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NEWSLETTER JÚN 2020
                       Informačný bulletin pre zamestnancov 

     v systéme výchovného poradenstva a prevencie

Milí čitatelia,
sme radi, že vám môžeme predstaviť ďalšie číslo nášho newslettra, ktoré je opäť
plné noviniek. Jednou z najčerstvejších je znovuotvorenie nášho Detského centra
pre vzdelávanie a výskum. Takže milí rodičia, ak máte otázky na našich
odborníkov, nech sa páči, radi vám na ne odpovedia aj osobne. Stačí sa k nám
objednať. Po náročnej dlhšej dobe plnej zmien, nás čaká ďalšia v podobe návratu
do zamestnaní a žiakov do škôl. Naši kolegovia z poradní a škôl v našom
newslettri nájdu informácie, tipy a odporúčania, ktoré im pracovný štart uľahčia
a pomôžu zefektívniť ich prácu.
Dočítate sa tiež o vzdelávaniach, ktoré pre vás pripravujeme a nezabúdame ani
na informácie o vybraných výskumných úlohách.
Prajeme vám príjemný štart do ďalšej etapy v podobe plného pracovného
nasadenia, veľa energie, odhodlania a príjemné čítanie!

Čo je nové vo VÚDPaPe?

ZNOVUOTVORENIE DETSKÉHO
CENTRA PRE VZDELÁVANIE A
VÝSKUM

Detské centrum pre vzdelávanie a výskum bude
od 1.6.2020 opäť otvorené!
Milí rodičia, klienti Detského centra, sme radi, že
vám môžeme oznámiť, že brány nášho Detského
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centra sú pre vás po dlhšej dobe opäť otvorené.
Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu v
súvislosti s vírusovou pandémiou, bude Detské
centrum fungovať v obmedzenom režime. V
prípade vášho záujmu o konzultáciu s našimi
odborníkmi nás kontaktujte telefonicky na
čísle 02/4488 1649.
Bližšie informácie o pravidlách prevádzky
v obmedzenom režime nájdete TU.

VYCHÁDZA ĎALŠIE ČÍSLO NÁŠHO
ČASOPISU DIEŤA V CENTRE
ODBORNEJ POZORNOSTI
Témou čísla budú praktické výstupy z Detského
centra VÚDPaP, dočítate sa o nadaných deťoch
v našom Detskom centre, deťoch s prejavmi
hypotónie v predškolskom veku, dozviete sa
o špecifikách a prekážkach vývinovej dysfázie
u detí a tiež o tom, ako s nimi pracovať. Zaujíma
vás, ako môže mediácia pomôcť partnerom pri
zabezpečení starostlivosti o deti? V novom čísle sa
o tom dočítate. Nemáte jasno v tom, ako tvoriť
individuálny výchovno-vzdelávací plán? Poradíme
vám. Nové číslo vychádza už koncom mája.
Sledujte nás na Facebooku.

Ý Á Ý

https://vudpap.sk/detske-centrum-pre-vzdelavanie-a-vyskum-od-1-6-2020-opat-otvorene/
https://www.facebook.com/vudpap/
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VÝSKUM V DETSKOM CENTRE PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM
Vývin fonematického uvedomovania u logopedických

a nelogopedických klientov

Nástup do školy je pre každé dieťa významným medzníkom. Rodičovi záleží na
tom, aby sa jeho dieťa v novom školskom prostredí cítilo dobre. Praje si, aby
v škole prosperovalo, dokázalo ľahko prijímať nové informácie a vedelo ich
efektívne využiť. Kľúčovou podmienkou takéhoto učenia je osvojenie si čítania
bez väčších ťažkostí.
V poslednom období sa odborníci zhodujú, že byť dobrým čitateľom si okrem
iných dôležitých predpokladov (ako napr. dobré zrakové vnímanie) vyžaduje
najmä dobré porozumenie, jazykový cit a fonematické uvedomovanie.
Fonematické uvedomovanie je schopnosť uvedomenia si hláskovej štruktúry slova
v mysli. Je to vedomá schopnosť narábať s hláskami, identifikovať prvú
a poslednú hlásku, alebo ktorúkoľvek inú hlásku v slove podľa poradia. Ďalej
uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu, prípadne rôzne zložitejšie manipulácie
s hláskami napr. pridať, odobrať, zmeniť poradie hlások v slove. Predtým dokáže
dieťa počúvať rýmy, melódie a deliť slová na slabiky.
Ukazuje sa, že deti, ktoré zlyhávajú v tejto schopnosti, a často sú to deti, ktoré
majú ťažkosti v rečovom vývine, majú následne ťažkosti v učení a v osvojovaní si
písania a čítania. Preto je najmä pre tieto deti dôležité, aby sa u nich schopnosť
fonematického uvedomovania cielene trénovala ešte pred nástupom do školy.
Výborný a overený spôsob, ako cielene rozvíjať schopnosť fonematického
uvedomovania, je metodika s názvom „Tréning fonematického uvedomovania
podľa D. B. Eľkonina.“
V Integrovanej skupine detí predškolského veku (ISKA) pri Detskom centre pre
vzdelávanie a výskum VÚDPaP máme dlhoročnú skúsenosť s vyššie spomenutou
metodikou. Pracujeme v iných podmienkach, aké sú odporúčané, keďže skupina
detí je heterogénna, čo sa veku aj diagnózy dieťaťa týka. V našom výskume:
„Vývin fonematického uvedomovania u logopedických a nelogopedických klientov“
sa pokúsime zmapovať naše skúsenosti s daným tréningom s cieľom odpozorovať
vývin fonematického uvedomovania v troch rôznych skupinách detí – v ISKE
s heterogénnou skupinou detí, v individuálnom prístupe v rámci logopedickej
intervencie a v kontrolnej skupine detí bez narušenej komunikačnej schopnosti,
ktorým nebude tréning fonematického uvedomovania poskytnutý.

EDUKÁCIA A COVID 19

Predstavujeme Vám niektoré výsledky výskumu Edukácia
a COVID 19 (VÚDPaP, apríl-máj 2020).
Výskumu sa zúčastnilo celkovo 458 respondentov, z toho 95 rodičov
(20,6%) uviedlo, že má deti so ŠVVP. Sú to deti s rôznym zdravotným
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postihnutím a s rôznymi ŠVVP, najviac je detí s poruchami učenia
a správania (spolu 46%).

Graf 1: Rozdelenie rodičov detí so ŠVVP.

Zamerali sme sa na pohľad rodičov detí so ŠVVP na vzdelávanie počas COVID
19.  Zistili sme, že rodičia detí so ŠVVP sa venujú učebnej činnosti s dieťaťom o
hodinu viac denne, priemerne 3,04 hodiny, kým rodič bežného dieťaťa 2,20
hodiny. Medián veku dieťaťa je 11 rokov.

Pri vzdelávacej práci doma rodičom detí so ŠVVP najčastejšie chýbali pomôcky
a to najmä počítačová technika, ale aj učebnice a pracovné listy, ako aj video
a audio materiály ako súčasť online vyučovania (graf 2).

Graf 2: Otázka: Aké materiály, prostriedky alebo pomôcky Vám chýbajú pri
učebnej činnosti Vašich detí počas koronavírus pandémie?
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Nedostatky zo strany školy, ktoré vidia rodičia detí so ŠVVP, boli rôznorodé:
najviac rodičom chýbal dostatok online foriem vyučovania, resp. kontakt
s učiteľom a celkovo nedostatky spojené so zlou organizáciou,
nesystematickosťou a nejednotnosťou učiteľov.

Graf 3: Uveďte, v čom vidíte nedostatky zo strany školy pri vzdelávaní Vašich
detí počas pandémie.
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Rodičia detí so ŠVVP sú dôležitou skupinou, ktorá aj počas bežného vyučovania
pomáha svojim deťom (do 11 rokov) pri príprave na vyučovanie, o to viac, že sa
teraz podieľali aj na osvojovaní si učiva. Pre nás, odborných zamestnancov je to
možno výzva, aby sme rodičov viac zapájali aj do terapií a reedukácií a oni tak mali
osvojené efektívne stratégie ako pomáhať lepšie deťom aj pri príprave do školy. 

PODCASTY VÚDPaP

   
Návrat detí do škôl a škôlok

        
Zaujíma vás, ako pripraviť dieťa
na návrat do školy a škôlky?
O čo všetko môžu prísť deti,
ktoré do školy nepôjdu? Odpovie
vám Mgr. Beáta Sedlačková.

Nájdete TU. 

https://vudpap.sk/ako-pripravit-deti-na-bliziaci-sa-navrat-do-skoly-a-skolky-radi-psychologicka-mgr-beata-sedlackova/
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Striedavá starostlivosť v čase aktuálnej
mimoriadnej situácie

„Ak dieťa dlhší čas nevidelo jedného zo svojich
rodičov, môže to mať vplyv na ich vzťah. Ak však
mali pevné puto, budú ho mať aj po dlhej odluke,“
tvrdí v našom podcaste PhDr. Alena Kopányiová,
PhD. 

 Podcast si môžete vypočuť TU.

Čaká vaše dieťa v škole odklad?

Zápisy do základných škôl sú za nami.
Ako však v tejto mimoriadnej situácii
postupovať, ak bude mať vaše dieťa
odklad? V našom podcaste počúvajte
mamu prváčky, riaditeľku bratislavskej
ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Grösslingová -
Máriu Hronskú a psychologičku
z Výskumného ústavu detskej
psychológie a patopsychológie - Evu
Smikovú. 

Podcast nájdete TU. 

WEBINÁRE VÚDPaP

Webináre pre školských psychológov

Pravidelne pre vás pripravujeme vzdelávacie webináre o aktuálnych otázkach v školskej
psychológii. Naši lektori PaedDr. Erik Papp a PhDr. Jana Vernarcová, PhD., pracujú ako
odborní zamestnanci vo VÚDPaP, v regionálnom projektovom centre v Nitre. Prezradia vám,
aké sú kroky odbornej činnosti v období tejto mimoriadnej situácie, poradia vám, odkiaľ
čerpať potrebné informácie, čomu a akým žiakom a študentom by mali školskí psychológovia
venovať zvýšenú pozornosť. V prípade záujmu sme pripravení pokračovať v témach, ktoré
prinesie prax, resp. školskí psychológovia na základe podnetov z praxe. Ak máte námety,
píšte nám na koronavirus@vudpap.sk.

https://vudpap.sk/striedava-starostlivost-a-covid19/
https://vudpap.sk/koronavirus@vudpap.sk
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Aká je úloha školského
psychológa
v koronakríze a po nej
z pohľadu CPPPaP?

Dozviete sa TU. 

Aké zmeny týkajúce sa
školských psychológov
a žiakov priniesla
súčasná situácia?

Nenechajte si ujsť
rozhovor so školskou
psychologičkou
pôsobiacou na
osemročnom gymnáziu
v Nitre, Andreou
Antalovou. 

Pozrieť si ho
môžete TU. 

Zaujíma vás, aká je
úloha školského
psychológa pri
závislosti v rodine?

Aj na túto otázku vám
odpovie náš špeciálny
hosť, odborníčka
s dlhoročnými
skúsenosťami s prácou so
závislými, pani docentka
Ľuba Pavelová. 

Viac informácií
nájdete TU. 

Webináre pre sociálnych
pedagógov

Úloha sociálneho
pedagóga v školách
počas koronakrízy       
a po nej

Mnohí ste nás prosili
o webinár, ktorý by bol
určený sociálnym
pedagógom v školách. 
Aj ich úloha v tomto
období bola a je veľmi
dôležitá. 

Pozrite si viac v
našom
zázname. 

https://vudpap.sk/webinar-skolski-psychologovia-7-uloha-skolskeho-psychologa-v-koranakrize-a-po-nej-z-pohladu-cppp/
https://vudpap.sk/webinar-skolski-psychologovia-6-uloha-skolskeho-psychologa-v-koronakrize/
https://vudpap.sk/webinar-skolski-psychologovia-5-uloha-skolskeho-psychologa-pri-zavislosti-v-rodine/
https://vudpap.sk/webinar-ocialni-pedagogovia-1/
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Webináre pre rodičov, terénnych sociálnych pracovníkov
a pedagogických asistentov

Radi by ste spoznali odpoveď na otázku, ako
rozvíjať komunikačné zručnosti u detí
s ťažkosťami v učení? Zaujíma vás, ako rozvíjať
orientáciu v priestore a sluchové vnímanie u týchto
detí? Nestihli ste sa prihlásiť na webináre pod
vedením našich špeciálnych pedagogičiek Mgr.
Beáty Likeovej a PaedDr. Juliany Perečinskej?

Nevadí, záznamy z nich si môžete pozrieť
TU.  

Po ukončení série spracujeme obsah webinárov aj do písomnej podoby vo forme
metodickej príručky. V závislosti od podnetov i vývoja spoločenskej situácie
zvážime pokračovanie webinárov v rámci 2. série. Tešíme sa pozitívnym ohlasom
a ďakujeme za priazeň.

AKTIVITY V RÚŠKACH

Máme tu nové aktivity v rúškach! Naše kolegyne z ISKY opäť pripravili pre deti
predškolského veku a deti so zdravotným znevýhodnením edukačné aktivity.
Najnovšie sa dozviete niečo nové o zázračnej prírode a o tom, ako sa
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z nenápadnej húseničky stane krásny motýľ. Pripomenieme si ľudské zmysly,
precvičíme si očká a absolvujeme cvičenia s ceruzkami. 
To všetko a mnoho iného nájdete TU.

PRIPRAVILI SME PRE VÁS...

Milí kolegovia, návrat do práce bude o pár dní náročnejší, ako keď sa školský rok
začína v septembri. Deti vo vašich školách vás  teraz budú potrebovať viac ako
kedykoľvek predtým. Pripravili sme pre vás pár rád, ktoré by vám mohli najbližšie
dni uľahčiť. Nájdete ich TU.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú máme za sebou, sme pre vás
pripravili  informačný materiál pre školských psychológov. Týka sa podpory a
poradenstva pre žiakov a pedagogických zamestnancov v súvislosti s pandémiou
výskytu koronavírusu na Slovensku. Dozviete sa, ako pomôcť rodičom, ako by

https://vudpap.sk/aktivity-v-ruskach-vii/
https://vudpap.sk/informacny-material-pre-skolskych-specialnych-pedagogov/
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mal vyzerať váš prvý deň v škole po dlhej pauze, nechýba ani príklad prvého
skupinového stretnutia so žiakmi. Súčasťou informačného materiálu je aj kapitola
o traume, kríze a strese, pretože situácie, s ktorými sme sa stretli, sú už mimo
predmetu skúmania školskej psychológie. Dostávame sa pri nich do oblasti
klinickej psychológie, psychosomatickej medicíny, psychológie choroby či
psychológie zdravia. Realita nás však donútila rozmýšľať aj nad hodnotami
zdravia, nad prístupom k chorým, nad strachom z chronického ochorenia, či smrti.
Podľa toho, čo všetko sa v živote vašich žiakov udialo a ako hlboko to prežívali,
mohlo u nich ísť o stres, krízu či traumu.
Viac informácií nájdete TU.

VÚDPaP V MÉDIÁCH

Sú školy pripravené na návrat
detí?

Naša kolegyňa PhDr. Eva Smiková,
PhD. bola hosťom v rádiu Regina. Ak
sa chcete dozvedieť, čo bolo počas
mimoriadnej situácie u detí príčinou

Medzinárodný deň nezvestných
detí

V pondelok (25.5.2020) sme si
pripomenuli Medzinárodný deň

https://vudpap.sk/informacny-material-pre-skolskych-psychologov/
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stresu, ako sa u nich môže stres
prejaviť, ako na nich môže vplývať
izolácia, vypočujte si rozhovor s našou
psychologičkou (od 18. minúty), ktorý
nájdete TU.

nezvestných detí. „Nezvestnosť dieťaťa
je vysoko traumatizujúca a stresová
situácia pre rodiča, aj pre dieťa,“ tvrdí
PhDr. Eva Smiková, PhD. Názor našej
psychologičky si môžete vypočuť v
správach RTVS, (minúta 25:07).

USMERNENIE K PREVÁDZKE PORADENSKÝCH ZARIADENÍ NA ZÁKLADE
OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Toto usmernenie sa týka prevádzky poradenských zariadení na základe Opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo
OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje
všetky zložky výchovného poradenstva (viď štatút VÚDPaP) – Centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (štátne aj súkromné),
Centrá špeciálnopedagogického poradenstva (štátne aj súkromné), ako aj
odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach
(Liečebno-výchovné sanatóriá, Diagnostické centrá a Reedukačné centrá).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4
písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)
vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky
prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11452/1335385?fbclid=IwAR1bL8oj1CutDSenQEkjlA59JJmRZSUDsgidkxKnTt_x24Trapubmdafqyk
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/228301
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možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a
prevencie s účinnosťou od 13.05.2020.
Viac informácií nájdete TU.

Zmena opatrenia – výnimka, poradenské centrá, strava, rehabilitácie

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a
v záujme podpory a zlepšovania zdravotného stavu klientov je možné za
dodržania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení
výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického
poradenstva) a činnosť rehabilitačných stredísk s ambulantnou formou. 
V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a v rehabilitačných
strediskách s ambulantnou formou sociálnej služby platia všeobecné
protiepidemiologické opatrenia, platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri
zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne
povinné:

pravidelne sledovať zdravotný stav osôb, zdržujúcich sa v zariadení so
zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ,
sekrécia z nosa),
obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania
všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej
situácii online a telefonicky,

https://vudpap.sk/usmernenie-k-prevadzke-poradenskych-zariadeni/
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uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb
v priestoroch. 

Úrad verejného zdravotníctva SR spolupracoval pri zmene opatrenia
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií nájdete TU.

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 vydané
MŠVVaŠ SR

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá
vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva
a slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na
školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možností
dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj
odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných
zamestnancov, poradne, rodičov. Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k
dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci poskytujú poradenstvo a
odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od
8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej
adrese helpdesk@iedu.sk.

Viac informácií nájdete TU.

ČO JE NOVÉ V NAŠOM NÁRODNOM PROJEKTE ŠTANDARDY?

https://vudpap.sk/zmena-opatrenia-vynimka-poradenske-centra-strava-rehabilitacie/
http://www.ucimenadialku.sk/
https://outlook.minedu.sk/owa/tlacove@minedu.sk/redir.aspx?REF=k9IMvCYItAnqdtqffzTNzwkGpRcPp-8Ozm2gPxZp0StvKzeSuNDXCAFodHRwOi8vd3d3LnVjaW1lbmFkaWFsa3Uuc2s.
mailto:helpdesk@iedu.sk
https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/
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Ešte stále sa môžete prihlásiť na vzdelávacie programy v kariérovej
výchove a poradenstve: Budete zastávať novovzniknutú pozíciu
kariérového poradcu vo Vašom CPPPaP?

Prostredníctvom vzdelávacieho programu Inovatívne prístupy v kariérovej
výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a
prevencie budeme spolu rozvíjať dialogické, facilitačné, supervízne a
mentoringové zručnosti metodicko-koordinačnej podpory v oblasti kariérového
poradenstva a výchovy v školách a v školských  zariadeniach, ako aj podpory
rozvoja zručností pre riadenie kariéry u detí.

Prihlásiť sa môžete už dnes. Prihlášku a viac informácií o benefitoch, lektoroch a
termínoch nájdete TU.

Zastávate pozíciu v škole a chcete u žiakov rozvíjať mäkké zručnosti
potrebné pre život, posunúť vpred seba a inšpirovať kolegov? 

Prostredníctvom vzdelávacieho programu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a
poradenstve v školách  budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie,
ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší
profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Porozumiete tomu,
kde sú dôležité body kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a
ako sú prepojené na jeho psychologický a sociálny vývin a zistíte, ako
efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s KV a KP. Cieľom vzdelávania
je prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu
u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby.
Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a podporovať
vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov nielen v školách, ale aj
medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie.
Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy. 

Prihlásiť sa môžete už dnes. Prihlášku a viac informácií o benefitoch, lektoroch a
termínoch nájdete TU.

   Spustili sme vzdelávania v terapeutických metódach!

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/inovativne-pristupy-v-karierovej-vychove-a-karierovom-poradenstve-v-systeme-vpap/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-a-poradenstve-v-skolach/
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Národný projekt „Štandardy” začal 25.5. 2020 šesťhodinovým stretnutím online
vzdelávanie “Inovácie v prístupoch intervenčných metód v kontexte
výchovy a vzdelávania – Psychologická prevencia a liečba detí a
adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov podľa
princípov Kognitívne behaviorálnej terapie”. Účastníci sa zoznamovali s
online prostredím, lektormi a ďalšími účastníkmi kurzu. Začali sme históriou KBT a
základnými princípmi prístupu. Účastníci mali možnosť vyskúšať si prvý rozhovor
s klientom – novým spôsobom, v nácvikoch, ktoré robili v menších skupinách.
Prezenčné stretnutia sú plánované na jeseň.
1.6. 2020 sa začína aj kurz: “Inovácie v prístupoch intervenčných metód v
kontexte výchovy a vzdelávania - Praktické techniky práce s deťmi”. Účastníci sa
zoznamujú, sieťujú a vzdelávajú v témach ako stres a jeho špecifiká podľa veku,
zvládanie stredu, smútenie, šikana, práca so zdrojmi. Prezenčné stretnutia sú
plánované na september.  
Viac o vzdelávaniach nájdete TU.

Webinár pre učiteľov: Späť do školy a škôlky: ako zvládnuť prechodové
obdobie a podporiť deti v triede?

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/terapeuticke-metody-vzdelavanie/
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Od júna čaká s otvorením škôl a škôlok deti, ich rodičov a učiteľov nová výzva:
zvládnutie tranzície – prechodového obdobia a návratu do „nového normálu”.
Pozývame preto učiteľov MŠ a 1. stupňa ZŠ na online webinár, venovaný téme
návratu do škôl a škôlok po období karanténnych opatrení (pokračovanie –
webinár pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ bude v polovici júna). Čo toto obdobie
znamená pre Vás? Ako sa naučiť žiť s neistotou? A čo pre deti? Ako ho môžete
zvládnuť vďaka podpore od rovesníkov, či kolegov a ako spoločne čerpať zo
skúseností získaných v časoch karantény? Tieto a iné otázky spoločne
prediskutujeme a poskytneme Vám užitočné informácie a praktické nástroje,
ktoré viete využiť pri podpore detí počas prechodového obdobia.
Webinár sa uskutoční 8.6. 2020 od 14:00 do 16:00 hod. Od účastníkov bude
vítaná aktívna účasť (v zmysle príspevku do diskusie o jednotlivých témach počas
webinára).
Na webinár je potrebné sa prihlásiť, maximálny počet účastníkov je 20.
Prihlásiť sa môžete TU.
Viac informácií nájdete TU.

Škola, ktorá má srdce,
je zapojená v NP

Štandardy -
rozhovor s riaditeľom

Základnej školy
v Raslaviciach

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfaIK9_2QJQOsXqqZqCv0P0Niwc2VUUthCrHdgGuvuJoDXow/viewform
https://vudpap.sk/spat-do-skoly-a-skolky-ako-zvladnut-prechodove-obdobie-a-podporit-deti-v-triede-online-webinar-pre-ucitelov/
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Základnú školu pozná každý z nás. Niektorí na ňu spomínajú v dobrom, iní sa
radšej vyhýbajú tejto téme. V Prešovskom kraji v aktivite A1b spolupracujeme
v rámci NP „Štandardy“ so základnou školou, ktorej srdcom sú inšpiratívni ľudia.
Obyčajná vidiecka škola, na prvý pohľad pôsobila tak, ako mnohé iné. No predsa
je v niečom iná. Základná škola v Raslaviciach je vďaka víziám, nadšeniu,
odolnosti a vytrvalosti pána riaditeľa školou, ktorá má srdce.

Vedenie školy, pedagogický a odborný personál „bijú spolu“...

Dobrý riaditeľ by mal vnímať aj veci, ktoré sa dejú mimo školy. Riaditeľ
raslavickej základnej školy, p. Mgr. Martin Klempay  má neuveriteľnú odolnosť
a vytrvalosť vo veciach, ktoré chce realizovať, no zároveň mu v očiach hrajú
šibalské iskričky. Mnohí riaditelia niekedy nevidia za múry svojich škôl, nevedia
dokonca ani to, čo sa deje v susednej škole. No život pána riaditeľa je opakom,
energia a jeho nadšenie sú tak silné, že ,,žije jednou nohou v škole a druhou
mimo školy". Inšpirácie a nové nápady získava vďaka otvorenosti a vypočutiu
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druhých. Vďaka tomu, že verí svojej vízii vybudovať inkluzívnu školu pre všetky
deti,  dokáže  skvele motivovať nielen seba, ale aj ľudí okolo seba.

Opýtali sme sa ho, ako to robí, že sme pri návšteve v ZŠ v Raslaviciach vnímali to
všetko, o čo sa snaží:

Aké vízie a očakávania máte do budúcnosti?

Raz mi jeden priateľ napísal ku Dňu učiteľov: „Učte slobode, učte pravde, učte
kráse, učte láske, učte dobru – a ja budem chcieť byť takým človekom, ako môj
učiteľ.“ Snažím sa držať tohto hesla a byť učiteľom človekom. Aj v riadení sa
snažím uplatňovať ľudskosť. Nie vždy je to ľahké, lebo vedúci zamestnanci majú
riadiaci príplatok za to, aby boli nepopulárni – my musíme prijímať aj ťažké
rozhodnutia. Ale platí staré známe – ak sú so šéfom všetci zamestnanci spokojní,
niekde je chyba J. Teda hlavnou víziou je presadzovať „človečinu“, ak dávate
dobro, verím, že aspoň trocha dobra sa Vám vráti.

Čo by ste chceli zlepšiť a podporiť v škole?

V roku 2016 som nastúpil do školy, ktorú môj predchodca dal do výborného
materiálneho a technického stavu. Všetkým návštevám hovorím, že tak ako
vyzerá naša škola, by mala vyzerať každá základná škola na začiatku 21. storočia.
Preto sme sa vo vedení dohodli, že chceme vylepšiť vnútro školy. Sme spádovou
základnou školou, ktorá má 416 žiakov z 9 obcí. Máme katolíkov, aj evanjelikov,
štvrtina žiakov sú Rómovia z Raslavíc, skoro 60 žiakov je s IVVP, máme špeciálnu
triedu so žiakmi s MP A, ale aj začlenených žiakov s MP A v bežných triedach.
Chceme, aby sme boli školou pre všetkých. Pre zdravých, aj tých, čo majú nejaký
hendikep, pre majoritných, aj marginalizovaných, pre malých, aj veľkých, pre viac
šikovných, aj menej šikovných.
Vďaka rôznym projektom sa v škole podarilo vybudovať silný inkluzívny tím,
zložený zo školského špeciálneho pedagóga, psychológa, asistentov. Vďaka
dobrej spolupráci so zriaďovateľom, najmä v osobe starostu Mareka Rakoša
máme (podľa možností obce) rómskych asistentov, ktorí sú nenahraditeľní najmä
na I. stupni a pomáhajú uľahčiť nástup žiakom z MRK do školy, spolupracujeme
aj s obecnou rómskou hliadkou.
Preto sme sa rozhodli posunúť na vyššiu úroveň prácu so začlenenými žiakmi.
Zriadili sme multisenzorickú miestnosť, kde prebieha výuka predmetov špeciálno-
pedagogickej podpory a snažíme sa našim žiakom poskytnúť čo najviac opatery
a vymyslieť vždy niečo nové. Dva roky sme pre záujemcov poskytovali
kanisterapiu a rôznym spôsobom (aj finančnými príspevkami kolegýň, za čo im
nesmierne ďakujem) sme sa ju snažili zabezpečiť aj pre žiakov z menej
podnetného prostredia, už druhý rok zabezpečujeme pre záujemcov biofeedback.
V škole sme zaviedli tradíciu benefičných Vianočných trhov, kde výťažok putuje
rodinám našich žiakov v núdzi, posledné Vianoce (2019) sme vyzbierané peniažky
darovali nášmu budúcemu žiakovi s fyzickým a miernym mentálnym hendikepom.
Učíme deti, že pomáhať a konať dobro, je nielen záležitosťou Vianoc, ale najmä
každodenného života.
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Veľkou výzvou je pre nás práca s rómskymi žiakmi. Nerobíme rozdiely
v benefitoch, ale ani v povinnostiach. Myslím si, že je nesprávne dávať niečo
niekomu zadarmo (ak, tak potom všetkým). Rómskych žiakov sa snažíme (opäť aj
vďaka projektom) zapájať do všetkých aktivít školy, lebo sú našimi plnoprávnymi
žiakmi. Napr. v práci s MRK žiakmi mám taký malý sen – aby sa do konca môjho
volebného obdobia našiel rómsky žiak (aspoň jeden!), ktorý by išiel s ostatnými
na týždeň na lyžiarsky výcvik (keďže ich mentalita je trošku iná a stále sa
snažíme prelomiť bariéru nedôvery a strachu o dieťa). Na splnenie tohto sna
mám posledný školský rok, ale prvou lastovičkou (snáď) bol minuloročný
týždenný pobyt dvoch rómskych dievčat v škole v prírode, čomu sa nesmierne
teším.
Ďalšou oblasťou, na ktorú kladieme dôraz, sú inovačné trendy. Napríklad štvrtý
rok pokračujeme v písaní na prvom stupni metódou Comenia script. Výsledky sa
komplexne ukážu až neskôr, ale zatiaľ prevažujú samé pozitíva a spokojnosť –
najmä rodičov, ktorí mali staršieho potomka s klasickým spojitým písaným
písmom a teraz majú „Komeniáka“.

A čo zamestnanci?

Každá inštitúcia je len taká dobrá, ako dobrí sú jej zamestnanci. Ja mám šťastie
na výborných zamestnancov. Skvelí zástupcovia, učiteľky, učitelia, asistentky,
odborní zamestnanci, ale aj THP zamestnanci. Moja vízia voči zamestnancom je:
chcem, aby zamestnanci nechodili do práce s bolením brucha J. Spokojný
zamestnanec = vysoký výkon = výborné výsledky školy. Ak zamestnanec cíti
podporu a vie, za čo robí, je to na jeho práci vidieť. Samozrejme, aj my „varíme“
len z takých ingrediencií, aké máme poruke (najmä financie), ale myslím si, že
veľa urobí aj kultivované pracovné prostredie, dobrá vybavenosť technikou,
spoločné výlety pre všetkých bez rozdielu (nedelíme sa na učiteľov a neučiteľov),
ale aj športové popoludnia v telocvični, či na vonkajšom ihrisku (s pizzou
a pivkom – ale len nealkom! J). Dohromady je nás aj s projektovými 60
zamestnancov a je jasné, že nie každý je vždy so všetkým (či so mnou) spokojný,
ale dôležité je, aby väčšina (ideálne všetci) boli stotožnení so smerovaním školy.

Kde sa vo Vás berie toľko pozitívnej energie?

V živote okolo nás je veľmi veľa negatívna, zlých správ, ľudstvo ako také je
nastavené na škandály, nešťastie, krimi správy. Každé ráno si poviem: je toľko
vecí, ľudí, situácií, ktoré ma môžu naštvať, že keby som do dňa ešte aj ja vstával
negatívne naladený, bolo by to na ... nič.
Mňa dobíja moja rodina, voľnočasové aktivity – ľudový tanec, skromná
regionálno-historická tvorba (ako dejepisára), šport, no najmä ľudia okolo mňa.
Najlepšou a najlacnejšou motiváciou (a to nielen pre deti, ale aj pre dospelých) je
povzbudenie, dobré slovo, pochvala, úsmev. Keby sme sa všetci viac usmievali,
život by bolo oveľa krajší!

Pánovi riaditeľovi srdečne prajeme, aby ho jeho presvedčenie,
odhodlanosť a plány do budúcnosti neopustili, ale naďalej rástli.
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Článok spracovali: K. Antolíková a  M. Palenčárová

ZAUJALO NÁS...

Centrum Detskej reči, Trnava

Centrum detskej reči poskytuje v týchto dňoch
online poradenstvo pre rodičov a deti. Odborní
pracovníci centra sú k dispozícii prostredníctvom
e-mailu aj telefonicky. Na svojej Facebookovej
stránke ponúkajú na stiahnutie pracovné listy pre
deti, informácie o mobilných výučbových
aplikáciách pre deti, ako aj informácie
o pripravovaných kurzoch pre rodičov
i odborníkov, ktoré nájdete aj TU.

Kariérové poradenstvo
poskytované na diaľku

Súčasná neplánovaná situácia spojená s pandémiou COVID-19 predstavuje pre
kariérnych poradcov výzvu. Sú postavení pred nečakanú úlohu – zaistiť kontinuitu
svojej práce bez možnosti stretávať sa so svojimi klientmi osobne. Novej realite
sa dá prispôsobiť poskytovaním poradenstva na diaľku za využitia dostupných
komunikačných prostriedkov. Prerušenie zabehnutých praktík môže nakoniec pre
poradcov znamenať posun vpred zlepšením si schopností v oblasti poskytovania
poradenských služieb za pomoci digitálnych technológií. Kariérové poradenstvo na
diaľku má svoje špecifiká.  V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o tých
najzákladnejšch princípoch a charakteristikách takéhoto typu poradenstva. 

https://www.facebook.com/CentrumReci/posts/107923410873393?offerx_bypass_snowlift=1&offerx_id=544445516476600&offerx_referrer&event_location&__xts__%5b0%5d=68.ARDwNSKEkX8lkZ5pgNQ3ZW3Geus-vpK1LQ8iaC96Zn-U2AMwZQ4PD4_jaMmKsMGcs0ih89Xw4TLLjKevheXp9xnP_p0U-o65ljbv9JBf4AA65xRuVoYtKIj0eNm71mNFs_UG34SSF67m42CpTvpdDnQF6ddwyWpWK16Wfy9iQm916fGPCCFwOp9wkyxGU-rBYX6nJVFFPzaVLArt93zqZIEEcAZPoK2iWS32OVjbL7gxA-OyCwL5aTVuYihsgvPqseHQVs6s2NdMk09_yR7E6hMc5U2fm5SJJpkkN9YMFBtACpIDyhM7z1hoNwC_McnerkmhRY2LxhdEp3tzvgz3JRs&__tn__=HHHH-R
https://centrumreci.sk/kurzy/
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Kariéroví poradcovia najčastejšie siahajú po synchrónnom online video
poradenstve. Využívané sú platformy, ako napríklad Microsoft Teams, Zoom,
Skype, Google Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber a iné.

Online poradenstvo so sebou prináša výzvy rôzneho charakteru. Komunikácia
online nie je rovnocenná komunikácii tvárou v tvár. Napriek tomu, že sa
komunikujúci navzájom vidia, poradca sa nemôže spoľahnúť na očný kontakt s
klientom, nemá bezprostrednú možnosť sledovať jeho reakcie a reagovať na ne.
Poradca rovnako nemá kontrolu nad rušivými vplyvmi prichádzajúcimi z prostredia
klienta. Aj tá najlepšia príprava na hovor sa môže skončiť vypadnutím spojenia či
neporozumením si.

On-line poradenstvo ponúka na druhej strane mnoho výhod. Poradenské služby
môžu byť poskytované kedykoľvek a kdekoľvek. Technológie sprostredkujúce
online komunikáciu sú ľahko dostupné, poskytujú množstvo užitočných funkcií,
ktoré nie sú pri práci tvárou v tvár prítomné. Poradca sa môže s klientom v
priebehu stretnutia deliť o odkazy na zdroje, zdieľať svoju obrazovku,
nadviazanie na poradenské stretnutie je vo všeobecnosti plynulejšie, zrýchľujú sa
administratívne procesy.

Prehľad online nástrojov, ktoré môže poradca využiť pri poradenstve na diaľku
(online komunikácia, tvorba dotazníkov, organizácia času, myšlienkové mapy),
nájdete TU.
Porovnanie rôznych komunikačných platforiem nájdete TU.
Metodiku írskeho Národného strediska pre poradenstvo vo vzdelávaní (NCGE)
týkajúcu sa poskytovania on-line poradenstva pre žiakov nájdete TU.
Tipy a triky pre úspešný webinár si môžete pozrieť TU.

KNIŽNÉ NOVINKY...

http://www.havrlikova.cz/prace-na-dalku/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1KVkFFS-3shmvryQS_hGwXy05oMapsFoi1W42fMBHh1g/htmlview?fbclid=IwAR1pV4x6lELMVxidIJKWgM5Qj-gy7NJQW-jeF7kj4f1GzYAV4pHv1HTzPd8
https://www.ncge.ie/sites/default/files/schoolguideance/docs/continuity-of-guidance-counselling-guidelines-for-schools-providing-online-support-for-students.pdf
https://webexdoskoly.gitbook.io/webexdoskoly/tipy-a-triky-pro-uspesny-webinar
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Keď ty nie si ty
Autorka: Anita de Nennie
Portál, 2020

Termíny prenos a protiprenos poznáme
hlavne z kontextu hlbinnej
psychoterapie, kde označujú fakt, že
klient pocity voči významným osobám
vo svojom živote prenáša na terapeuta,
i to, že terapeut na tento prenos
nejako reaguje. Autorka knihy Keď ty
nie si ty však zdôrazňuje, že prenos a
protiprenos hrajú úlohu vo všetkých
formách komunikácie, a to v
najrôznejších kontextoch v rodine, v
láske, medzi priateľmi, v pracovnom
prostredí, voči lekárom či učiteľom atď.

Ak prenášame či projikujeme pocity,
aké sme mali napríklad k svojim
rodičom, na osoby v úlohe autority,
určujeme, ako sa voči nám tieto
autority budú cítiť, vyvolávame u nich
protiprenos a vlastne ich zaháňame do
kúta svojich motívov a potrieb. To
môže viesť ku konfliktom,
neporozumeniu a oživovaniu toho, čo
sa v našom živote dialo už kedysi
dávno.

Canisterapia
Autorka: Andrea Tvrdá
Plot, 2020

Čo potrebuje pes, aby mohol robiť
canisterapiu? Majiteľa, ktorý o
canisterapii veľa vie!

Canisterapia je - rovnako ako mnoho
iných terapeutických profesií - založená
na komunikácii, a to ako medziľudskej,
tak v tomto prípade aj medzidruhovej.
Základom funkčnej canisterapie však je
dobrá znalosť seba, svojich pocitov a
predovšetkým svojich terapeutických
psov, ich limitov a spôsobov
"vyjadrovania". Ako sa v tejto
problematike zorientovať, to sa
dozviete v tejto knihe. Terapeutka
Andrea Tvrdá v nej zhrnula svoje viac
ako dvadsaťročné praktické skúsenosti
s canisterapiou, ale aj všetko, čo sa o
nej dočítala či dozvedela na školeniach
a seminároch. Prináša tak celistvý
obraz súčasnej canisterapie, s dôrazom
na welfare canisterapeutických psov, a
tiež veľa praktických rád pre tých, ktorí
by sa chceli tomuto odboru venovať.
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Kniha tému vysvetľuje zrozumiteľne,
na bežných príkladoch, pre odborníkov
i laického čitateľa. Publikácia
pojednáva o tom, ako prenos funguje v
každodennom ľudskom živote, čo si z
neho odniesť a ako sa od neho
oslobodiť. Anita de Nennie je
holandská psychologička s vlastnou
terapeutickou praxou. Psychológiu a
psychoterapeutické techniky tiež
vyučuje, je supervízorkou.

O kynológiu sa Andrea Tvrdá aktívne
zaujíma od svojich desiatich rokov,
kedy prvýkrát získala svojho vlastného
psa a začala navštevovať Zväzarm
(dnes ZKO). To bol začiatok všetkého.
Potom prešla obdobím športového
výcviku malých plemien, výstav a
chovu psov, domácou dočasnou
starostlivosťou o šteniatka z ulice, tiež
obdobím agility, pomáhania v útulku
pre psov (korekcia narušeného
správania psov), canisterapiou a
tréningom psov asistenčných aj
vodiacich, pachovými prácami aj
záchranárskym výcvikom. Mnohé z
týchto aktivít prevádzkuje dodnes.

Prvé neoficiálne návštevy u detí s
postihnutím absolvovala so svojím
psom v roku 1997. Veľa času venuje
sebavzdelávaniu, najmä v smere
humanitnom a environmentálnom, so
zameraním na sociálnu prácu,
kynológiu a komunikáciu s ľuďmi a
zvieratami (špeciálne vo forme metód
výchovy, tréningu a interakcií). V
súčasnosti je členkou tímu lektorov
MPSV a Asociácie pedagógov v oblasti
problematiky zvieraťa v sociálnej práci.
Od roku 2003 pracuje ako sociálna
pracovníčka - terapeutka a trénerka
zvierat v sociálnej práci v organizácii
ELVA HELP.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
Tel.: +421 2 4342 0973+421 2 4342 0973421 2 4342 0973
E-mail: vudpap@vudpap.sk

http://www.facebook.com/vudpap/
https://www.youtube.com/channel/UCDFSsRiZoZ-NOn5lkd2Yl3A
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