knihy, vrecko s detailmi, napr. slnko, oblak, kvet, loď, geometrické  a atypické tvary.


Postup: Na začiatku cvičenia máme pripravené dve čisté kartónové strany a vrecko s detailnými obrázkami. Ukážeme ich dieťaťu: ,,Pozri, tu máme dve stránky a veľa malých obrázky. Teraz jednu stránku upravím (vložíme viacero detailov - auto, strom, kvety, kolieska), z malých obrázkov zložíme veľký obraz. Skús aj ty vybrať z vrecúška malé obrázky a na druhú stranu vytvoriť rovnaký obraz ako mám ja.“ 


Variácie: Môžeme použiť menej názorné detaily, napr. vytvoríme obrázky z gombíkov alebo geometrických tvarov. Toto cvičenie odporúčame pre staršie deti. Ďalšou možnosťou obmeny je tzv. Kimovka. Vytvoríme obrázok. Dieťa má určitý čas na zapamätanie všetkých detailov. Potom obrázok zakryjeme a dieťa má doplniť druhý o zapamätané detaily.


Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia: Cvičenie ponúka priestor pre rozvoj fantázie. Z obrázkov, vďaka ich jednoduchosti, dieťa môže vytvárať nové predmety, obrazy, slobodne sa hrať a tvoriť.


Orientačný vek: 3-6 rokov


    

Záver

Dieťa je v rukách odborníka citlivým „materiálom“. Trpezlivá práca a jedinečný prístup ku každému dieťaťu sú obdivuhodné. Vyžadujú mnoho poznatkov, prehľad, ale aj ľudskosť a vnútorné bohatstvo. Odborník má k dispozícii širokú paletu nástrojov a ciest, ako pomôcť. Jednou z možností sú aj jednoduché a zároveň obohacujúce cvičenia. Pri ich tvorbe vychádzame z potrieb dieťaťa, jeho spontánnosti, záujmov a túžbe po hre. 


Naše cvičenia sú tematicky rozdelené do štyroch období. Zámerom nie je, aby boli tieto obdobia vnímané len ako časti roku. Skrýva sa za nimi niečo hlbšie. Pripomínajú cestu intervencie. Odhalenie problému je vždy náročné ako pre dieťa, tak i pre jeho rodičov. Znázorňuje to padanie listov a snehu - otázky, nechuť spolupracovať, netrpezlivosť. Čo je významné uvedomiť si v každej práci s deťmi je slnko - nádej, sila, odhodlanie, pohľad na jeho pozitívne stránky. Z pohľadu liečebnej pedagogiky hľadáme vždy nejaký bod, od ktorého sa dieťa, a my spolu s ním, môžeme odraziť. Nakoniec vyzývame aj rodičov, aby načúvali svojim deťom a využívali svoje kompetencie. Sú dôležitým spojivom medzi odborníkom a svetom dieťaťa.


Literatúra

1.) MITAŠÍKOVÁ, P. 2008. Presýpanie drobného dekoračného štrku z džbánika s dávkovacím uzáverom. In OpenPlay [online], 2008. ISSN 1336-5673 Dostupné na http://openplay.sk/page/325/

2.) MITAŠIKOVÁ, P., 2009 a. Interné prednášky z Terapie hrou. 2009.

3.) MITAŠÍKOVÁ, P. 2009 b. Interné prednášky z Muzikoterapie. 2009.

4.) ŠTEFÁNIKOVÁ, A. 2010. Možnosti včasnej intervencie u detí s predikciou špecifických porúch učenia v predškolskom veku. 56 s. Bakalárska práca. Školiteľ : Barbora Vodičková. 


Bc. Andrea Štefániková


študentka liečebnej pedagogiky


Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta


Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky


Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4), 813 05 Bratislava


učiteľka, činnosť orientovaná na individuálny prístup 


Špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím


Svrčia 6, 842 11 Bratislava


E-mail: stefanikova.andrea@gmail.com

Zo zahraničia

Koučing v pedagogike. 


Medzinárodný kurz v Portugalsku (Lisabon - september 2011).

Jana Špániková


Koncom posledných septembrových dní som sa zúčastnila vzdelávacej akcie medzinárodného charakteru: Efektívny kontinuálny profesionálny rozvoj, ktorá sa konala v Lisabone a organizovaná bola konzorciom európskych organizácií na podporu vzdelávania. Hlavnými partnermi konzorcia bolo belgické  VSKO (Flemish Board of Catholic Education)  a anglická Dene Magna School. Kurz bol určený pre 39 pedagógov zo 14 európskych štátov, ktorí sa aktívne podieľajú na odbornom a inštitucionálnom rozvoji škôl, školských zariadení a taktiež vzdelávaniu dospelých. Účastníci vzdelávacej akcie boli z Belgicka, Holandska, Turecka, Veľkej Británie, Islandu, Švédska Dánska, Nórska, Španielska, Nemecka, Talianska, Bulharska a Litvy.




Autorka fotografie: 


Steve Brady 


riaditeľ z Dene Magna School Gloucestershire 


(Veľká Británia).


Moja účasť na tomto kurze bola možná vďaka finančnej podpore Národnej agentúry -Programu celoživotného vzdelávania v rámci dotácie z podprogramu Comenius.


Absolvovaná vzdelávacia aktivita mala veľmi dobrú úroveň nielen po organizačnej stránke, ale hlavne po obsahovej stránke a stránke pedagogickej. Priebeh kurzu bol prepojený odbornými prednáškami, diskusiami, workshopmi, využívali sa prípadové štúdie, skupinové aktivity a reflexie s dôrazom na sociálno-konštruktivistického učenia. V priebehu skupinových aktivít a počas celého kurzu dochádzalo k vzájomnému učeniu sa, k  výmene informácii a postupov medzi zúčastnenými pedagógmi.

Prínos a smerovanie profesionálneho rozvoja pedagógov:


Zaujal ma trend budovania neformálnych profesionálnych komunít pedagógov, vytvorenie podporných skupín a miesta stretnutí pedagógov. Účelom tejto komunity je umožnenie ďalšieho celoživotného vzdelávania, výmeny odborných poznatkov a informácii, ale tiež slúžila by k reflexii osobného vývoja pedagóga. Prostredníctvom koučingu, supervízie a mediácie by taktiež dochádzalo na tomto mieste k odbornému usmerneniu, k reflexii spoločenských zmien a životných udalostí.


Vzhľadom, k môjmu profesionálnemu zameraniu moja pozornosť bola viac upriamená na oblasť spolupráce rodiny a školy. Som presvedčená, že aj u nás bude už platiť jedno z kritérií hodnotenia „Dobrej školy„ a to - aktívny prístup školy k rodine žiaka.


Verím, že bude aj u nás prevládať snaha školy o prirodzene dobré napojenie na rodinu, kde budú rodičia hrať aktívnu rolu nielen pri učení ale aj pri vzájomnom formovaní komunitného prostredia a podpory nielen finančnej ale aj spoločenskej.


PaedDr. Jana Špániková

liečebná pedagogička

E-mail: janaspanikova@stonline.sk
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Pedagogický a odborný prístup k žiakom s ŠPU. Reedukácia či terapia?


Alžbeta Sykorjaková

Abstract


Article brings global knowledge about problem of specific learning disabilities. This paper concentrates on basic principles, which are focused on support, compensation and improve of life of individual clients. It emphasizes the importance of individual influence from closer and wider environment, which greatly influence progress and impact of “failure” at child.


Key words: specific learning failure, therapy, re-education, therapeutic and educational programs, professional and family access to child with specific learning disabilities (SLD).


Abstrakt


Príspevok prináša globálne poznatky k problematike špecifických porúch učenia. Poukazuje na základné prístupy, ktoré sú zamerané na podporu, kompenzáciu či skvalitnenie života jednotlivých klientov. Zdôrazňuje význam jednotlivých vplyvov z blízkeho a širšieho prostredia, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú priebeh a dopad „poruchy“ na dieťa.


Kľúčové slová: špecifické poruchy učenia, terapia, reedukácia, liečebno-pedagogické programy, profesijný a rodinný prístup k dieťaťu s ŠPU.

Oblasť špecifických porúch učenia (ŠPU) je dnes známou „tematikou“ i v laickej spoločnosti. Veľký počet publikácii prináša informácie ale aj inovácie k etiogenéze, novým technikám či prediktorom vzniku poruchy. Za podstatné pokladám základné vymedzenie ŠPU podľa Zelinkovej (2003), ktorá definuje tieto poruchy ako heterogénnu skupinu problémov, ktoré sa najčastejšie prvotne vyskytujú pri osvojovaní reči, písania, čítania, matematických schopnostiach a mnohé iné. V odbornej terminológii sa stretávame s nasledovnými pojmami: dyslexia (porucha čítania), dysgrafia (porucha písania), dyskalkúlia (porucha v matematických operáciách), dyspraxia (porušená oblasť hrubej, jemnej motoriky, koordinácie pohybov..). Dôležité je, že tieto „problémy“ majú individuálny charakter a vznikajú pri dysfunkcií centrálneho nervového systému, pričom ide o narušenie jednotlivých čiastkových funkcií. V posledných rokoch sú ŠPU veľmi aktuálnou témou aj na školách a nastal pozitívny posun v oblasti prístupu k žiakom s ŠPU. Zmena prístupu, ktorú adekvátne vystihuje výrok typu „On sa iba vyhovára, je lenivý, nechce sa mu...“ vyúsťuje do postupnej akceptácie a podpory kompetencie, práv a schopností dieťaťa. V oblasti individuálneho odborného prístupu môže dieťa dosahovať „posuny“ pri vhodnej volenej reedukácii, ktorá je viac príznačná pre prácu špeciálneho pedagóga a v terapii, ktorá slúži ako dôležitý prostriedok  pri práci liečebného pedagóga. Nemôžem vynechať dôležitú oblasť, ktorou je vzťah medzi dieťaťom a prostredím, v ktorom žije (prvotne rodina). Reedukáciu môžeme doslovne preložiť ako prevýchovu, i keď podľa môjho názoru sa to nezhoduje s reálnymi cieľmi, ktorými chceme dospieť pri kompenzácii problému. Reedukácia zastrešuje metódy a postupy, ktoré sú zamerané na rozvoj narušených čiastkových funkcií.

V reedukačnom procese podľa Jucovičovej a Žáčkovej (2008) ide o už spomenutý rozvoj a zlepšenie úrovne narušených či nevyvinutých funkcií, ktoré sú potrebné pre čítanie, písanie a počítanie. Okrem rozvoja jednotlivých funkcií je zameraný aj na celkovú kompenzáciu problémov, ktoré sú následkom ŠPU.


Zelinková (2003) uviedla niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodržiavať v edukačnom procese:


· reedukácia vychádza z rozboru príčin, z diagnostiky odborného pracoviska;


· reedukácia nadväzuje na dosiahnutú úroveň dieťaťa, bez ohľadu na vek a učebné osnovy;


· predpokladom úspechu je dobrý začiatok a sústavná motivácia;

· metódy preferujú multisenzoriálny prístup - už J. A. Komenský považoval tento prístup za základ úspechu. Žiaľ v našich podmienkach sa na túto metódu zabúda. Deti sú nútené prechádzať k rýchlemu nácviku čítania či písania. Zelinková (2003) ako príklad na multisenzoriálny prístup uviedla nácvik osvojovania si písmena. Dieťa vyslovuje nahlas novú hlásku, sluchovo sa ju učí rozlišovať od podobných hlások. Písmeno môže dieťa vytvárať z papiera, modelovať ho, farebne vyznačovať v texte;


· reedukácia je individuálna;


· reedukácia vychádza z pozitívnych momentov dieťaťa ;

· reálne hodnotenie výsledkov reedukácie, sebahodnotenie;

· reedukácia je zameraná na celú osobnosť dieťaťa.

Zelinková (2003) ďalej uvádza tri základné oblasti reedukácie, ktoré sa vzájomne prelínajú:


· reedukácia funkcií, ktoré spoločne podmieňujú poruchu;


· utváranie schopností správne čítať, písať a počítať;


· pôsobenie na psychiku jedinca s cieľom naučiť sa s poruchou žiť, utvoriť si adekvátny koncept seba samého.  

I keď spomenuté literárne zdroje Zelinková (2003) a Jucovičová, Žáčková (2008) uvádzajú prioritne pojem reedukácia, z liečebnopedagogického pohľadu je terapia neodlúčiteľnou súčasťou pri pomoci dieťaťu. Liečebný pedagóg nehladí na tzv. narušenia (porušené funkcie...) a ich odstránenie a nápravu, ale na celého človeka v jeho bio-psycho-sociálnom aspekte.

Pri vytváraní podporných a pomocných programov využíva liečebný pedagóg prvky z jednotlivých terapií: arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, biblioterapia, terapia hrou a psychomotorická terapia. V praxi sa mi osvedčili muzikoterapeutické cvičenia a techniky, ktoré boli zamerané na podporu zrakovej a sluchovej percepcie, koncentráciu, koordináciu tela, rozvoj jemnej a hrubej motoriky a hudobnú pamäť. Okrem spomenutých terapií Horňáková (2007) uviedla, že u žiakov s ŠPU, ktorý majú ťažisko problémov v spracovaní zrakových, sluchových, či verbálnych informácií, alebo v oblasti jemnej motoriky a koordinácii oko – ruka, je vhodné využiť senzomotorický stimulačný program.


Vodičková (2009) uviedla niekoľko základných prístupov liečebnej pedagogiky k ŠPU, ide o:

· podporu kompetencií a schopností dieťaťa, to čo je dobré,

· celostný rozvoj osobnosti dieťaťa,

· zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,

· eliminovanie negatívnych sekundárnych vplyvov na dieťa,

· eliminovanie oslabení a deficitov uplatňovaním reedukácie a terapie, 


· pôsobenie na systémy dieťaťa.

Za veľmi dôležitý faktor v reedukácii, terapii a v celkovej kompenzácii považujem  pozitívny vplyv zo strany rodiny a okolia, v ktorom sa dieťa nachádza. Prvotne sa musia rodičia „popasovať“ a zmieriť s problémom ich dieťaťa. Nie vždy je to pre rodiča ľahké. Vágnerová (2005, citované podľa Vodičkovej, 2008) píše, že rodičia majú na výkon a správanie dieťaťa rôzne požiadavky. Niektorí prežívajú problémy svojho dieťaťa priveľmi, iní to vnímajú z nadhľadom. Dieťa potrebuje byť prijaté, zažiť pochopenie a prejavenú dôvera. Je potrebné aby rodičia vytvorili pre dieťa vhodné podmienky na učenie v oblasti materiálnej (samostatný pracovný stôl, dobré osvetlenie, vhodné písacie potreby...), aby dieťa mohlo pracovať v pokojnom prostredí. Rodičia sa musia zmieriť s tým, že dieťa si vyžaduje väčšiu mieru pozornosti a času na učenie. Vytýčiť si čas a priestor, kedy sa mu budú venovať a prispôsobiť sa potrebám dieťaťa (písanie domácich úloh, cvičenia, kompenzačné hry...).  Taktiež významnú úlohu zohráva aj výchovný štýl, ktorý rodina preferuje. Hyperprotektívna rodina, ktorá za dieťa všetko vybavuje, čím dieťa nemá príležitosť nadobudnúť pocit, že je schopné niečo urobiť samé. Príliš autoritatívna výchova, ktorá neposkytne dieťaťu priestor vyjadriť svoj názor. Liberálna, kde si dieťa robí čo chce a za ich prehnanú dôveru a „popusťovanie“ doplatí ono samé. Dôležitú rolu hrá aj spolupráca rodiny a školy. Ich vzájomná snaha pomôcť dieťaťu, dorozumieť a dohodnúť sa.


Záver

Nezabúdajme najmä na dôležitý fakt a to, že dieťa je v prvom rade dieťa a nie súhrn „porúch“ a diagnóz. Je potrebné si uvedomiť do akej miery a či vôbec daná diagnóza „narúša“  kvalitu života dieťaťa a na daných poznatkoch stavať nasledovné ciele cez reedukáciu a terapiu. Z praktických skúseností preferujem liečebno-pedagogickú terapiu, vedenú nedirektívnym štýlom kedy dieťa dostáva možnosť „vyskúšať si“ úspech a zožať zaslúženú pochvalu. Zdravé sebavedomie, sebadôvera, pocit istoty a mnohé iné oblasti sú často krát podstatnejšie a ich  podporou môžeme dieťaťu dopomôcť pri dosahovaní menších či väčších cieľov.       
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Pangea – využitie biografickej metódy v praxi.
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Abstract

Pangea.

Article presented is a student paper on Applied Biographical Method. It represents a set of techniques, activities and games focused on creation and “materialization” of a personal story of a child in the contexts of continents.


Key words: life story, continent, creative occupation.

Abstrakt

Predkladaný príspevok je študentskou prácou na tému aplikovaná biografická metóda. Predstavuje súbor techník, činností a hier zameraných na vytvorenie a “zhmotnenie” osobného príbehu dieťaťa v kontexte jednotlivých svetadielov.


Kľúčové slová: biografická metóda, svetadiel, tvorivá činnosť.

Pangea je historický názov superkontinentu, ktorý podľa vedcov existoval na našej planéte pred 300-180 miliónmi rokov. Všetky svetadiely – Európa, Ázia, Amerika, Afrika, Austrália a Antarktída boli spojené v jeden celok, ktorý bol obklopený oceánom. Na tejto myšlienke je postavený predstavený program.


Cieľovou skupinou danej aplikovanej biografickej metódy sú deti s poruchami učenia vo veku nad 10 rokov. Program je možné zrealizovať individuálne alebo v skupine rovesníkov.

Každé stretnutie je tzv. dobrodružným výletom na jeden svetadiel. Predstavuje jednu časť identity dieťaťa, resp. problematiku, ktorú dieťa odhaľuje a spoznáva. Na stretnutí dieťa konkrétnou technikou vyrobí jeden svetadiel so symbolmi. Postupne svetadiely spája, kým nevznikne jeho vlastná osobná Pangea. Trvanie stretnutí je cca 90 minút. Stretnutia majú spoločnú štruktúru: úvod (vstup do problematiky, výber materiál a techniky), jadro (konkrétna práca na vybranej téme), záver (rozhovor s dieťaťom o spoločnej práci a príprava plánu na nasledujúce stretnutie).

Pretože ide o skupinu detí s poruchami učenia, dôraz kladieme na striedanie aktivity s chvíľami oddychu. Cvičeniam predchádza príprava, povzbudenie, definovanie cieľa a postupných krokov potrebných k dosiahnutiu cieľa. Jednotlivé činnosti štruktúrujeme. Dieťa neustále povzbudzujeme a motivujeme k aktivitám. Dôležitou súčasťou spoločnej práce je priestor pre zvýšenie sebapoznania a sebaúcty dieťaťa.

Materiál

Pripravené veľké predlohy svetadielov vyrezaných z hrubého polystyrénu, špendlíky, materiál a nástroje na kreslenie, maľovanie, modelovacie hmoty, textílie, papier. Čo najširší výber techník a spracovania navrhnutých tém.



geology.csupomona.edu


1. Stretnutie 


· Privítanie, zoznámenie sa, vytvorenie príjemnej, bezpečnej atmosféry.


· Predstavenie programu Pangea – čo budeme spolu robiť a prečo. Príbeh o Pangee.


· Prvým svetadielom je Európa. Pripravíme maketu Európy, na ktorú postupne pripevňujeme jednotlivé témy spracované rozličným spôsobom.

Východisko


Európa predstavuje pre dieťa jeho samého, jeho rodisko, korene, pôvod, kultúru, jazyk. Je to miesto, ktoré pozná a odkiaľ pochádza.


Úloha stvárniť


Moja „fotka“ – kresba alebo skutočná fotka


Moje meno, prezývka


Môj vek


Čo je pre mňa najtypickejšie – charakteristická vlastnosť, záľuba


Kde bývam – kresba, výrobok


Moja najbližšia rodina


Dôležití príbuzní


Domáce zviera


Môj erb


Moje putovanie


2. Stretnutie 


· Svetadiel Amerika


Východisko


Pre Ameriku je typická predstava slobody, voľnosti a to dávame do súvislosti s trávením voľného času.


Úloha stvárniť:


Moje záľuby v ranom detstve


Moje terajšie záľuby


Čo mám rád (hudba, šport, umenie, veda, jedlo...)


Čo nemám rád


V čom som dobrý – úspechy vo voľno-časovej aktivite


Jednotlivé témy sú postupne spracovávané formou kresby, maľby, koláže a sú predmetom diskusie. Súčasťou môže napríklad byť spoločná príprava jedla, ktoré má dieťa rado a tiež jedla typického pre Ameriku. Jednotlivé výrobky, poznámky, výkresy upevňujeme na pripravenú maketu Ameriky.


3. Stretnutie 


· Svetadiel Ázia 


Východisko


Ľudia obývajúci ázijský kontinent sú považovaní za pracovitých a cieľavedomých. V tomto kontexte bude ďalším tematickým okruhom pre spoločnú prácu škola, povinnosti a domáce práce.


Úloha stvárniť


Domáce práce


Moja škola


Iné povinnosti


Moje úspechy


Moje ťažkosti


4. Stretnutie


· Svetadiel Afrika 


Východisko


Afrika, je krásna, ale drsná krajina. Žijú tam vnútorne silní ľudia. Saharská púšť predstavuje drsnosť života. Raz je veľmi horúco, raz príliš zima.


Úloha stvárniť


Nestalo sa, čo som chcel…


Stalo sa, čo som nechcel….


Mal som šťastie, keď…


Najšťastnejší som bol, keď…


V tejto časti spoločnej práce môžeme využiť dramatizáciu alebo literárne spracovanie navrhnutých tém, napríklad formou poviedky, rozprávky alebo fejtónu.


5. Stretnutie


· Svetadiel Austrália

Východisko


Priateľskí Austrálčania radujúci sa zo života, spoločná téma Priateľstvá.

Úloha stvárniť


Starí kamaráti


Súčasní kamaráti


Najlepší priateľ


Kamarát na celý život


6. Stretnutie


· Svetadiel Antarktída


Východisko


Antarktída je najzáhadnejším kontinentom, nikto nevie, čo sa skrýva pod vrstvami ľadu a snehu. Počas stretnutí sa zaoberáme problematikou budúcnosti, túžob a prianí.


Úloha stvárniť:


Keď budem veľký, chcel by som byť…


Chcel by som raz spoznať…


Chcel by som raz vedieť…


Chcel by som raz mať…


Predstavená študentská práca poskytuje návod ako pracovať s dieťaťom. Jednotlivé témy je možné nahradiť inými témami. Forma a spracovanie vychádza z poznania dieťaťa, jeho záľub a tiež zručností. Je dôležité, aby spoločná práca prináša radosť a poznanie.
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O podujatiach

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie KIDS STRENGTHS – Deti v kontexte duševných ochorení rodičov.

Dňa 2. septembra 2011 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia na tému duševného zdravia v rodine. Venovala sa najmä potrebám a možnostiam podpory detí, ktorých rodičia trpia psychickými problémami. Konferencia bola vyvrcholením trojročnej spolupráce ôsmich krajín: Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko a Turecko v projekte KIDS STRENGTHS – Silné stránky detí – Deti v kontexte duševných porúch (www.strong-kids.eu). Projekt bol zacielený na vzdelávanie profesionálov v oblasti poskytovania pomoci deťom rodičov s duševnými ochoreniami, ako aj informovanie verejnosti o tejto problematike.


Organizátorom konferencie bola Katedra liečebnej pedagogiky v spolupráci s občianskym združením ProLP a koordinátorom projektu, rakúskou organizáciou Sozial Innovatives Netz (S.I.N.N.). Program otvorili svojimi príspevkami Dr. Manfred Pretis, špeciálny pedagóg a psychológ a detská psychiatrička Dr. Aleksandra Dimova, ktorí sa vo svojej praxi v rakúskom Grazi venujú podpore reziliencie u detí, ktoré majú rodičov s duševnými ochoreniami. Okrem priamej terapeutickej a poradenskej práce s rodinami, z ktorej predstavili používanie tzv. máp reziliencie, sa zaoberajú aj výskumom v tejto oblasti. Štatistiky o výskyte psychických problémov v rodinách boli tiež súčasťou ich prezentácií.


Profesorka Marta Horňáková oslovila publikum prednáškou o reziliencii – duševnej nezdolnosti napriek ťažkým životným situáciám. Vysvetlila princípy utvárania reziliencie, rizikové a protektívne faktory a možnosti jej podpory u detí a v rodine. V poobedňajšom bloku vystúpila fínska lekárka, profesorka Tytti Solantaus, ktorá hovorila o práci s rodinami prostredníctvom Programu efektívnej rodiny a dieťaťa. Poukázala na dôležitosť komunikácie v rodine, odstránenie tabu duševného ochorenia a otvorenie diskusie medzi rodičmi a deťmi. Model práce Hovorme o deťoch, ktorí odborníci využívajú, kladie dôraz na identifikovanie zraniteľných a silných oblastí v živote dieťaťa. Na situácie v rodine a na vývin dieťaťa sa nazerá z pozitívnej perspektívy, pričom všetko, čo funguje normálne sa považuje za silnú stránku. Tiež hovorila o skúsenostiach a pocitoch detí a rodičov, o dôležitosti vzájomného porozumenia a zmene myslenia odborníkov smerom k akceptovaniu rodiča ako partnera v komunikácii, ktorému odborník nedáva rady, ale ponúka možnosti a príklady riešenia.


Program pokračoval príspevkom psychologičky Anny Kočibalovej z občianskeho združenia Opora pre príbuzných a priateľov ľudí s duševnými ochoreniami, ktorá rozobrala proces vyrovnávania sa rodinných príslušníkov s duševným ochorením niektorého člena rodiny. Popísala priebeh a prínos psychoedukačných programov a podporných skupín, ktoré OZ Opora v rámci svojich projektov organizuje. O práci s rodinami na Slovensku ďalej hovoril Dr. Slavomír Krupa z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorý svoj príspevok zameral najmä na úskalia komunikácie v rodine pri objavení sa ťažkostí u dieťaťa. Konferenciu uzavrela prednášajúca z Nemecka – Katja Beeck, ktorá vo svojej organizácii Netz und Boden v Berlíne poskytuje služby pre deti a dospelé deti, ktoré žijú s rodičmi so psychickými poruchami. Predstavila Program mentorstva, ktorý je založený na dlhodobom kontakte vybraných dobrovoľníkov s rodinami s duševne chorým rodičom, ktorým chýba podporná sociálna sieť. Mentor sa stáva priateľom dieťaťa a rodiča a v čase krízy rodiča poskytuje dieťaťu potrebnú podporu a praktickú pomoc. Prezentovaná bola aj metóda písania listov prvej pomoci, v ktorých rodič dieťaťu vyjadrí svoje pocity a podporu.


Konferencia bola obohacujúca aj vďaka kontaktu odborníkov z rôznych krajín a vzájomnej výmene skúseností v príspevkoch prednášajúcich a v spoločnej diskusii. Medzi 59 pasívnymi účastníkmi konferencie boli učitelia vysokých škôl, psychológovia, sociálni pracovníci, liečební a špeciálni pedagógovia a iní odborníci, ktorí sa priamo stretávajú s deťmi, ktoré môžu byť ohrozené duševným ochorením v rodine (schizofrénia, depresia, bipolárna porucha, hraničná porucha osobnosti, závislosti, atď.). Zo 40 odoslaných dotazníkov spätnej väzby účastníkom zo Slovenska sa vrátilo 15 vyplnených, čo predstavuje 37,5% návratnosť. Za najprínosnejšie boli považované príspevky Katje Beeck a profesorky Marty Horňákovej. Účastníci vyjadrili záujem o podobné podujatia, najmä prakticky zamerané semináre a workshopy o metódach práce s deťmi a s rodičmi v kontexte duševných ochorení.


Výstupom z konferencie bude zborník, ktorý obsahuje všetky príspevky, ktoré na konferencii odzneli, ako aj ďalšie, ktoré pre krátkosť času do programu neboli zaradené.
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Zápis zo schôdze PRO LP dňa 12.12.2011.

Prítomní: 


Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Mgr. Pavol Janoško, PhD., PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Jana Skraková

Prítomní členovia PROLP začali stretnutie diskusiou o angažovanosti a možnostiach spolupráce profesijnej organizácie PROLP s liečebnými pedagógmi v praxi. Výstupom tejto diskusie bol návrh usporiadania pracovného interaktívneho stretnutia liečebných pedagógov z praxe, ktoré sa bude konať v pravidelných intervaloch (cca. raz za štvrťrok) a bude viesť ku konštruktívnemu riešeniu aktuálnych problémov a výzvach v odbore.


Prvé takéto stretnutie bude dňa: 


21. januára 2012 o 9.30h 


v budove PdF UK na Šoltésovej ulici 4, v miestnosti č. 59.


Pre efektívnejšie fungovanie PROLP je nevyhnutná podpora čo najvyššieho počtu liečebných pedagógov v praxi. Preto sme sa rozhodli opätovne pokúsiť o zosieťovanie liečebných pedagógov, so žiadosťou o ich aktívne zapojenie sa do činnosti profesijnej organizácie PROLP.


Ďalším bodom stretnutia boli logistické otázky prípravy a organizácie LP dní 2012.


Názov konferencie: Vzťah v pomáhajúcich profesiách

Čas konania:  9.-10. novembra 2012

Organizačný výbor konferencie:

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.


Mgr. Pavol Janoško, PhD.


PaedDr. Monika Stupková, PhD.


Mgr. Ivana Lištiaková


Miesto konania konferencie a podmienky účasti budú spresnené v samostatnej pozvánke. Ďalej sa diskutovalo o možnosti usporiadania internetovej konferencie, s orientáciou na profesijné príbehy liečebných pedagógov v praxi. Podmienky účasti budú opäť spresnené dodatočne.


Členovia otvorili taktiež otázku kompletizácie štandardov pre prácu liečebných pedagógov v jednotlivých rezortoch, ktorou sa bude RPOLP zaoberať v najbližšom období. Taktiež sme sa zaoberali internetovou stránkou asociácie – obmedzenými možnosťami jej financovania, ako aj podporou časopisu Revue liečebnej pedagogiky, ktorý ukončuje 5 rok svojej existencie.


Dňa 10. – 11.4. sa konalo pracovné stretnutie exekutívneho výboru IGhB v Utrechte v Holandsku. Asociáciu PROLP na ňom reprezentoval Mgr. Pavol Janoško, PhD. Stretnutie sa nieslo v duchu konštruktívneho dialógu o aktuálnych liečebnopedagogických otázkach v európskom regióne. BHP – asociácia liečebných pedagógov v Nemecku sa podujala vytvoriť Medzinárodný liečebnopedagogický archív, za účelom dokumentácie doterajších i súčasných odborných poznatkov z jednotlivých krajín. Cieľom tohto archívu je aj podpora mladých vedcov a oceňovanie odborníkov za inovácie v liečebnopedagogickej praxi. Hovorilo sa tiež o možnostiach spolupráce na medzinárodnom projekte k aktuálnej téme inklúzie a východiskových otázkach takéhoto projektu. Súčasťou stretnutia boli správy z jednotlivých členských organizácií a tiež otázky spravovania stránky asociácie: www.europaed.eu.


PRO LP zaplatilo členský poplatok IGhB vo výške 240 eur. Členom PRO LP budú rozposlané listy s výzvou na zaplatenie členského poplatku na rok 2012, taktiež budeme zasielať informáciu o prijatí členského poplatku, pre spätnú kontrolu.


Potvrdenie o spôsobilosti vykonávať profesiu liečebného pedagóga, prípadne - vyjadrovať sa k pracovno-právnym otázkam bude vystavovať PRO LP len v prípade žiadostí tých aktívnych členov,  ktorí majú splnené záväzky voči Asociácii!


Hovorilo sa aj o vytvorení zoznamu registrovaných liečebných pedagógov (aktívnych, platiacich -.5 rokov) členov PROLP a uverejnenie ich pracovísk na stránke PROLP s ponukou služieb, odkazmi na ich publikácie a pod. Registrovaní členovia by mali byť zvýhodnení pri poskytovaní služieb zo strany PROLP, na účastníckych poplatkoch za akcie PROLP a pod.. Cieľom je podporiť profesijné povedomie.

Počas LP dní sa bude konať členské zhromaždenie. Výbor pripraví voľby nových členov výboru a predsedu PROLP, nakoľko sa končí funkčné obdobie terajšieho výboru PROLP Asociácie liečebných pedagógov. Na tomto stretnutí odznie aj revízna správa o hospodárení PROLP a správa o doterajšej činnosti.


Zapísal: Mgr. Pavol Janoško, PhD.

V Bratislave, dňa 3.1.2012.

Zápis zo stretnutia a odborného seminára liečebných pedagógov v Bratislave dňa 21.1.2012.



Ad 1) Privítanie 


Stretnutie sme začali hudobným príspevkom študentky liečebnej pedagogiky Márie Matiovej s gitarovým sprievodom Mária Kyseľa.


Plénum pozdravila Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (vedúca katedry) zo spolupracujúcej Katedry liečebnej pedagogiky v Levoči z Katolíckej univerzity v Ružomberku.



Pozdravenie od vedúcej Katedry liečebnej pedagogiky v Bratislave Dr. Kováčovej tlmočila Dr. Mitašíková.


 
Ad 2) Príspevky do programu

Na úvod zaznela prednáška prof. Horňákovej na tému: „Profesionalizácia v liečebnej pedagogike“. Pokračovali sme príspevkami aktualít od PaedDr. Anny Babkovej s témou „Aktuálne potreby a problémy liečebných pedagógov v praxi, legislatívne otázky. Od Mgr. Pavla Janoška, PhD. s témou: „Informácie o pracovnej ceste na stretnutie Medzinárodného združenia liečebných pedagógov IgHB v Utrechte“ a informáciami o Revue LP, od Mgr. Ivany Lištiakovej zaznel referát na tému: „Medzinárodný projekt Kids Strenghts – podpora detí, ktorých rodičia trpia psychiatrickými ochoreniami“. Dr. Stupková referovala o najbližších pracovných výzvach Asociácie liečebných pedagógov PRO LP, Dr. Mitašíková informovala o prípravách na Medzinárodnú konferenciu v rámci Liečebnopedagogických dní.  Program ukončila Mgr. Katarína Karoľová video-prezentáciou na tému Reminiscenčnej terapie.



Ad 3) www.prolp.sk - návrh na nové rubriky 


Na www.prolp.sk bude zavedená nová rubrika „Voľné pracovné miesta liečebných pedagógov. Prítomné plénum bolo vyzvané k spolupráci. Informácie treba posielať administrátorovi webe www.prolp.sk Dr. Mitašíkovej na e-mail:


petra.mitasikova@gmail.com.



Na www.prolp.sk zavedieme oddelené rubriky - liečebný pedagóg v zdravotníctve, v školstve, v sociálnych veciach, v rezorte vnútra a tam budeme triediť informácie týkajúce sa aktuálnych pracovných úloh a potrieb jednotlivých rezortov. Cieľom je, aby to všetko bolo na spoločnej stránke www.prolp.sk - aby sme sa navzájom inšpirovali a podporovali. Liečebných pedagógov pritom oslovíme osobitnou výzvou. 



Ad 4) Užší výbor Asociácie liečebných pedagógov PRO LP - návrh kandidátov do najbližších volieb

Onedlho bude zaslaná výzva liečebným pedagógom na zasielanie návrhov do užšieho výboru Asociácie liečebných pedagógov PRO LP. Bolo by dobré, aby tam boli zástupcovia zo všetkých rezortov, pod ktorými liečební pedagógovia pracujú i zástupcovia študentov. Na najbližšom stretnutí liečebných pedagógov potrebujeme vyriešiť voľby a získať ľudí pre spoluprácu, ktorí majú energiu a chcú aktívne pracovať v našom profesnom združení. Rovnako bude treba zvoliť nový dozorný výbor Asociácie liečebných pedagógov PRO LP. Kto chce spolupracovať, môže navrhnúť (ponúknuť do užšieho výboru) aj sám seba.

Ad 5) Členstvo v Medzinárodnom profesnom združení liečebných pedagógov IGhB 
Asociácia liečebných pedagógov PRO LP je členom medzinárodného profesného združenia liečebných pedagógov IGhB. Návrh je, že na stretnutia IGhB do zahraničia môže byť vyslaný ktorýkoľvek z registrovaných členov asociácie PRO LP - ovládajúci plynule nemecky - s povinnosťou naštudovať si problematiku a referovaním o výsledkoch stretnutia.

Ad 6) Členské v Asociácii liečebných pedagógov PRO LP

Členské na kalendárny rok ostáva 10 Euro (a táto suma ostáva nezmenená, aj keď bude zaplatená od polroku - bude sa to rátať ako zaplatenie členského príspevku na celý kalendárny rok). Viac informácií tajomník asociácie PRO LP Dr. Monika Stupková. Členské je možné uhradiť aj na Bankový účet:  Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 179680236/0900  do poznámky prosíme uviesť "Členské na rok 2012".



Príjem 2% sme tento rok neregistrovali, z dôvodu neexistencie dostatočnej členskej základne. Snáď sa nám to budúci rok opäť podarí.  



Ad 7) Znížené členské v Asociácii liečebných pedagógov PRO LP 


Pre študentov je ročný členský poplatok 5 Euro - a platenie bude pravdepodobne možné rozdeliť na 2,5 Euro na semester štúdia. Študujúci bakalári, ktorí majú ukončené štúdium liečebnej pedagogiky prvého VŠ stupňa budú mať tiež znížené členské. Tu by bolo možno dobré spolupracovať v tomto aj so študentmi z Levoče (je to aj ich zastrešujúca profesijná organizácia). 

Ad 8) Revue LP

Dr. Janoško - šéfredaktor Revue LP spolu s redakčnou radou vypracuje výzvu na najbližšie číslo - kde sa pokúsime zapojiť všetci z praxe - a napíšeme o svojej liečebnopedagogickej praxi. Termín uzávierky vyhlásime. Pokyny upresníme. Možno sa pri tejto téme  rozhodneme skôr pre zborník LP a Revue LP venujeme inej téme. Všetko si v dohľadnej dobe vyjasníme. Sme radi, že sa nám prihlásili noví členovia do redakčnej rady. Dr. Janoško osloví prihlásených záujemcov konkrétnou výzvou.


Ad 9) Ďalšie vzdelávanie liečebných pedagógov

Veľká úloha nás čaká aj v naštartovaní ďalšieho vzdelávania pre liečebných pedagógov. Návrh je, že sa do toho musíme zapojiť všetci - teoretici i praktici. Navrhujeme, že by toto vzdelávanie išlo cez Asociáciu liečebných pedagógov PRO LP - a jednotlivci alebo dvojice by ponúkli sobotné poldenné semináre na niektoré špecializované témy, ktoré by sa mohli podľa záujmu aj opakovať. Išlo by o krátke semináre, ktoré budú spoplatnené. Zvýhodnený poplatok budú mať aktívni členovia Asociácie liečebných pedagógov PRO LP. Semináre sa môžu aj niekoľkokrát zopakovať - ak bude záujem. Budeme ich ponúkať na www.prolp.sk. Semináre by sa mohli konať ideálne aj s účasťou študentov - mohli by sme ísť v niektorých témach viac do hĺbky. Na LP dňoch je čas obmedzený krátkou prednáškou - alebo krátkym workshopom.



Dr. Špániková aktualizuje ponuku na ďalšie vzdelávanie formou akreditovaného vzdelávacieho programu Sprevádzanie rodiny.



Dr. Szabová podá informáciu o aktuálnosti akreditovaného vzdelávania "Tvorivé aktivity pre MŠ, ZŠ a SŠ pre odborných pracovníkov v školstve“.



PaedDr. Ján Galáš, PhD. (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny- ÚPSVaR) oslovil Asociáciu liečebných pedagógov PRO LP k ďalšej spolupráci v rezorte sociálnych veci v nasledovných otázkach : ďalšie vzdelávanie pre liečebných pedagógov pracujúcich v tomto rezorte ale i možnosť ponúknuť ďalšie vzdelávanie pre vychovávateľov a profesionálnych rodičov s možnosťou získavania kreditov za vzdelávanie. Navrhol pracovné stretnutie k týmto a súvisiacim témam. 



Snažíme sa a budeme sa snažiť podporiť pracujúcich rodičov - liečebných pedagógov a matky (liečebné pedagogičky) na rodičovskej dovolenke ešte viac a pokúsime sa spoločne s vami hľadať možnosti a cesty ako ponúkať vzdelávanie, semináre, kurzy, pracovné stretnutia a konferencie, aby boli „family friendly“ (teda sa ich budú môcť zúčastniť aj deti s rodičmi).

Rovnako sme nadchnutí aj pre myšlienku víkendových liečebáckych vzdelávaco-rekreačných rodinných dní.


Informácie o možnosti získavania kreditov za podujatia organizované cez Asociáciu liečebných pedagógov PRO LP zašleme (v spolupráci s Dr. Stupkovou a Prof. Horňákovou).


Ad 10) Medzinárodná liečebnopedagogická konferencia v rámci LP dní

Liečební pedagógovia budú v najbližšej dobe oslovení s výzvou pri organizácii každoročnej medzinárodnej konferencie LP dní. Najbližšia sa bude konať 9. a 10. novembra (piatok a sobota) na tému "Vzťah v pomáhajúcej profesii“.  Účasť bude možná formou prednášky, posteru, alebo praktického workshopu pre obmedzený počet účastníkov. Prosíme liečebných pedagógov, aby skúsili porozmýšľať aktívnym prispením nejakou formou na túto konferenciu - s možnosťou publikovať v  recenzovanom zborníku z podujatia.



Ad 11) Praxe študentov liečebnej pedagogiky

Výzvou vás oslovíme k spolupráci pri zabezpečovaní praxí študentov LP u liečebných pedagógov (aby študenti absolvovali liečebnopedagogickú prax - nie náhrady u iných pomáhajúcich profesionálov). 



Ad 12) Zverejnenie kontaktov liečebných pedagógov

Čaká nás väčšia práca so zosieťovaním liečebných pedagógov v praxi - obrátime sa na vás s opätovnou výzvou -  kontakty s aktuálnym pracoviskom s vaším súhlasom uverejníme - podľa zaslaného vzoru pre aktívnych členov asociácie prolp na stránke www.prolp.sk na čas, kedy budete členom asociácie (to bude jeden z benefitov z členstva). Ostatné kontakty budú archivované - ale nezverejnené.



Ad 13) Asociácia liečebných pedagógov PRO LP

Je potrebné zapracovať na vytvorení nového loga asociácie PRO LP (výzva bude zaslaná).

Do pozornosti dávame aj zriadený účet asociácie PRO LP na facebooku.



Navrhujeme pre aktívnych členov PRO LP zriadiť jednu e-mailovú adresu - (distribučný zoznam) z e-mailových adries, ktoré máme a budeme mať k dispozícii a výhodou bude, že sa budeme rozprávať cez e-maily, ktoré si budú môcť čítať (len) všetci zúčastnení a zapájať sa do diskusie na aktuálne a veľmi horúce témy (je to veľmi praktický spôsob komunikácie - ale členom tejto diskusnej skupiny sa stanú len aktívni členovia PRO LP. Po prerušení členstva budú z tejto diskusnej skupiny vyradení . Aktuálnych členov PRO LP do tejto diskusnej skupiny zaradíme pozvánkou automaticky- ak si neželáte z nejakých dôvodov byť v tejto skupine zaradení napíšte to prosím na e-mail: petra.mitasikova@gmail.com. Ponúkneme to ako ďalší benefit aktívneho členstva v profesijnej organizácii PRO LP. 

Od Mgr. Mrázovej zaznel nápad - zverejniť zoznam liečebných pedagógov - kontakty na tých, ktorí ovládajú dobre cudzí jazyk pre zahraničných záujemcov o naše služby. V tomto prípade navrhujeme na www.prolp.sk pre členov PRO LP zriadiť vizitku kontaktu v angličtine s popisom a náplňou práce.


Na budúcich stretnutiach liečebných pedagógov bude potrebné ošetriť problém, koho bude naše profesijné združenie PRO LP zastrešovať. Náš návrh je len liečebných pedagógov, ktorí ukončili Bc, alebo Mgr. vysokoškolský študijný program liečebnej pedagogiky. Čo s tými prípadmi profesionálov v LP, ktorí ukončili iný odbor a dlhé roky pracujú na miestach liečebných pedagógov alebo chcú len priateľsky participovať v našom profesnom združení? O takýchto prípadoch by sme mali rozhodovať hlasovaním - a všeobecným konsenzom rozhodnúť.



Z pléna zaznelo, že liečební pedagógovia sú presúvaní do nižších platových tried. Mohli by sme sa podobným problémom a témam venovať na najbližších pracovných stretnutiach.

Rovnako je možné sobotné pracovné stretnutie zorganizovať aj na inom mieste Slovenska - ak sa niekto k organizácii podujatia podujme.



Ad 14) Propagácia odboru liečebná pedagogika

Akúkoľvek pozitívnu reklamu nášho odboru v rôznych časopisoch - info posielajte na zverejnenie na www.prolp.sk - dr. Mitašíkovej  na petra.mitasikova@gmail.com (administrátor www.prolp.sk) - naskenujeme a zverejníme info na stránke alebo aspoň dáme info, čo a kde nové vyšlo. Rovnako je veľmi vhodné posielať linky na archivované výstupy v médiách  - sústredíme ich na našu spoločnú stránku.



Veľkou výzvou je ďalšia a sústavná reklama nášho odboru. Je potrebné dať verejnosti vedieť o našich službách a špecifických možnostiach. Možnosti je dostatok v rámci odborných i populárno-odborných médií.



Ad 15) Iné, rôzne

Mgr. Veronika Mrázová pošle informáciu o možnosti predplatiť si nemecký časopis liečebnej pedagogiky (Zeitschrift fur Heilpedagogik).



Dr. Vodičková pošle info o švajčiarskom časopise pre liečebnú pedagogiku.


Účastníci stretnutia liečebných pedagógov si mali a budú mať možnosť zakúpiť najnovšie odborné publikácie.



Ďakujeme študentke Ľudke Klakovej (4. roč. LP) ďakujeme za ich výtvarné spracovanie spomienkových medailónikov zo stretnutia liečebných pedagógov v Ba. 



Ďakujeme vám za milé prispenie domácimi koláčikmi (to aj do budúcnosti môžeme zachovať :-) a tiež ďakujeme aj za dobrovoľný prezenčný poplatok, ktorý nám pomôže vykryť náklady na organizáciu a občerstvenie (Ing. Mitašíkovi ďakujeme za sponzorské prispenie na toto liečebnopedagogické podujatie formou zošitov, pier a obalov na menovky :-). 



Najbližšie pracovné stretnutie liečebných pedagógov bude koncom školského roka - dátum a organizácia podujatia bude upresnená.



Zapísala: Dr. Petra Mitašíková, Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK v BA.


Zápis pripomienkovali: prof. Horňáková, Dr. Janoško, Dr. Skraková - Novotová, Dr. Stupková, Dr. Kováčová, Michal Špalek.


V Bratislave, dňa 27.1.2012.










Recenzie


ADAMÍK - ŠIMEGOVÁ, Miroslava, KOVÁČOVÁ, Barbora (eds.) 2011. Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, 305 s. ISBN 978-80-808-2420-4.

Oblasť šikanovania je svojim významom značne rozsiahla. Vychádza z výchovného pôsobenia v rodinách, školách a prerastá na úroveň makropriestoru spoločnosti. Identifikácia problematiky šikanovania v spoločenskom priestore naberá stále viac na dôležitosti z pohľadu sociálnej patológie. Jednostranné nazeranie na šikanovanie ako na sociálno-patologický jav však považujeme za zúžený potenciál fenoménu. Domnievame sa, že fenomén je možné uchopiť aj z druhej strany ako možnosť. Pozrieť sa na problematiku ako na možnosť aktérov, obetí a svedkov šikanovania k ich osobného rastu v zmysle prekonania určitej životnej udalosti, ktorú treba pochopiť, spracovať a riešiť. K tomu potrebujú agogé skúsenejšieho človeka. Najpovolanejším je rodič, žiaľ ten sa často o probléme svojho dieťaťa (hlavne skrytej šikane) ani nedozvie. Širší priestor pre tútoriát ponúka školské prostredie a to je možnosť pre odborných zamestnancov (školského psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga a pod.)  Na tomto mieste chceme upriamiť pozornosť aj na stále nedoceňovaný peer prístup, významnú preventívnu aktivitu pri výskyte a riešení šikanovania prostredníctvom spolužiakov rovesníkov priamo v priestoroch škôl a školských zariadení. Treťou pomocnou rukou v systematickom nazeraní na problematiku šikanovania je možnosť teoretikov akademických vedecko-výskumných pracovísk a praktikov riadiacich rôzne ustanovizne, inštitúcie, združenia, metodické centrá, rezorty a pod. zaoberať sa fenoménom šikanovanie a rozvíjať postupy, teórie, techniky, stratégie podľa jednotlivých úrovní (rodina- škola- komunita- spoločnosť) potrebných pre zvládnutie problematiky šikanovania v slovenských podmienkach.

Editorky zborníka poznám osobne dva roky ako zanietené a vysoko erudované vedecké pracovníčky a zároveň reálne nazerajúce praktičky, ktoré vychádzajú z ich vlastnej psychologickej a profesijnej činnosti na základných školách. Možno oceniť, že zo spoločnej práce dvoch pedagogičiek, ktoré pôsobia v rôznych pomáhajúcich profesiách, sa zrodila plodná spolupráca pri riešení problematiky šikanovania v slovenských základných školách.


Zborník je výstupom medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so Psychologickým ústavom AVČR Praha a Asociáciou školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky pod záštitou vedeckého projektu grantovej agentúry VEGA MŠ SR pod číslom 1(0065/09), a ktorá sa konala 25. - 26. novembra 2010 v priestoroch kaštieľa Jaslovské Bohunice. Príspevky v zborníku z konferencie boli recenzované dvoma odborníkmi pedagogickej vedy, doc. PhDr. Albínom Škovierom, PhD., ktorý pôsobí na PdF UK v Bratislave a doc. PaedDr. Tomášom Jablonským, PhD. z PdF KU v Ružomberku.

Publikácia je štruktúrovaná do úvodného slova editoriek, šesť hlavných referátov, sedem referátov z pléna a dvadsiatich referátov účastníkov v dvoch sekciách. 


Hlavné referáty a referáty z pléna

V príspevkoch pozvaných odborníkov zazneli tri najdôležitejšie myšlienky, ktoré je potrebné  zdôrazniť ako na ne poukazujú aj editorky:


1. Existencia a potrebná realizácia preventívneho programu „Srdce na dlani“, ktorý bol prezentovaný v príspevku doc. Evy Gajdošovej, CSc. (Asociácia školskej psychológie SR a ČR), ako „efektívny prostriedok systematickej longitudinálnej mravnej výchovy, ktorý zachytáva vek dieťaťa od materskej školy aţ do 5. ročníka základnej školy. Program rozvíja mravné usudzovanie, prosociálne mravné správanie a konanie zážitkovou formou.


Deti sa učia, že v prípade problémov s rovesníkmi by mali pomocou empatie preskúmať sociálne indície v danej situácii a dôkladne rozmýšľať o celej situácii. Tiež sú vedené k tomu, aby si pre svoje sociálne interakcie zvolili morálne ciele. Pomocou vhodne vybraných životných situácií si nacvičujú kroky na riešenie problémov, tvoria vlastné riešenia a v súlade k tomu sa tiež učia, ako sa mravne správať a mravne konať v rodine a v škole.

2. Problematika etablovania pomáhajúcich profesií v škole v ČR a SR (odborní zamestnanci škôl), ktorá je v oboch krajinách porovnateľná najmä z hľadiska pomoci vyšších štátnych orgánov. Zatiaľ čo v SR je možné zamestnať odborného zamestnanca (školského psychológa, školského špeciálneho alebo liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga) podľa zákona, mnoho škôl tohto odborného zamestnanca nemá. V Českej republike sa realizoval projekt „Rozvoj školních poradenských pracovišť“, ktorý zabezpečoval školenie špeciálnych pedagógov pracujúcich minimálne na 0,25 úväzok a po dvoch rokoch realizácie projektu bolo školám ponúknuté, aby si vytvorili miesto pre špeciálneho pedagóga. Skúsenosti však poukazujú na problém etablovania pomáhajúcej profesie v školstve, nakoľko išlo o nepremyslené kroky v napĺňaní programu, ktorý zlyhával najmä vo financiách. Autori konštatovali problém neochoty škôl finančne participovať pri vytváraní miest školských špeciálnych pedagógov. Súčasná školská prax si neodkladne žiada prítomnosť odborníkov – školských psychológov a špeciálnych pedagógov pracujúcich v podmienkach základnej školy.

3. Problematika posunu od doposiaľ pretrvávajúcich názorov, že »šikana je niečo extrémne a zlé« k tvrdeniam, že »šikana nemusí byť všade« (konkrétne existujú prostredia a triedy, ktoré sú voči nej rezistentné), nakoľko je možné s ňou pracovať prostredníctvom konkrétnych preventívnych programov, ktoré prinášajú »svoje ovocie«. Tiež je potrebné zdôrazniť význam prvých výskumov v prostredí, v ktorých sa šikanovanie nevyskytuje (diagnostika klímy a vzťahov v triede „bez šikany“).

Príspevky do sekcií boli starostlivo vyberané a zostali verné tematickému cieleniu v oblasti šikanovania. Jednotlivé sekcie boli svojim obsahom zamerané na šikanovanie z pohľadu výskumníkov a na šikanovanie z pohľadu jeho riešenia. 

Šikanovanie z pohľadu výskumníkov

Z pohľadu výsledkov výskumov, ktoré odzneli v príspevkoch, sa šikanovanie v realite základných škôl rieši skôr formálne, čo je pripisované hlavne nedostatočnej pripravenosti,  ale aj ochote pedagógov odhaliť šikanovanie alebo pomenovať agresora alebo strachu zvládnuť akútnu situáciu šikanovania (čo viacerí pedagógovia verejne priznávajú). Zaujímavé by boli výskumné zistenia, či je to podobne s inými sociálno-patologickými javmi na základných školách ako so šikanovaním. Pedagógom chýbajú konkrétne aktivity (výcviky, školenia, spoločné stretnutia, kurzy) na odhaľovanie a zvládanie fenoménu šikanovania. Vhodnou alternatívou je zamestnať v základnej škole odborného zamestnanca  napríklad sociálneho pedagóga, ktorý poskytne metodické usmernenie, vypracuje stratégiu postupu šikanovania v konkrétnej škole a v prípade otázok učiteľov s nimi konzultuje a vedie ich metodicky. Obraz o pripravenosti základných a stredných škôl na riešenie problematiky šikanovania podáva Zlatica Lupová zo Štátnej školskej inšpekcie Bratislava v roku 2010 na základe výskumných zistení v 80-tich základných školách a v 80-tich stredných školách Slovenskej Republiky. Závery sú podobné výskumným zisteniam prispievateľov o potrebnosti odborného prístupu k problematike šikanovania v základných školách prostredníctvom vyškolených pedagógov v spolupráci s odbornými zamestnancami škôl.

Šikanovanie z pohľadu jeho riešenia

V sekcii bolo poukázané na problém vysokých nárokov kladených na pedagógov, ktorým nezostáva dostatok času na prevenciu šikanovania. Je potrebné zdôrazniť multidisciplinárnu spoluprácu odborníkov a učiteľov. Posilnenie spolupráce prináša možnosť prinavrátiť škole rolu, ktorá jej prináleží. Podpora tímovej spolupráce má byť predovšetkým aktivitou  vychádzajúcou z regionálnych oblastí. 


Záverečné zhodnotenie príspevkov zborníka

Na záver zborníka editorky ponúkli štyri odporúčania v záverečnom hodnotení príspevkov zborníka:


1. Podporiť pozíciu pomáhajúcich profesií na školách v SR a ČR predovšetkým z pohľadu legislatívnych dokumentov a opatrení. Možnosť je vo vyššej miere publikovať aktuálne výskumné štúdie so zdôraznením potrebnosti školského poradenského pracovníka. Nutnosť poukázať na elimináciu výskytu šikanovania v školách, kde pracuje školský poradenský pracovník.

2. Zintenzívniť spoluprácu aj formou konferenčných stretnutí z dôvodu aktívnej výmeny informácii o problematike šikanovania a formou konferencií uskutočňovať prezentáciu teoretických a výskumných štúdií v problematike. Úvaha nad pravidelnosťou realizácie konferencie so striedaním miesta konania konferencie zostala otvorenou.

3. Podporiť multidisciplinárnu spoluprácu na školách v konkrétnych regiónoch.

4. Publikovať závery z konferencií z odborných a vedeckých periodikách v SR a ČR.

K záverom editoriek pridávame otvorenú otázku aj o pravidelnom organizovaní konferencií medzi pedagogickými fakultami TU Trnava a UK Bratislava, kde študujú potenciálni pracovníci pomáhajúcich profesií. Spolupráca by bola prínosom pre slovenské prostredie v oblasti problematiky šikanovania. Po prečítaní zborníka nadobudne čitateľ dojem, že záujem o problematiku v radoch teoretikov je vysoký. Ústretovosť a vzájomné obohacovanie sa poznatkami, skúsenosťami a inovatívnymi myšlienkami nielen medzi odbormi psychológie a pedagogiky, ale aj medzi skúsenejšími odborníkmi vied a začínajúcimi mladými vedcami a výskumníkmi, by malo viesť ku kvalitnému návrhu štandardného postupu pre praktikov, v základných školách zamestnaných učiteľov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov a pod. 


Čím viac sa do problematiky šikanovania vnárame, tým viac zložitejšie sa javí jej riešenie. To nás ale nemôže odradiť od hľadania spôsobov ako skrotiť tohto nebezpečne „divého koňa“, ktorý stále sebavedome cvála na našich (chvalabohu nie všetkých)  základných školách. 


Mgr. Silvia Neslušanová
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KOVÁČOVÁ, B. 2011. Práca s bábkou. Námety pre pedagógov v materskej škole. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 63 strán. ISBN  978-80-233-3005-3.

Práca s bábkou, Námety pre pedagóga v materskej škole je publikáciou tohto druhu u nás prvotinou. Tvorivé námety pre prácu -  ako uvádza autorka publikácie - sú ukážkou variabilných možností pre pedagógov a inšpiráciou k vlastným nápadom.


Kniha je členená do štyroch kapitol:


V prvej kapitole Abeceda s bábkou autorka publikácie prostredníctvom písmen abecedy -miestami doplnenej epizódnymi príbehmi Vreckovky Vandy a Ponožky Peti, približuje čitateľom podstatné informácie pre prácu s bábkou  (A – Animácia, K – kulisy,...).


Druhá kapitola podrobne popisuje  hry s využitím celého tela. Dá sa súhlasiť s autorkou knihy, že práca s telom, kde sa prelína pohyb s výtvarnými, hudobnými a hudobnými činnosťami cez prežívanie, je  dôležitým  predpokladom pre hru s bábkou.


Prostredníctvom uvedených hier deti naviac získavajú množstvo poznatkov v rámci rôznych činností (napríklad v hre Lekáreň bábok okrem prípravy na uchopenie, ovládanie  bábky si deti osvojujú informácie o niektorých liečebných úkonoch).


Zaujímavo pôsobia príklady činností s využitím ruky ako rekvizity alebo bábky, napríklad práca s cestom – miesenie, trhanie, ťahanie s podrobným popisom postupu. Hry s prstami  vyúsťujúce do príbehov prispievajú k  rozvíjaniu   rytmického cítenia, predstavivosti, pamäti, reči.


Tretia kapitola je zameraná na hru s reálnym, zástupným alebo  imaginárnym predmetom, kde dôležitú úlohu hrá princíp reality, symbolizácie a imaginácie.


Hry Šatkový kolotoč, Neposlušné rukavice a ďalších 9 podrobne spracovaných stretnutí sú vhodnou prípravou pre prácu s deťmi v oblasti  hry s bábkou.


Štvrtá kapitola rieši otázku animácie bábky. V rámci hry dieťaťa s bábkou môže pedagóg pracovať na  troch úrovniach: Dieťa v pozícii tradičného diváka,  dieťa v pozícii aktívneho diváka, dieťa v pozícii aktívno-pasívneho hráča.


Zaujímavé sú postupy práce v rámci improvizovanej hry a rozpis hier a činností s bábkou podľa scenára, ako prípravy k bábkovému predstaveniu.


Publikáciu Práca s bábkou, ktorá je spracovaná v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre deti Materských škôl v roku 2008), je vhodná pre pedagógov i študentov študijných odborov predškolská pedagogika, učiteľov materských škôl, pre pedagógov detských domovov, pracovníkov rámci humanitných organizácii, pri jej uplatňovaní  aj u starších detí a rovnako môže poslúžiť ako inšpiračný materiál pre ich rodičov. 


Uvedenú príručku je potrebné využívať so zreteľom na individuálne zvláštnosti  každého dieťaťa. 


Popri uvedených tvorivých činností s bábkou, ktoré sú pre  pedagógov i deti podnetné, zaujímavé, je dôležité využívať aj  bábkové divadlo - predstavenie, ktoré je z hľadiska vývinových a vekových osobitostí   nezastupiteľným výchovným,  motivačným a relaxačným činiteľom  v živote dieťaťa.
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FREIHOW, H.F. 2010. Milý Gabrieli. Praha : Kalich, 144 s. ISBN: 978-80-7017-146-2.


Autor uvedenej publikácie sa v podobe listu prihovára svojmu autistickému synovi – Gabrielovi. Rozpráva mu o svojich pocitoch, túžbach a obavách. Snaží sa mu s láskou vysvetliť, v čom je jeho syn odlišný od iných detí a zároveň opisuje, aké ťažké je niekedy žiť „na úkor“ jeho choroby. 


Freihow otvára svoju dušu. Delí sa o svoje myšlienky, ktoré dotvára rozprávaním spomienok: „Gabriel, pamätáš sa...?“, „Gabriel, vieš, keď sme boli ...“ Nimi sa snaží v Gabrielovi prebudiť a podporiť to, čo ani sám nevie, či v ňom je - „zdravé dieťa“. Gabriel si totiž uvedomuje, že má problém a chcel by, aby ho jeho rodičia „opravili“, čo však bohužiaľ nejde. Aj takéto chlapcove myšlienky vnášajú do jeho rodiny veľký smútok. 


Gabriel je výbušný a jeho život je založený na rituáloch. Tieto rituály niekedy privádzajú rodičov do takého zúfalstva, že majú problém milovať jeden druhého. Autor opisuje dni plné strachu, bolesti, chuti utiecť ďaleko a žiť iný život, aj to, aký strach má Gabrielova sestra z toho, že je jej brat iný a ani rodičia jej nevedia vysvetliť prečo, alebo to, ako veľmi sa za neho niekedy hanbí pred kamarátmi, ale aj ako ho zubami nechtami chráni pred každým škaredým slovom.  


Freihow rozpráva o mnohých veciach, ktoré sú bolestivé a psychicky náročné a o tom, že Gabriel nemá ani predstavu čo všetko svojou odlišnosťou spôsobuje. A práve táto skutočnosť je podľa môjho názoru dôvodom, prečo píše túto knižku. Sám nevie, čo prinesie budúcnosť (veď Gabriel je ešte iba dieťa) a bojí sa práve o tú Gabrielovu. Vidí, aké má problémy s chápaním iných ľudí, nerozumie metaforám, priveľmi dbá na používanie správnych slov a nevie, ako sa jeho život rozbehne ďalej. Opisuje situácie, kedy mu ostatné deti pomáhali, aby bol šťastný, ale aj situácie, kedy on tešil iných, či iným ubližoval. Gabriel mal obrovské šťastie, že sa dostal medzi deti (v škole), ktoré mu možno ani nerozumeli a možno ho ani nemali rady, ale nepriali mu nič zlé. Pri jednej športovej udalosti v škole sa Gabriel zúčastnil preteku v behu so svojimi spolužiakmi. Štartovací výstrel ho trošku vyviedol z miery. Keď sa však napokon rozbehol, bežal,  akoby mal získať medailu, ale potom sa rozhliadol a uvidel, že je sám a že všetci sú už v cieli. Na to sa srdcervúco rozplakal a schúlil do klbka. V tom sa pri ňom objavili spolužiaci, ktorí ho chválili, gratulovali k úžasnému výkonu a odvádzali pre medailu.


Problém je ale v tom, že Gabriel nedokáže pochopiť, čo sa okolo neho deje. Nerozumie, prečo sa rodina hnevá, keď sa podľa neho pravdivo vyjadril o svojej sesternici - ktorej keď sa mu ako bábätko rozplakala v náručí povedal, že je hlúpe dieťa - a upresnil, že to tak naozaj myslel, keď to povedal. Prečo sa smejú, keď okomentuje niečo, čo sa práve deje? Toto sú veci, ktorým Gabriel nerozumie, ale vie, že sa niečo „deje“ a práve to ho privádza do zložitých situácii, kedy je smutný, nahnevaný a agresívny.


A všetky tieto trápenia sa mu snaží vysvetliť jeho otec. Verí, že keď bude starší, prečíta si túto knižku a tá mu pomôže pretĺkať sa  ďalej „normálnym“ životom. Toto rozprávanie neobsahuje veľa veselých príhod, práve naopak, viac smutných a emotívnych. Napriek tomu si myslím, že môže byť veľkou oporou pre mnoho rodín s podobným osudom. 


Na záver ponúkam krátku ukážku, časť, ktorá bola pre mňa veľmi ťažká a ešte dlho si ju budem pamätať:


„Jsme na tebe hrdí, chlapče a jsme hrdí na to, že jsme tví rodiče, stejně jako jsou na tebe hrdí tví sourozenci. O tom nesmíš nikdy pochybovat, i když si třeba vykládáš naši bezradnost nebo rozpaky jako zradu. I my můžeme být někdy tak nerozumní, že tě zraníme, když zapomeneme, že nejsi jen obyčejný dílek v lidské skládačce. Máme totiž ještě jeden úkol. Musíme tě naučit, i když to třeba bude bolet, že dokonce i tvá rodina a tví přátelé, na něž spoléháš nejvíc, tě mohou někdy  zranit, protože mohou být chvílemi slabí, hloupí a nespravedliví, příliš do sebe zahledění, než aby brali ohledy na to, jak mají s tebou zacházet.“
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ŠKOVIERA, A. 2011. Prevýchova. Úvod do teórie a praxe. Bratislava : FICE – národná sekcia v SR, 2011, 1. vydanie. ISBN 978-80-969-2534-6.


Koľko ľudí, toľko chutí. Koľko odborníkov, toľko názorov. Koľko zariadení, toľko špecifických prevýchovných systémov. V ideálnom prípade, koľko klientov, toľko prevýchovných prístupov. Množstvo dostupných teórií a konceptov výchovy i prevýchovy (často prezentujúcich protichodné názory) ponúka okrem podnetných rukolapných riešení aj chaos. Najlepšie odzrkadľujú tento chaos zmeny v systéme pomoci deťom s poruchami správania. Albín Škoviera ,,upratuje“ v tomto  sklade poznatkov, vychádzajúc zo svojich osobných skúseností nazbieraných počas 40 rokov praxe.


Vo svojej najnovšej knihe definuje základné pojmy z oblasti prevýchovy, v ich širších súvislostiach. Popisuje hlavné míľniky histórie prevýchovných zariadení, významné osobnosti a ich prevýchovné koncepty, ako aj východiská súčasnej rezidenciálnej výchovy, súčasné najpoužívanejšie výchovné stratégie, prístupy a metódy. Charakterizuje jednotlivé typy zariadení podľa otvorenosti, či uzavretosti inštitúcie, preferovaných hodnôt a charakteru moci. Načrtáva špecifiká kultúry prevýchovných zariadení v porovnaní s ,,bežnou“ základnou školou“.  V osobitnej kapitole prezentuje model režimovej aplikácie skupinových terapeutických foriem práce ako overenej forme práce s deťmi a mládežou s poruchami správania. Tu popisuje režim, ako prevýchovný prvok a možnosti využitia terapeuticko-výchovnej komunity, psychoterapeutických skupín, športových aktivít, klubových činnosti a spolusprávy.


Od teórie prevýchovy prechádza autor v druhej polovici knihy k aktuálnym otázkam praxe. Ponúka odpovede na otázky z čoho vychádza a aké ambície vo výchove má hodnotenie správania, diagnostické pozorovanie, práca s rodinou klienta, tímová spolupráca (a jej manažment) a supervízia. Špeciálne sa venuje úlohe trestov a odmien, porovnáva názory podporujúce a odmietajúce podmieňovanie vo výchove. Podnetnou je tiež kapitola o možnostiach a obmedzenia práce s rodinou, so špeciálnym dôrazom na potrebu funkčnej diagnostiky rodinného prostredia klienta v otázkach motivácie, kompetencií a možností rodiča spolupôsobiť na zmene situácie.


Kniha je so svojim malým rozsahom (133 strán) prekvapivo obsažná a zároveň prehľadná. Venuje sa aktuálnym základným otázkam prevýchovy, ponúka nezaujatý prehľad poznatkov ako aj autorove názory a skúsenosti. Môže byť kompasom v spleti protikladných teórií, ponúka prehľad a odporúča smer. Má potenciál naplniť nádeje autora prezentované v závere a poslúžiť v zdokonaľovaní sa odborníkom aj deťom.


Mgr. Zuzana Murínová


doktorandka


Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta


Katedra Pedagogiky a Sociálnej pedagogiky

Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4), 813 05 Bratislava

E-mail: dmurinova@fedu.uniba.sk

Informácie pre prispievateľov:

Vážení odborníci, vážené odborníčky v pomáhajúcich profesiách, 

radi privítame Vaše príspevky k jednotlivým rubrikám časopisu: štúdie, z praxe, zo zahraničia, o podujatiach, recenzie a iné.

Uzávierka prijímania príspevkov býva vždy 2x ročne: 30. apríl a 30. október.


Svoje príspevky spolu so sprievodným listom posielajte v elektronickej podobe priebežne - najneskôr do uvedených termínov na nasledovné mailové kontakty: 


janoskopavol@gmail.com, alebo stupkovam@gmail.com.

Dôležité upozornenie!

Prosíme Vás, riaďte sa uvedenými pokynmi pre tvorbu príspevku. V opačnom prípade Vaše príspevky nebudeme môcť akceptovať.

Názov príspevku – v slovenskom a anglickom jazyku (Times New Roman, 14, normal, riadkovanie 1 – jednoduché)/pri recenzii je potrebné zaslať naskenovanú titulnú stranu publikácie


Riadok voľný


Meno a priezvisko (Times New Roman, 12, normal)


Riadok voľný


Abstrakt – v anglickom (resp. nemeckom) a slovenskom jazyku (Times New Roman, 12, normal, riadkovanie 1 – jednoduché, max. 10 riadkov) + kľúčové slová (AJ+SJ)

Riadok voľný


Text príspevku (Times New Roman, 12, normal, riadkovanie 1,5)


Medzi odsekmi riadok nevynechávať, obrázky a tabuľky označiť a očíslovať.


Riadok voľný


Kontaktné údaje (riadkovanie 1 – jednoduché)


Meno a priezvisko, titul


Adresa pracoviska


E-mail.


Riadok voľný


Literatúra (Times New Roman, 12, normal, riadkovanie 1 - jednoduché)


Uvádzať iba citovanú literatúru v abecednom poradí autorov.


Vzor


FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno : Cesta, 2006. ISBN 80-7295-085-1.


STUPKOVÁ, M. Interné činitele v prevencii syndrómu vyhorenia. In: Revue LP, roč. III, č. 6, 2009, s. 4-10. ISSN 1337-5563.

porucha senzorického spracovania





porucha senzorickej modulácie





porucha senzorickej diskriminácie





motoricky podmienená porucha





príliš veľká senzorická citlivosť





príliš slabá senzorická citlivosť





vyhľadávanie


senzorických podnetov





posturálna porucha





dyspraxia





Obrázok � SEQ Obrázok \* ARABIC �2� Typy poruchy senzorickej integrácie
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ZRAKOVÉ VNÍMANIE


 Priestorová vizualizácia (Space Visualisation)


 Vnímanie figúry a pozadia (Figure Ground Perception)


 Vnímanie polohy v priestore (Position in Space)





VNÍMANIE TELESNEJ SCHÉMY


 Napodobňovanie postojov tela (Imitation of Postures)


 Prekríženie strednej línie tela (Crossing Midline of Body)


 Bilaterálna (obojstranná) motorická koordinácia (Bilateral Motor Coordination)


 Pravo-ľavé rozlišovanie (Right –left Discrimination)


 Stoj na jednej nohe pri otvorených očiach (Standing Balance – Eyes Open)


 Stoj na jednej nohe pri zatvorených očiach (Standing Balance – Eyes Closed)





JEMNÁ MOTORIKA


 Obkresľovanie vzoru (Design Coping)


 Presnosť jemnej motoriky (Motor Accuracy Revised)





TAKTILNO-KINESTETICKÉ VNÍMANIE


 Kinestézia (Kinesthesia)


 Taktilné vnímanie tvaru (Manual Form Perception)


 Identifikácia prstov (Finger Identification)


 Vnímanie grafických tvarov (Graphesthesia)


 Lokalizácia taktilných podnetov (Localisation of Tactile Stimuli)


 Vnímanie simultánnych taktilných vzruchov (Double Tactile Stimuli Perception)
















