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Milí rodičia, váš názor nás zaujíma!  

Chcete byť súčasťou nášho výskumu "Význam slovného hodnote-

nia žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ?“ Pomôžte nám zistiť, aký vplyv 

malo slovné hodnotenie na Vás a na Vaše deti zapojením sa do 

našej štúdie, ktorej cieľom je zmapovanie názorov detí a rodičov 

na slovné hodnotenie žiakov učiteľmi. Otázky v dotazníku mapu-

jú názory rodičov a detí na slovné hodnotenie, na vplyv slovné-

ho hodnotenia okrem iného aj na vnímanie a pocity dieťaťa. 

Prosíme rodičov, aby otázky vypĺňali spoločne so svojimi deťmi. 

Ďakujeme za spoluprácu.  Dotazník nájdete TU. 

Organizácia konferencie Dieťa v ohrození  je v plnom prúde 

Ako po minulé roky, aj tento rok pripravujeme hlasovanie za Osobnosť 

poradenstva za rok 2020. Veríme, že už teraz máte pred sebou tváre, 

ktoré by si nomináciu zaslúžili. Hlasovať za osobnosť poradenstva mô-

žete už teraz. Vyplnením formulára môžete nominovať výnimočné 

osobnosti pracujúce v systéme výchovného poradenstva a prevencie, 

a to v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý talent po-

radenstva. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnR2Niv_WeYYjaitY33_aKCrCUO6j-eDwIQl7bRzHXZeqYAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVis6Xx5l3o3PKZsXdwyXr3Q5HQcmzYcr7Buptw--zE4FsMQ/viewform
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Nové čísla našich časopisov sú tu! 

Témou nášho prvého tohtoročného čísla časopisu Die-

ťa v centre odbornej pozornosti sú praktické výstupy 

odborníkov z  Detského centra pre vzdelávanie a  vý-

skum. Naši psychológovia, špeciálni pedagógovia, fyzi-

oterapeutka, sociálna poradkyňa, aj učiteľky z  Integro-

vanej skupiny predškolskej výchovy, sa s Vami delia 

o svoje pracovné výstupy, s cieľom inšpirovať Vás. 

Všetkých nás spájajú témy spojené s dieťaťom, napĺňa-

ním jeho potrieb, úspešným sprevádzaním životom. 

V týchto chvíľach sú otázky ešte nástojčivejšie, deti nás 

potrebujú ešte intenzívnejšie. Čítajte TU. 

 

Vyšlo prvé číslo časopisu Psychológia  
a patopsychológia dieťaťa v tomto roku 

Chcete sa dozvedieť, kam sa uberala psychológia 

v dobách Josefa Švancary? Zaujímajú vás postoje rodi-

čov a učiteľov ku školskej inklúzii? Aké sú východiská 

inkluzívneho vzdelávania? Všetko toto a mnoho iného 

nájdete v novom čísle nášho časopisu Psychológia 

a patopsychológia dieťaťa. V prípade záujmu píšte na  

e-mail: beata.sedlackova@vudpap.sk alebo knizni-

ca@vudpap.sk. Viac informácií nájdete TU. 

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/06/DCP_2020-1_web.pdf
mailto:beata.sedlackova@vudpap.sk
mailto:kniznica@vudpap.sk
mailto:kniznica@vudpap.sk
https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/papd/
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Prinášame vám ďalšie výsledky z nášho výskumu Edukácia a COVID19  

Prerušenie vyučovania na školách a presun vzdelávania do 

domáceho prostredia v dôsledku pandémie koronavírusu 

predstavovalo zvýšenú záťaž pre rodičov detí rôzneho ve-

ku. Špecifickou skupinou v tejto súvislosti sú rodičia detí so 

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, pre kto-

rých môže táto situácia predstavovať odlišné spektrum vý-

ziev.  

Cieľom tohto výskumu bolo preto zmapovať priebeh domáceho vzdelávania na Slovensku počas pandémie koronaví-

rusu, zistiť, ako zabezpečovanie vzdelávania v domácom prostredí prežívajú rodičia, z čoho majú obavy oni sami a ich 

deti, ako vnímajú podporu zo strany školy, resp. jej nedostatky, aké pomôcky a prostriedky im pri domácej učebnej 

činnosti chýbajú a čo by im v tejto situácii pomohlo. Zber dát prebiehal v období od 14.4.2020 do 17.5.2020, teda v 

čase, kedy na Slovensku platili mimoriadne opatrenia v dôsledku šírenia koronavírusu prerušujúce vyučovanie na 

školách a školských zariadeniach.  

Výskumu sa zúčastnilo celkovo 462 respondentov, z toho 95 rodičov (20,6%) uviedlo, že má deti  so ŠVVP. Sú to deti 

s rôznym zdravotným postihnutím a s rôznymi ŠVVP, najviac je detí s poruchami učenia a správania (spolu 46%).  

Plánovali rodičia vyučovanie a delili si medzi sebou starostlivosť pri vzdelávaní? 

Na túto otázku sme dostali odpovede z položiek zameraných na zistenie spôsobu plánovania učebnej činnosti žiakov 

rodičmi. Približne 51,1% (N=236) čiastočne plánuje vopred učebnú činnosť žiakov, kým iba 16,5% (N=76) plánuje 

podrobne vopred učebnú činnosť žiakov. Rodičia s deťmi so špeciálnymi potrebami dávajú väčší dôraz na plánovanie 

učebnej činnosti svojich detí (čiastočne 58,9%, N=56; podrobne 22,1%, N=21), v porovnaní s rodičmi bez detí so špe-

ciálnymi potrebami (čiastočne 49,4%, N=178; podrobne 15,3%, N=55). Zapojenie učiteľov do domácej učebnej čin-

nosti rodičia v oboch skupinách vnímajú veľmi podobne. Približne 12 % rodičov odpovedalo, že učitelia sa na tejto 

činnosti nepodieľajú.  
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Viac ako 87% rodičov uviedlo, že im učitelia čiastočne alebo plne pomáhajú pri plánovaní učebnej 

činnosti ich detí (Graf 1). 

Graf 1: Porovnanie početnosti odpovedí na plánovanie učebnej činnosti dieťaťa 

odpovedali pomocou miery súhlasu/nesúhlasu na škále od 1 (rozhodne nesúhlasím) do 5 (rozhodne súhlasím).  

Porovnateľné zastúpenie odpovedí v oboch výskumných podskupinách bolo zistené aj pri položke mapujúcej deľbu 

učebnej činnosti medzi rodičmi. Iba približne 14% rodičov sa na učebnej činnosti detí podieľa rovnomerne, kým iba 

približne 13% uviedlo, že im partner/partnerka signifikantne pomáha pri tejto činnosti. Vyše 72% rodičov uviedlo, že 

túto činnosti vykonávajú sami, resp. že im partner pomáha len veľmi málo (33,7% v celom súbore). Je nevyhnutné 

poznamenať, že z celkového počtu respondentov bolo 417 žien a 29 mužov, z ktorých iba 7 uviedli, že im partnerky 

málo alebo vôbec nepomáhajú pri učebnej činnosti detí. 

Aké bolo prežívanie rodičov? 

Ako psychológov nás samozrejme zaujímalo, ako rodičia prežívajú realizáciu role – z rodiča na učiteľa. V troch polož-

kách zisťujúcich pocity rodičov pri edukácii svojich detí: osobné kompetencie pri vzdelávaní; obavy zo vzdelávania v 

domácom prostredí; tlak na rodičov z domáceho vzdelávania sme rodičov požiadali, aby vo všetkých troch otázkach  

Vo všetkých troch položkách sa priemer odpovedí pohybuje okolo aritmetického priemeru škály (3),  

resp. je zanedbateľne nižší ako uvedená hodnota. Ako bolo očakávané na základe  
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opisnej štatistiky, medzi výskumnými skupinami (rodičia bez detí so špeciálnymi potrebami a  

rodičia s deťmi so špeciálnymi potrebami) neexistuje štatisticky významný rozdiel ani v jednej zo skúmaných  

premenných (<0,05). V Grafe č. 2 uvádzame frekvencie odpovedí na pociťovanie tlaku medzi skupinami rodi-

čov. Aj keď rozdiel nie je štatisticky významný, vidíme, že v prežívaní rodičov detí zo ŠVVP je tento pociťovaný 

intenzívnejšie.  

Graf 2: Porovnanie prežívania tlaku na rodičov z domáceho vzdelávania 

Napriek tomu, medzi výskumnými premennými bol zistený štatisticky významný vzťah: rodičia, ktorí sa cítia byť 

menej kompetentní pri vzdelávaní svojich detí doma, majú tendenciu intenzívnejšie prežívať obavy, že ich dieťa 

doma nezíska dostatočné vedomosti (r=0,448; p<0,001) a intenzívnejšie pociťujú psychický tlak pri zastupovaní 

učiteľov v domácom vzdelávaní počas koronavírus pandémie (r=0,336; p<0,001). 

Nezabúdajme na tieto zistenia pri plánovaní odbornej činnosti s rodičmi a učiteľmi, ale aj pri individuálnej práci 

s dieťaťom a jeho rodinou a skúsme znížiť obavy rodičov a pociťovanie tlaku na nich podporou ich kompetencií 

napr. podávaním odborných informácií, cielenejšou spoluprácou s nimi pri odbornej činnosti a oceňovaním ich  

starostlivosti pri vzdelávaní dieťaťa.  
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Využitie kresbových techník v diagnostike      
psychického vývinu 

Štúdia poskytuje základný prehľad v problematike využi-

tia kresbových techník v diagnostike psychického vývinu 

detí, s primárnym zameraním na kresbovú techniku 

Baum test a kresbu ľudskej postavy. Približuje používanie 

kresbových techník pri diagnostike osôb s rôznym kultúr-

nym kontextom, v Slovenskej republike u rómskej menši-

ny. Kresebné techniky dáva aj do kontextu medzikultúr-

neho výskumu a využitia v rôznych iných ako západných 

kultúrach. Načrtáva aj základné body kritiky využívania 

týchto techník vzhľadom na ich nízku validitu a reliabili-

tu. Projektívne techniky sú hodnotené v mnohých 

štúdiách ako nespoľahlivý nástroj, ktorý by sa v kli-

nickej praxi nemal intenzívne využívať, naopak, mal 

by sa využívať minimálne, prípadne len ako dopln-

ková metóda. Napriek tomu sú mnohé projektívne  

techniky (najmä test kresby postavy, test  stromu, 

ale napr. aj Rorschachova metóda) využívané vo veľkej 

miere a tešia sa veľkej popularite. Jedným z dôvodov 

môže byť nedostatok iných diagnostických nástrojov, 

ktorým chýba štandardizácia na slovenské podmienky. 

Táto štúdia poukazuje na potrebu naďalej sa výskumne 

zaoberať projektívnymi technikami, v rámci slovenskej 

praxe, pričom je dôležité zamerať sa nielen na zisťova-

nie toho, do akej miery sú tieto techniky používané, ale 

aj aká je ich validita a reliabilita v rámci slovenskej po-

pulácie. Tak isto je dôležité sa pri výskume zamerať na 

inokultúrne prostredie (v našich podmienkach hlavne 

na rómsku menšinu) a na možné odlišnosti, ktoré môžu 

vďaka  inému kultúrnemu prostrediu v kresbe dieťaťa 

(ale aj dospelého) vznikať.  

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI, 2020) 

uvádza, že v Slovenskej republike použili Centrá peda-

gogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

(CPPPaP) projektívnu kresebnú techniku Baum test v 

školskom roku 2018/2019 celkovo 7072-krát, kresbu 

rodiny 2096-krát a kresbu postavy celkovo 16492-krát. 

V školskom roku 2017/2018 použili CPPPaP Baum test 

celkovo 6628-krát, kresba rodiny 2240-krát a kresba 

postavy 15054-krát. Tieto čísla nám hovoria o neklesa-

júcej popularite tejto metódy v našej krajine, napriek 

vážnym výhradám voči validite a reliabilite. 
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PODCASTY VÚDPaP 

Ste vyčerpaným rodičom? 

Vypočujte si rady projektovej manažérky národného 

projektu Štandardy Kataríny Nagy Pázmány. Nájdete ich 

TU. 

Aké sú dopady koronavírusu na vzdelávanie de-

Robili sme výskum, ktorý sa zameral na dopady koro-

navírusu - špeciálne na to, ako sa deti počas pandémie 

vzdelávali. Vypočujte si, ako výsledky hodnotí PaedDr.  

Robert Tomšik, PhD. 

Ako komunikovať s deťmi o tragédii, ktorá                    
sa stala vo Vrútkach? 

Aj na túto otázku vám v našom podcaste odpovie naša 

psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. 

WEBINÁRE VÚDPaP 

Ako riešiť krízové situácie a pracovať so žiakmi 
a triedou? 

Aj túto otázku nám zodpovedia naše psychologičky, 

PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 

V rámci webinára si definujeme pojmy ako stres či trau-

ma a povieme si, aký negatívny dopad môžu mať na psy-

chiku a správanie žiakov a aké sú v takýchto prípadoch 

možnosti psychologickej pomoci. Záznam z webinára  

nájdete TU. 

https://vudpap.sk/ste-vycerpanym-rodicom/
https://vudpap.sk/ake-su-dopady-koronavirusu-na-vzdelavanie-deti-v-podcaste-nahlas-o-detoch-odpoveda-paeddr-robert-tomsik-phd/
https://vudpap.sk/ako-komunikovat-s-detmi-o-tragedii-ktora-sa-stala-vo-vrutkach/
https://vudpap.sk/riesenie-krizovej-situacie-praca-so-ziakmi-s-triedou/
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Webinár Späť do školy a škôlky 

Naše kolegyne z národného projektu Štandardy si pre 

Vás pripravili webináre o zvládaní tranzitného obdobia - 

návratu do školy a Ako sa naučiť žiť s neistotou? Čo toto 

obdobie znamená pre deti? Ako ho môžete zvládnuť vďa-

ka podpore od rovesníkov, či kolegov a ako spoločne čer-

pať zo skúseností získaných v časoch karantény? Aj týmto 

otázkam sme sa venovali, prvú časť pre 1. stupeň ZŠ a 

MŠ, si môžete pozrieť aj na našom webe zo záznamu. 

 

 

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 akti-

vity. V našom „čerešňovom“ vydaní sa deti zabavia pri 

„maľovanom“ diktáte aj dokresľovaní obrázkov. Ná-

jdete ho TU. 

V najnovšom vydaní edukačných aktivít sa deti dozve-

dia, prečo sú včely užitočné, ktoré huby sú jedovaté a 

ktoré naopak jedlé a mnoho iného. Príjemnú zábavu 

vám prajeme! Aktivity nájdete TU. 

https://vudpap.sk/webinar-spat-do-skoly-a-skolky/
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/06/Aktivitky-v-rúškach-8_5.6.20.pdf
https://vudpap.sk/aktivity-v-ruskach-9/
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ČO NOVÉ NA NAŠOM NÁRODNOM PROJEKTE 
ŠTANDARDY?  

Potvrdenie o udelení akreditácie 

V piatok, 19.6.2020, získal VÚDPaP od Ministerstva škol-

stva, vedy,  výskumu a športu SR oficiálne potvrdenie o 

udelení akreditácie piatim vzdelávacím programom, na 

ktoré sa aktuálne môžete prihlásiť v rámci národného 

projektu “Štandardy” a vďaka ktorej sa v rámci národné-

ho projektu vzdelávajú stovky pedagogických a odbor-

ných zamestnancov. Cieľom vzdelávacích programov je 

vytvoriť základ pre kontinuálny rozvoj kľúčových odbor-

ných kompetencií ľudských zdrojov v systéme výchovné-

ho poradenstva a prevencie, vzdelávať sa bude v priebe-

hu projektu (do mája 2023) viac ako 1300 odborníkov 

pod vedením približne 25 interných a externých lektorov. 

“Je to skvelá správa, pretože takto máme potvrdenú kva-

litu inovačného vzdelávania a zároveň v súlade so Záko-

nom č. 138/2019 zvyšujeme kompetencie odborných a 

pedagogických zamestnancov v oblastiach, ktoré sú kri-

tické pre rozvoj detí smerom k zapájaniu sa do procesu 

učenia, vyššej kvalite života a uplatneniu sa na trhu prá-

ce”, povedala Katarína Drlíková, hlavná odborná riešiteľ-

ka národného projektu pre vzdelávanie a rozvoj ľudských 

zdrojov pre systém VPaP. Všetky vzdelávacie programy  

prebiehajú kombináciou prezenčnej a dištančnej formy,  

vo viacerých regiónoch Slovenska. Záujemcovia sa ešte 

stále môžu hlásiť do programov Implementácia kariérovej 

výchovy do škôl a špeciálnych výchovných zariadení, Ino-

vácie v kariérovej výchove a kariérovom poraden-

stve a Metódy korektívnej práce smerujúce k multidiscipli-

nárnemu prístupu a inklúzii v kontexte výchovy a vzdelá-

vania. Okrem toho akreditácie získali aj vzdelávacie pro-

gramy Inovácie v prístupoch intervenčných metód v kon-

texte výchovy a vzdelávania a Inovácie vo výchovnom 

poradenstve a prevencii prostredníctvom multidiscipli-

nárnej spolupráce, ktoré majú zároveň úspešne naplnené 

kapacity účastníkov. Akreditácia bola VÚDPaP-u udelená 

v medziach nového zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-

kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon č. 

138/2019).  

Viac sa o projekte a vzdelávaniach môžete dozvedieť TU. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho roz-

voja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

  

Budete zastávať novovzniknutú pozíciu kariérového 
poradcu vo Vašom CPPPaP? 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
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Čo chcú lektori nášho vzdelávacieho programu pre karié-

rových poradcov odovzdať všetkým jeho účastníkom? 

Lektori vzdelávania Inovatívne prístupy v kariérovej vý-

chove a kariérovom poradenstve v systéme výchovné-

ho poradenstva a prevencie  nahrali krátke video o tom, 

čo by radi odovzdali účastníkom vzdelávacieho progra-

mu. Vypočujte si ich odpovede. Ak Vás zaujali, ešte stále 

môžete zistiť viac o vzdelávaní a prihlásiť sa naň TU. 

ZAUJALO NÁS... 

„Trieda ako priestor pre rozvoj zručností pre 21. storočie“ 

je názov pracovného materiálu centra Euroguidance. Slo-

venské centrum Euroguidance pôsobí pod Slovenskou 

akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu 

(SAAIC) a je súčasťou celoeurópskej siete centier, ktoré 

majú za úlohu podporovať mobilitu a rozvíjať európsku 

dimenziu v poradenstve.  

V materiáli je načrtnutý spôsob práce s CMS – career 

managment skills, čiže zručnosti pre riadenie vlastnej 

kariéry v rámci vyučovania a kariérovej výchovy priamo 

na školách.  

Materiál nájdete TU. 

Sledujte nás na Facebooku. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypgRajFP3sc&feature&fbclid=IwAR0g-BZNt7Qu0qORNPiHpuXVM0MqVBbucPSMFi_VCZP6RBvdTDaXLuHwkBQ
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/inovativne-pristupy-v-karierovej-vychove-a-karierovom-poradenstve-v-systeme-vpap/?fbclid=IwAR0P3NP4c_0Ri3W7JvoKXWRS3G87q9mgDyoeNcXExGmZ1GM3hPELLmHJk0A
https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/39.pdf
https://www.facebook.com/vudpap
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Knižné novinky... 

Výchovné poradenstvo 
Autori: Václav Mertin, Lenka Krejčová 
Wolters Kluwer, 2020 

    Čo všetko obnáša práca výchovného poradcu? V čom sa líši od 

práce učiteľa? Čo od výchovného poradcu môže čakať vedenie školy, kolegovia, žiaci a ich rodičia? Čo zna-

mená, keď sa povie poruchy správania, poruchy autistického spektra, poruchy učenia, ľahká mentálna re-

tardácia pod.? Ako komunikovať v úlohe poradcu s klientmi? Ako odlíšiť úlohu učiteľa a úlohu výchovného 

poradcu? Ako pomôcť klientom, keď každý prichádza s inou zákazkou? Ktoré zákony, vyhlášky a ďalšie vy-

konávacie pokyny súvisia s prácou výchovného poradcu a čo hovoria? Ako vytvoriť individuálny vzdelávací 

plán? Čo je obsahom individuálneho výchovného plánu? Vykonáva výchovný poradca tiež diagnostiku? A 

akú? Kto môže ponúknuť výchovnému poradcovi pomocnú ruku, keď práca s klientom presahuje jeho 

možnosti či kompetencie? Kam klientov odkázať? Aké vzdelávanie je pre výchovného poradcu nevyhnut-

né? A ktoré sa môže hodiť? Publikácia odpovedá na všetky uvedené otázky i mnohé ďalšie a snaží sa byť 

sprievodcom a oporou výchovným poradcom základných i stredných škôl. 

Tretie, rozšírené a aktualizované vydanie ponúka informácie o 

témach, o ktorých sa v súčasnej spoločnosti čoraz viac diskutuje 

a majú svoje miesto aj v školskom prostredí (napr. striedavá sta-

rostlivosť), rozširuje informácie o spolupracujúcich informáciách 

(OSPOD), úplne nanovo je spracovaná téma kariérového vzdelá-

vania a kariérového poradenstva a samozrejme sú aktualizované 

všetky údaje súvisiace s legislatívou, ktorá sa vo vzťahu k vý-

chovnému poradenstvu od predchádzajúceho vydania význam-

ne zmenila.  

https://www.pantarhei.sk/autori/mertin-vaclav.html
https://www.pantarhei.sk/autori/krejcova-lenka.html
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Sny ako reč nevedomia 
Autor: Robert A. Johnson 
Portál, 2020 

Nevedomie, hlboký zdroj vnútorných konfliktov, ale aj rastu, ob-

novy, sily a múdrosti sa prejavuje prostredníctvom reči symbolov. 

Porozumieť mu môžeme, ak sa vydáme po jednej z dvoch ciest: 

porozumenia snom a aktívnej imaginácie. Ak porozumieme svojim 

snom a ak sa naučíme pracovať s aktívnou imagináciou, napojíme 

sa na zdroj našej rozvíjajúcej sa osobnosti v súčinnosti s procesmi, 

ktoré vedú k zjednoteniu celého ja. Kniha ponúka praktický prí-

stup, krok za krokom, k vnútornej práci založenej na jungiánskej 

analýze snov a spočíva v osvojení schopnosti čítať symbolický ja-

zyk snov.  

Aktívna imaginácia potom ponúka využitie sily imaginácie na rozvoj pracovného vzťahu medzi vedomou 

mysľou a nevedomím. Ako? Sériou telesných a duševných krokov, ktoré nám pomôžu pristúpiť ku snu, roz-

lúštiť symboly a odhaliť význam, ktorý pre nás majú. Robert A. Johnson bol americký jungiánsky psychote-

rapeut. Vo vydavateľstve Portál vyšli jeho knihy O spokojnosti a Večný príbeh romantickej lásky. 

https://www.pantarhei.sk/autori/robert-johnson-a.html

