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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, pandémia, mentálne zdravie učiteľov i žiakov, stres, 

špeciálnopedagogická starostlivosť, sociálny kontakt, online poradenstvo, školský psychológ 

Krátka anotácia: Aj šieste stretnutie Klubu školského integrovaného vzdelávania bolo ovplyvnené 

pandemickou situáciou v spoločnosti, uskutočnilo sa opäť online. Stretnutia sa zúčastnili všetci  siedmi 

pedagogickí pracovníci a špeciálny pedagóg. Ako používať princípy priebežnej regenerácie síl pri 

učení v podmienkach dištančného vyučovania, aké sú základné princípy psychohygieny a dôsledky 

neriešeného stresu – to boli hlavné témy online stretnutia.   

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

1. Princípy priebežnej regenerácie síl a psychohygieny v podmienkach dištančného vzdelávania. 

2. Webinár na tému Zachovanie mentálneho zdravia počas dištančného vzdelávania 

s podtitulom: Ako učiť online a nezblázniť sa? 

3. Diskusia o mentálnom zdraví žiakov aj ich učiteľov v čase dištančného vzdelávania a o tom, 

ako zvládať školu z domu. 

 

Pandémia ovplyvnila všetky stránky nášho života. Výrazne zasiahla aj do školského života žiakov, 

ktorí sú odkázaní  na dostupné technológie, pomocou ktorých sa spájajú s vyučujúcimi a spolužiakmi. 

V prvom bode členovia klubu hovorili, ako zvládajú túto situáciu a sociálne odlúčenie od 

spolužiakov naši žiaci, ale aj samotní učitelia. Priznali, že o psychických dôsledkoch pandémie 

koronavírusu na našich žiakov nevieme veľa. S istotou však vieme, že duševné zdravie je rovnako 

dôležité, ako zdravie fyzické a preto nás čakajú ťažké dni s bojom proti novej pandémii – pandémii 

http://www.spsehalova.sk/


psychických následkov koronavírusu. Preto je veľmi dôležité, aby bol všetkým nablízku človek, ktorý 

je vyškolený na to, aby im nástrahy pandémie pomohol zvládnuť – psychológ, či špeciálny pedagóg. 

Ohrozenou skupinou môžu byť hlavne žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Online vyučovanie je veľmi náročné na udržanie pozornosti žiaka, rýchlejšie nastupuje pocit únavy, 

vyčerpania, chýba možnosť okamžite reagovať na výklad učiteľa, napr. opýtať sa, keď niečomu 

nerozumie. Online vyučovanie nepodporuje interaktívne vyučovanie, prácu v menších skupinách, 

kooperáciu, diferencované vyučovanie. Žiaci prichádzajú o pravidelné návyky, rezignujú na rozvíjanie 

a udržiavanie primeraných sociálnych vzťahov, ale aj kognitívnych zručností. Zároveň vieme, že 

stredoškoláci sa nachádzajú vo vývinovej fáze, kedy sa potrebujú prirodzene osamostatňovať a 

vzďaľovať od rodičov. Dôležité miesto pre nich predstavuje kolektív rovesníkov a škola.  

Druhý bod spoločného stretnutia patril sledovaniu webinára na tému Zachovanie mentálneho zdravia 

počas dištančného vzdelávania s podtitulom: Ako učiť online a nezblázniť sa? Okrem cenných 

informácií, ktoré sa týkali základných princípov psychohygieny, dôsledkov neriešeného stresu na 

fungovanie nášho mozgu a syndrómu vyhorenia, neostalo len pri teórii, členovia klubu si mohli 

otestovať svoju aktuálnu hladinu stresu a vyskúšať niektoré stratégie jeho zvládania. 

 

V rámci posledného bodu programu sa medzi aktérmi online stretnutia znova strhla živá diskusia 

o novozískaných poznatkoch i vlastných zážitkoch z prebiehajúceho dištančného vzdelávania. 

13. Závery 

Online stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie 

vyššej kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa účastníci oboznámili 

s problematikou inklúzie, dostali zaujímavé informácie o tomto type vzdelávania, z úst špecialistov sa 

mohli dozvedieť o tejto téme viac.  

Odporúčania 

1. Vymieňať skúsenosti a odovzdávať vedomosti v rámci profesionálneho a osobného rozvoja 

v oblasti školskej integrácie. 

2. Ponúkať námety ako je možné zefektívniť prácu zúčastnených strán s cieľom urýchlenia a 

skvalitnenia procesu individuálnej školskej integrácie . 

3. Sprostredkovávať vlastné skúsenosti nadobudnuté počas práce so žiakmi so špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami a ich školskou integráciou – začlenením. 

4. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným kolegom 

v rámci zasadnutí predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov 

a spolupráce. 
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu.  


