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Obrázok 1: zdroj: https://bananasbunch.org/banana-bites-how-do-i-get-

my-kids-to-clean-their-rooms/

„Skáče dieťa rodičom po
hlave“?
Problémové správanie môže byť vrodene podmienené a
sociálne naučené, vývinovo prirodzené alebo naopak,
zvláštne neprimerané.
Na ľudí pôsobí nepríjemne, ruší ich v psychickej pohode,
emocionálnej rovnováhe a biologickej spokojnosti.
Závisí od toho, či správanie
dieťaťa považujú iní ľudia za
problémové alebo nie,
respektíve, do akej miery.
Odchýlky
v rešpektovaní
konvencií
spolužitia a
pravidiel správania
neprimerané veku
a rozumovým
schopnostiam
dieťaťa.

Čo je v škole problém doma byť
nemusí a naopak.
ROZPOR V PRAVIDLÁCH
SPRÁVANIA V RODINE A
ŠKOLE.
Poradenstvo je
prostriedkom
zjednocovania sa
učiteľov a rodičov
v pravidlách a
spôsoboch výchovy a
vzdelávania dieťaťa.

Obrázok 2: zdroj:
https://www.google.sk/search?q=nezbedn%C3%A9+deti&client=firefoxb&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwji0t_E5fTWAhUDZ
1AKHW33BMoQsAQIJA&biw=1600&bih=736#imgrc=_6h0c-HI7RqGCM:
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Prejavy problémového správania signály dieťaťa dospelým
Hľadanie náhradného uspokojenia
Problémovým správaním dieťa vyjadruje, že je
citovo deprimované, že nemá uspokojované svoje
potreby alebo nemôže dosahovať svoje ciele.
Napríklad má nedostatok bezpečia, lásky,
pozornosti, uznania, ocenenia, cíti sa odmietané
alebo osamotené.

Hľadanie pomoci a starostlivosti
Problémovým správaním dieťa môže upozorňovať
na svoju ťažkú psychickú alebo sociálnu situáciu,
na stres, postihnutie, chorobu. Problémovým
správaním dieťa hľadá únik z ťažkostí, trápenia,
keď im nerozumie, nevie si s nimi poradiť, ale cíti
sa nespokojne, nepohodlne.

Hľadanie vlastnej identity
Cez spätnú väzbu, reakcie dospelých na
problémové správanie sa dieťaťa učí vnímať a
poznávať seba, svoje postoje a vlastnosti aj vo
vzťahoch k iným ľudom napríklad v období 1.
vzdoru.

Hľadanie lepšej výchovy
Problémovým správaním môže dieťa komunikovať
dospelým, že ich výchova mu ubližuje, necíti sa
bezpečne a sebaisto, nenapĺňa ho pocitom šťastia
a lásky. Dieťa problémové správanie môže
uplatňovať ako prejav vzdoru a nedôvery k svojim
„vychovávateľom“.

Zákon č. 245/2008 Z. z.
ákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dieťa s problémovým správaním v predprimárnom
vzdelávaní je dieťa, ktorému nebola odborne
diagnostikovaná porucha správania ani sociálne a
emocionálne narušenie podľa § školského zákona
§ 2, písmeno j) dieťaťom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami dieťa, ..... v
písmenách
k)
až
q),
má
zariadením
výchovného
poradenstva
a
prevencie
diagnostikované
špeciálne
výchovnovzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených
Je možné dieťaťu
do špeciálnych výchovných zariadení
naveku
základe
predškolského
rozhodnutia súdu,1)
diagnostikovať poruchu
správania?

§ 2, písmeno o) dieťa s poruchou

správania, dieťa s narušením
funkcií v oblasti emocionálnej
alebo sociálnej

ROZPOR MEDZI
PRÁVNOU A
KURIKULÁRNOU
NORMOU!

Platné štátne dokumenty vo vzdelávaní
žiakov s poruchami správania
Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole. Metodicko-informatívny materiál, BRATISLAVA 2013.
Štátny pedagogický ústav Bratislava. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
dňa 10. apríla 2013 pod číslom 2013 3982/16490 :4 914 s účinnosťou od 1. septembra 2013.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE A NIŽŠIE
STREDNÉ VZDELÁVANIE. Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. Schválilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2-14674/20273:11-10F0 s platnosťou od 1. 9.
2016.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE, NIŽŠIE STREDNÉ
VZDELÁVANIE, NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE, ÚPLNÉ STREDNÉ VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE, ÚPLNÉ
STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE. Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. Schválilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 03.08. 2017 pod číslom 2017/10217 - 4:10G0 s platnosťou
od 1. 9. 2017.

Problémové správanie
a poruchy správania
Problémové správanie

Poruchy správania

Časté, neúmyselné a nezávažné aj
vývinom podmienené porušovanie
sociálnych konvencií, pravidiel
správania bez závažných dôsledkov.

Trvalé, aktívne a závažné
porušovanie spoločensky
akceptovaných morálnych alebo aj
právnych noriem (ŠVP 2017).
Antisociálne a asociálne správanie.
Je možné riešiť medicínsky a
špeciálnopedagogicky.

Disociálne správanie.
Je možné riešiť pedagogickými
prostriedkami.
..... negativizmus, detské klamstvo,
kričanie, hyperaktivita, útočnosť, záchvaty
hnevu, detské krádeže, opakovanie
vulgárnych slov.....

....krádeže, klamstvo, bitkárstvo,
agresia, záškoláctvo, týranie,
deštruktívne konanie,
nerešpektovanie autorít .....

Zásadné odporúčania v riešení problémového
správania detí v predprimárnom vzdelávaní
Obrázok 5: zdroj: http://kid101.com/20-proofs-that-having-kids-is-fun/

Cieľavedome a dlhodobejšie diagnostikovať N znaky v správaní dieťaťa.
Konzultovať ich v tíme zamestnancov, ktorí s dieťaťom v MŠ pracujú.
Konzultovať s rodičmi zistenia a výsledky tímového poradenia sa.
Výsledky z diagnostikovania rodičom predložiť cez dôkazy - záznamy
z pozorovania, rozhovorov, výsledky činností dieťaťa, videozáznamy...
Ak je to nutné, odporúčať rodičom odborné diagnostikovanie dieťaťa
v centre pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie, ak má
dieťa zdravotné znevýhodnenie v centre špeciálnopedagogického
poradenstva.

Problémové správanie dieťaťa
v predškolskom veku často
signalizuje sociálne a
emocionálne narušenie
dieťaťa alebo poruchy
správania v školskom veku.

Viesť
poradenstvo s odbornými zamestnancami, ktorí s dieťaťom
v školskom poradenskom zariadení pracujú.

Ďakujem za pozornosť
Obrázok: zdroj: https://www.buzzfeed.com/mrloganrhoades/26-kids-who-straight-up-dont-give-a-fck?sub=3270589_2998095&utm_term=.mwW7zX2zv#.cql5apEaX

Teším sa
na stretnutia a
odbornú diskusiu

