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Z čoho mali rodičia vo vzťahu k edukáciu ešte obavy?  
Najväčšie obavy rodičia riešili vo vzťahu k zvládnutiu školských povinností a s tým spojená 
absencia učiteľov ako aj vlastných zručností spojených s vyučovaním.  
Veríme, že táto zmena rolí – kedy sa z jedného dňa na druhý stal z rodiča učiteľ – bude jedným 
z pozitívnych skúseností, ktoré si rodičia aj učitelia odnesú do svojich vzájomných vzťahov.   

 
 
A z čoho majú ich deti obavy počas koronavírus pandémie vo vzťahu k učeniu? 
 

 
 
Takmer tretina rodičov (spolu s učiteľmi) zabezpečila fungovanie domácnosti a edukácie tak, 
že ich deti nemali žiadne obavy vo vzťahu k učeniu. Spoločným prvkom ako rodičov tak aj 
detí boli obavy z nezvládnutia školských povinností.  
To, že deťom chýbajú kamaráti, rovesníci ale i učitelia, lebo socializácia je v tomto ich 
vekovom období dôležitá, ukázala rodičom aj deťom, aké je škola dôležité sociálne miesto.  
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Žiadne

Financie, organizácia domácnosti  a času pre vyučovanie detí

Sociálna izolácia a  komunikácia

Zvládnutie školských povinností/Prebranie povinného 
učiva/Nedostatok učiva

Nedostatok z ískaných vedomostí

Nedostatok z ískaných praktických zručností

Nejasnosť vziknutej s ituácie a jej perspektívy

Absencia špecial istov, podpory a osobných zrušností spojených s  
vyučovaním detí  so ŠVVP

Absencia učiteľa/ky a osobných zrušností  spojených s  vyučovaním 
detí

Dopady aktuálneho spôsobu vvyučovania na zdravie detí,  a  na ich 
osobnsotné charakteristiky (motivácia, lenivosť,  strata disciplíny.. ..)

Negatívny dopad na rodinné vzťahy/Vzťahy medzi rodičmi a  deťmi

Návrat do školy (aklimatizácia)

Komunikácia a  spolupráca s  učiteľmi/kami a školou/Objektívnosť 
hodnotenia

Obavy z  kompenzácie učiva po návrate do školy

Výskumný tím: Tomšik, R., Kopányiová, A., Rajčániová, E., Ferenčíková, P.
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Absencia sociálnych kontaktov/Rovesníkov/íčiek/Učiteľov/liek

Obavy z nezvládnutia školských povinností

Obavy z nejasnosti aktuálnej situácie a návratu do školy

Problémy z aktuálnym spôsobom výučby

Túžba po vrátení sa do školy

Preťaženie zo školských povinností

Obavy z bežných školkých povinností

Dopadu Covid-19 na ich rodinu a blízkych

Obmedzený pohyb a málo aktivít

Spokojnosť so vzniknutou situáciou (spôsobom vyučovania)

Problémy spojené s vyučujúcimi a školou (komunikácia,
dôslednosť, zaobstaranie materiálov...)Výskumný tím: Tomšik, R., Kopányiová, A., Rajčániová, E., Ferenčíková, P.


