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deti a vzdelanie

Text: Barbora Daxner
Foto: archív

OdbOrníci bijú na pOplach, že kOrene väčšiny našich 
prOblémOv vznikajú v detstve. pretO nie je jednO, aké detstvO 

dieťa prežije, či bude videné, vypOčuté a môže sa slObOdne 
rOzvíjať. Ovplyvňuje jehO OsObnOsť, živOtaschOpnOsť či 

imunitu. aj na slOvensku však už pribúda rOdičOv, ktOrí chcú 
pre svOje dieťa iný štart dO živOta.

vzdelávanie
Také iné

M
oja štvorročná 
dcérka chodí do 
štátnej škôlky. Pri-
znávam, že pri jej 
výbere vyhral na 

plnej čiare fakt, že ju máme na sused-
nej ulici, takže ju môžem ráno odviesť 
prakticky v pyžame, vrátiť sa domov 
a dopiť si teplú kávu. A ešte vyhrali 
dobré referencie od našich známych. 
Nachádza sa v pokojnej štvrti rodin-
ných domov, má obrovskú záhradu 
s ihriskom a košatými stromami 
a milé pani učiteľky. Podstatné je však 
to, že dcéra do nej chodí rada a cíti sa 
tam dobre. Hoci nie všetko je, samo-
zrejme, ideálne, v princípe máme 
šťastie. Vlani nám ju do inej škôlky 
nezobrali, bola šesťdesiata v poradov-
níku. Áno, šesťdesiata! Poznám zúfa-
lých rodičov, ktorým dieťa nezobrali 
ani na druhýkrát, ba ani na tretí. Aj 
takých, ktorým deti chodili do škôlky 
s plačom, striedali zariadenia ako 
na bežiacom páse a nakoniec ostali 

na domácom vzdelávaní, pretože 
ich deti do režimu „štandardnej“ 
škôlky skrátka nepasovali. Aktuálne 
je systém nastavený tak, že my rodi-
čia môžeme byť vlastne radi, ak sa 
naše dieťa vôbec do nejakej škôlky 
dostane. A nieto, aby sme si 
slobodne vyberali z pes-
trej palety predškol-
ských zariadení také, 
ktoré bude vhodné 
pre naše dieťa 
a jeho individuálne 
potreby, „špekulo-
vali“, čo sa týka zdra-
vej stravy, programu či 
sa zamýšľali nad prístupom 
vychovávateliek. Si súčasťou sys-
tému, tak sa prispôsob! Bez ohľadu na 
to, či doma vyznávame iné hodnoty 
a dívame sa na svet inak. 

Jeden meter na všetkých
A potom sú tu predškolské zaria-

denia, ktoré nekráčajú ruka v ruke 

s predpísanými školskými osnovami 
a štátom stanovenými normami, 
a preto musia fungovať pod hlavič-
kou názvu „komunitná škôlka“ alebo 
pod oficiálnym a suchým názvom 

„zariadenie pre deti do šesť rokov“, 
prípadne dostanú neobľú-

benú nálepku „alter-
natívna“ a nie sú 

oficiálne uznané za 
plnohodnotnú pred-
školskú prípravu. 
Hoci tu existujú 
roky, nemajú akre-

ditáciu od minister-
stva školstva a to ich 

neakceptuje a ani s nimi 
nespolupracuje. Pretože u nás 

na Slovensku je ešte stále normálna 
nepružnosť a skostnatenosť. A to, 
čo je inovatívne, čo kráča popredu 
a reaguje na premenlivosť doby, 
sa, skrátka, ešte stále považuje za 
čudné, alternatívne a verejnosť sa 
k tomu stavia podozrievavo. „Každý 

prispôsobíme potrebám 
dieťaťa. Chceme nao-
zaj tak veľa – poskytnúť 
deťom dobrý úvod do 

života, rešpektujúce, zdravé a lás-
kyplné prostredie, v ktorom môžu 
byť samy sebou a v ktorom sú vní-
mané ako rovnocenní partneri? 

patOlógia šunkOvej peny
Situácia je však tak trochu patová. 

Jedna učiteľka v „štandardnej” škôlke 
má na starosti neraz aj dvadsať-
štyri detí a pochopiteľne nemá čas 
či energiu počúvať názor každého 
jedného dieťaťa. A jej pozornosť bez-
tak zoberú tie deti, ktoré „sa neve-
dia správať“ a upozorňujú tak na 
to, že ich potreby nie sú naplnené. 
Pravidlá sú nastavené plošne bez 
ohľadu na osobitosti každého dieťaťa 
a často nedávajú zmysel. Krásnym 
príkladom je stravovanie. Tak ako aj 
v ostatných štátnych zariadeniach, 
aj v škôlke mojej dcérky deti takmer 
každý deň desiatujú a olovrantujú 
chlieb, pretože štátne osnovy tak 
nariaďujú. Len chlieb, chlieb, chlieb, 
vlasy vám môžu dupkom vstávať.  
Na našom rodičovskom združení istý 
otecko prosil pani riaditeľku, či by 
mohol jeho syn namiesto šunkovej 
peny desiatovať niečo iné, lebo ak je 
natretá na chlebe, on ten chlieb potom 
nezje a ostane hladný. Po zápornom 

potreby rodičov, ktoré 
nemali naplnené 
v detstve, a zdá sa, že 
v celom tomto hum-
bugu okolo vzdelávania sa zabúda 
na to najdôležitejšie – na samo dieťa. 
Novodobé vzdelávanie by podľa nej 
malo byť založené na tom, že nevy-
tvárame dieťa pre systém, ale systém 

z nás obľubuje inú hudbu, jedlo, nie-
kto má rád dovolenky pri mori, iný 
na horách… a rovnako to majú aj 
deti. Aj ony sú rôzne. Prečo sa však 
na to neberie ohľad a všetky by sa 
mali napasovať do systému, ktorý 
bol štátom navrhnutý ešte za čias 
komunizmu a už roky sa nemení? 
Do akýchsi všeobecne platných 
noriem, ktoré absolútne ignorujú 
jedinečnosť, rôznorodosť a odliš-
nosť? Prečo by nemohla existovať 
široká sieť predškolských a školských 
zariadení zastrešených pod minister-
stvom školstva alebo pod viacerými 
ministerstvami, ktoré majú rozličné 
prístupy, reflektujú potreby každého 
individuálneho dieťaťa a rešpektujú 
rodiny, aby si tak každý mohol nájsť 
to svoje? To sa pýta Lucia Gomez 
z Aliancie súkromných jaslí a škôlok, 
majiteľka súkromnej škôlky Rain-
bow Garden v Limbachu a aktivistka, 
ktorá roky bojuje za zlepšenie nášho 
vzdelávacieho systému. Dodáva, 
že mnohé zariadenia len reflektujú 
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pokrútení hláv zo strany pedagogic-
kého zboru otecko iniciatívne navr-
hol, či by tú nátierku teda mohli jeho 
synovi aspoň naservírovať zvlášť do 
mištičky, že on by aspoň ten suchý 
krajec chleba zjedol, lepšie ako nič. 
Mali ste vidieť ten pohľad plný zdese-
nia, bezradnosti i zúfalstva a opä-
tovné dôrazné nie. Nie, nemôžu mu 
to tak v jedálni naservírovať, bohu-
žiaľ, pretože keby zavítala kontrola 
z hygieny, vedúca jedálne by mohla 
dostať mastnú pokutu za to, že to nie 
je tak, ako je predpísané. Oni by aj 
rady, chápu to… ale veď viete… pred-
pisy. Úrad verejného zdravotníctva 
to, skrátka, takto nastavil z hľadiska 
bezpečnosti (hoci nie logiky). Pred-
písaná porcia, predpísaná gramáž, 
predpísané servírovanie na kilo-
metre vzdialené od reality. Žiadne 
vybočenie, žiadna pružnosť. A pri-
tom chápem aj vedúcu jedálne, ktorá 
musí kúzliť jedálne lístky na základe 
mizerného rozpočtu a podľa noriem 
ešte z čias Gustáva Husáka. No jed-
noducho začarovaný kruh, ktorý je 
nepríjemný aj samotnému celému 
personálu škôlok a najviac ním utrpí, 
áno, zase dieťa.

bude tO tak, akO sOm pOvedala!
Vedeli ste, že deti často nemajú 

príležitosť po použití toalety samy 
splachovať ani si naberať jedlo? Lebo 

hygienické predpisy. „Môj najstarší 
syn sa naučil v škôlke nesplachovať 
po sebe záchod. Prestal to robiť aj 
doma, lebo veď v škôlke to robili za 
neho pani učiteľky,“ spomína Lucia 
Gomez. „Zamýšľame sa však nad tým, 
čo tým odovzdávame našim deťom? 
Že je v pohode, ak nechcem spať, 
a musím? Mám plné bruško, ale 
musím do seba natlačiť všetko 
jedlo na tanieri, hoci niekto 
je väčší jedák a inému 
stačí aj menej? Keď 
však deti nútime robiť 
niečo proti ich vôli, 
ideme v rozpore s ich 
potrebami, učíme ich 
ignorovať samých seba, nepo-
čúvať svoje telo, intuíciu, neveriť 
sebe samému a svojmu úsudku. 
Tu si sadni a seď, teraz dostaneš 
takú porciu ako ostatní a buď to 
zješ, alebo budeš hladný. A ešte 
za mamičku, za babičku… Ak 
však deti vyrastajú s tým, že ich 
hlas nie je vypočutý, nebudú 
si veriť ani v dospelosti. A naopak, 
ak dieťaťu ukážeme, že je dôležité 
a rovnako dôležité a rovnocenné 
sú jeho názory, v neskoršom živote 
si nebude potrebovať dokazovať 
vlastnú hodnotu,“ upozorňuje Lucia 
Gomez. Vo svojej škôlke zvolila na 
základe skúseností s prácou v štát-
nej škôlke, no aj v zariadeniach vo 

Veľkej Británii či v Spojených štátoch 
celkom iný prístup. „V Rainbow Gar-
den deti považujeme za rovnocen-
ných partnerov. Musím však priznať, 
že našou nespornou výhodou je, že 
v celej škôlke máme len dvanásť detí 
na tri učiteľky, takže máme priestor 
sa venovať každému jednému dieťaťu 
individuálne a citlivo reagovať na jeho 
potreby,“ opisuje Lucia fungovanie 
svojej limbašskej škôlky. „Spoločne 
s deťmi tvoríme, čo budeme robiť 
a ako to budeme robiť. Ponúkame 
im možnosti trávenia voľného času, 
ale nenútime ich robiť to, čo samy 
nechcú, ani dojedať posledné kúsky 
či spať, ak sa im nežiada. Dokonca čo 
sa týka stravovania, snažíme sa deti 
naučiť, aby si jedlo vážili. Väčšie deti 
si samy naberajú jedlo a toľko, koľko 
si myslia, že naozaj zjedia, a tak, aby 
ostalo aj ostatným. Poskytujeme im 
slobodu v rámci vytýčených hraníc 
a učíme ich zodpovednosti, pretože 
sloboda kráča ruka v ruke so zod-
povednosťou.“ Majú dve zásady: Na 

prvom mieste je bezpečnosť. 
A druhá znie: Rob slo-

bodne, čo cítiš a chceš, 
ale nesmieš pritom 
zasahovať do slobôd 
a priestoru druhého 
človeka. „Pravidlá 
a dohody vytvárame 
spoločne a deťom ich 
vysvetľujeme. Nera-
zíme teóriu: bude to 
tak, ako som pove-

dala, a basta! Chceme, 
aby rozumeli príčine 

a následku a sami chceli pra-
vidlá a dohody dodržiavať,“ vysvet-

ľuje Lucia fungovanie demokracie 
u nich v škôlke. „Deti urobia to, čo od 

nich chcete, ak im to podáte tak, aby 
tomu rozumeli, aby im to pripadalo 
autentické a dôveryhodné. Ak budú 
presvedčené, že je to pre ne dobré, 
dokonca to urobia dobrovoľne bez 
prehovárania, vyhrážania či mani-
pulácie. A neurobia to kvôli nikomu 
inému, len kvôli sebe. V takých oka-
mihoch sa učia a rastú ako osobnosti.“

deti sú citlivé na autenticitu
Podľa Lucie Gomez je ideálnym 

stavom nájsť súlad medzi tým, čo 
dieťa zažíva doma, a tým, čo prežíva 
v škôlke, aby nemalo z rozporuplných 
prístupov guláš a necítilo sa stratené. 
A to sa dá vtedy, keď mu nájdeme 
prostredie, ktoré rešpektuje jeho 
individualitu a nepovažuje 
ho len za ďalšie číslo 
vo výkaze. „V posled-
nom čase sa navyše 
rodia deti, ktoré sú 
už od narodenia 
veľkými osobnos-
ťami, a len ťažko od 
nich očakávať, že budú 
potichu, poslušne sedieť 
a nebudú mať svoj názor 
a predstavy o svete. Naozaj s nimi 
chceme bojovať a za každú cenu im 
dokazovať, že my sme tí dospelí a oni 
deťmi? Veď si sami hádžeme polená 
pod nohy a sťažujeme si ich výchovu. 
Okrem toho, čo im tým ukazujeme? 
My ich nerešpektujeme, ale chceme, 
aby rešpektovali ony nás?“ A najmä 
neraz nerešpektujeme ani sami 
seba, keď podliehame tlaku okolia. 

„To, že na Slovensku neexistuje 
podporná sieť rozmanitých škôlok 
zastrešená štátom, je jedna vec. No 
druhá vec je tá, že sa stále nevieme 
zbaviť akýchsi predsudkov a stereo-
typov a máme tendencie starať sa do 
druhých namiesto toho, aby sme ich 

nechali žiť svoj život. A kvôli týmto 
tlakom, že čo na to povie 

okolie, si nedovoľujeme 
slobodne rozhodo-

vať, čo je pre nás 
a naše deti najlep-
šie,“ hovorí smutne 
Lucia Gomez. „A ak 
sa raz matka roz-

hodne, že dieťa chce 
dať do jaslí, pretože 

musí nastúpiť do práce, 
doprajme jej ako spoločnosť 

možnosť vybrať si zariadenie, ktoré 
je podľa nej pre jej dieťa najlepšie. 
Nech má tú slobodu voľby bez toho, 
aby ju niekto odsudzoval. A rovnako 
ak sa matka rozhodne ostať s dieťa-
ťom doma alebo si vybrať vzdelávaciu 
skupinu, alebo ho nedať do štátnej 
škôlky, mala by dostať od najbližšej 
rodiny a svojho okolia podporu, a nie 

spochybňovanie. Bohužiaľ sa však 
deje presný opak. Matky sú odsu-
dzované, ak dieťa dajú do jasieľ, ale 
aj vtedy, ak ho nechajú na domácom 
vzdelávaní. Okolie sa na nich škaredo 
pozerá, ak ho dajú do súkromného 
zariadenia, a vyvolávajú v nich pocity 
viny, ak dieťa ide, naopak, do štátnej 
škôlky. A tak neraz ako rodičia robíme 
rozhodnutia, s ktorými nie sme sto-
tožnení. A vo výsledku budeme mať 
aj nešťastné deti, pretože tie sú veľmi 
vnímavé a okamžite vycítia akýkoľvek 
nesúlad. Najmä nesúlad medzi našimi 
slovami a činmi, správaním a emó-
ciami. Odhalia to, aká motivácia stojí 
za našimi voľbami. Aké posolstvo im 
teda odovzdávame?“

 
dObrý štart, aby nemusel prísť 
reštart 

Filozofiu dať deťom dobrý štart 
do života, aby neskôr nemuseli riešiť 
jeho prípadný reštart, presadzuje 
aj viacnásobná mamička Zuzana 
Matúšová, ktorá spolu s manže-
lom Jančim a hŕstkou nadšencov 
tento rok v septembri otvorili brány 
vzdelávacej skupiny LifeStart (školy 
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a škôlky) v Budmericiach neďa-
leko Pezinka. Matúšovci sú akčná 
rodinka so štyrmi deťmi, piate je na 
ceste. Zuzka pôvodne pracovala ako 
novinárka, no cesta na Nový Zéland, 
kam sa s rodinou vybrala pred sied-
mimi rokmi, im celý život prevrátila 
naruby. S manželom Jančim založili 
projekt a blog Life Reset (www.lifere-
set.sk) o reštarte ich života a Zuzki-
nými témami sa namiesto politiky 
stala rodina, zdravé bývanie, perma-
kultúra či vzdelávanie. „Náš životný 
reštart zmenil naše nastavenie vo 
všetkých oblastiach života,“ vysvet-
ľuje energická Zuzka. S manželom 
dnes prednášajú a robia permakul-
túrne kurzy a kurzy ekologického sta-
viteľstva, vydávajú knihy a o celom 
koncepte zdravého domova natočili 
aj dokument V zdravom dome žijú 
šťastní ľudia. Myšlienka založiť vzde-
lávaciu skupinu LifeStart, teda inú 
možnosť k štandardnému predškol-
skému a školskému vzdelávaniu, sa 
zrodila tento rok na jar, keď zanikla 
vzdelávacia skupina Svetoškola. 
„Naše tri deti Jakub, Maroš a Matej 
boli dlhé roky jej súčasťou, a keď sku-
pina zanikla, jej členka a naša vzácna 
kamarátka Katka nám prehovorila do 
duše: Kto iný má prevziať jej pokra-
čovanie, ak nie vy? Máte najviac detí 
a na ich vzdelaní vám príliš záleží, 
než aby ste ich dali do klasickej 
školy a škôlky!“ smeje sa Zuzka. Pred 
nápadom mali najprv veľký rešpekt, 
predsa len venujú sa toľkým akti-
vitám a svojim, čoskoro už piatim 
deťom, že nájsť v nabitom dni hoci 
len minútu navyše im sprvu pripa-
dalo nemožné. No projekt im dával 
hlboký zmysel a všetko, do čoho sa 
v tejto agende pustili, išlo ľahko. 
„Prvé roky života sú pre deti kľúčové, 
pretože sa učia fungovať v živote. 
Kladú si mnohé otázky: 

Ako si mám budovať vzťahy? 
Ako spoznať, kto som a čo chcem 
v živote robiť? Čo všetko dokážem, 
viem si vymyslieť, obhájiť a zrea-
lizovať? Deti potrebujú mať tieto 

otázky zodpovedané, aby z nich celý 
život čerpali spokojnosť, silu, lásku 
a zdravie. No bežné učivo v škole či 
v škôlke sa týmto témam nevenuje. 
Ak dnes pritom prídete na pracovný 
pohovor, nikto sa vás neopýta, čo je 
to podmet a prísudok, ale na to, ako 
viete pracovať v tíme, či vám ide bra-
instorming alebo či dokážete viesť 
samostatné projekty. Práve preto 
sme si povedali, že ak vieme niečo 
v životnej ceste detí ovplyvniť, sú to 
práve tieto prvotné schody, po kto-
rých kráčajú.“

učenie cez skúsenOsť
Napriek tomu, že Zuzka bola 

už tehotná, Matúšovci si vyhrnuli 
rukávy, pustili sa do rekonštrukcie, 
byrokratických papierovačiek a zhá-
ňania financií, vhodných tútorov či 
do náboru detí. LifeStart sídli v útul-
nej, no pritom priestrannej budove 
priamo v parku Budmerického 
kaštieľa, majú spoločenskú miest-
nosť, tri učebne, ateliér a priestor pre 
škôlku. „Naše zameranie nesie prvky 
lesnej a prírodnej 
škôlky a školy 
s aplikova-
ním perma-
kultúrnych 
princípov. 
Naše deti tak 
okrem základ-
ného povinného 
vzdelania trávia 

každý deň v prírode a sú v kontakte so 
zvieratami. Do denného života komu-
nitnej školy a škôlky LifeStart pomaly 
zavádzame chov zvierat, a to mačky, 
vietnamského prasiatka (vycviče-
ného počúvať na meno a chodiť na 
toaletu), kačiek, pribudnú ešte zajace 
a koza. Pobyt v prírode pozitívne 
vplýva na nervovú sústavu, správny 
psychický a fyzický vývoj detí. Pro-
stredníctvom budovania vzťahu so 
zvieratkami, o ktoré sa deti starajú, 
rozvíjajú dôležité sociálne zručnosti, 
ako sú schopnosť cítiť, súcitiť, tiež sa 
učia zodpovednosti, kolobehu života 
a naberajú praktické skúsenosti pre 
ozajstný život,“ vysvetľuje Zuzka. 
LifeStart poskytuje vzdelávanie deťom 
navštevujúcim prvý stupeň základnej 
školy v rámci domáceho vzdelávania 

a starostlivosť pre deti od troch 
rokov. „Naše deti sú zapísané 

v kmeňovej základnej 
škole v rámci domá-
ceho vzdelávania. Nie 
každý rodič si však 
môže dovoliť ostať 

s dieťaťom doma, aby mu umož-
nil individuálny prístup, vedenie 

a učenie sa inak, inovatívne. Na to 
máme náš tím neustále sa školia-

cich tútorov. Kladieme väčší dôraz 
na rozvíjanie sociálnych zručností, 
rozvoj osobnosti dieťaťa, sprostredko-
vanie praktických skúseností. Vďaka 
prírode deti vyťahujeme z virtuálnej 
reality do tej skutočnej. Učivo pre 

základné školy učíme v takej miere, 
aby deti neboli zahltené informá-
ciami, používali kritické myslenie, 
vedeli o ňom diskutovať a používať 
ho v praxi. Poskytujeme im základný 
prehľad, ktorý je vyžadovaný pri 
preskúšaní kmeňovou školou, a to 
hravým spôsobom cez skúsenosť, 
YouTube videá či dokumentárne 
filmy, rôzne aplikácie na podporu 
vzdelávania. Ide nám o to, aby sa deti 
nemuseli memorovať teóriu, ale aby 
sa im informácie ukladali do 
dlhodobej pamäti pros-
tredníctvom emócie 
a zážitku,“ vysvetľuje 
Zuzka. Dodáva, že 
v neposlednom rade 
chcú deti pripraviť 
pre život, a nie pre 
školu, ktorú vychodia. 
„Okrem spomínaných 
vedomostí a zručností 
ich navyše učíme základné 
činnosti dôležité pre praktický život, 
napríklad piecť chlieb, dojiť, vyrábať 
jogurty či syr alebo vytvárať jednodu-
ché nástroje pre pobyt v prírode.“

prOstredie, kde môžu byť deti 
samy sebOu

Vo vzdelávacej skupine Matú-
šovcov môže byť dieťa spokojné 
a šťastné, ale aj zlostné, upišťané či 
nervózne. „Každý stav dieťaťa hovorí 
o procese, ktorým si prechádza. Usi-
lujeme sa o láskyplné a rešpektujúce 

prostredie a nepotláčame prejavy 
detí ani ich nehodnotíme. „Máme už 
aj prvé výsledky. Do skupiny k nám 
prišli aj deti, ktoré boli v predchádza-
júcom prostredí, škôlky alebo rodiny, 
nejako onálepkované. Správali sa 
tak. Po prvých týždňoch sa nám 
darilo nehodnotiacim prístupom 

a trpezlivosťou dosiahnuť, 
že začali byť čoraz viac 

samy sebou. Pre nás to 
bol znak, že sa uvoľ-
nili, nemusia hrať 
roly a mať masky. 
Vďaka tomu čoraz 
častejšie s nimi 

zažívame spojenie, 
teda že nás púšťajú do 

svojho sveta. Je ešte kus 
cesty pred nami, ale na vlast-

nej skúsenosti viem, aké kľúčové je 
dostať druhú šancu. Môcť ukázať, kto 
v skutočnosti som. Preto je súčasťou 
našej filozofie prijímať každé dieťa 
také, aké je, aby vďaka tomu mohlo 
byť samo sebou a prejavovať sa 
autenticky, aby dokázalo nachádzať 
odpoveď na to, kto som, kam smeru-
jem a čo chcem v živote žiť.“ Prístup, 
aký sa, povedzme si to na rovinu, 
v dnešnej spoločnosti, bohužiaľ, 
stále ešte nenosí. „My dospelí by sme 
najradšej chceli, aby deti boli len 

spokojné a spolupracovali. Snažíme 
sa ich presviedčať, že nemajú dôvod 
na svoj plač či hnev. „No povedzme 
si úprimne, ako to funguje v reál-
nom svete? Všetci sme rovnakí, stále 
usmievaví a všetci spolu dokážeme 
v pohode vychádzať?“ pýta sa Zuzka 
Matúšová. „Je dôležité dať deťom 
možnosť zažiť aj sklamanie, konflikt 
či nepokoj. Je to ich príležitosť získať 
cenné skúsenosti do života. Nijako 
inak sa nenaučia vytvárať si vzťahy, 
pociťovať empatiu voči druhým, 
ustáť samých seba, vnímať a rešpek-
tovať rôznorodosť.“ Zuzka tvrdí, že 
rešpektujúce prostredie vo vzdelá-
vacom zariadení učiteľom v mno-
hom uľahčí výučbu. „Na to, aby sa 
dieťa chcelo učiť a posúvať sa, je 
dôležité, aby bolo uvoľnené, cítilo sa 
prijaté, nech robí aj veci, s ktorými 
práve nesúhlasíme. Aby vedelo, že 
nenarazí na odsúdenie, hodnotenie 
a potom sa stiahne do seba a ťažko 
(ak vôbec) sa s ním pracuje, učí. 
Naopak, ak cíti empatiu a snahu 
porozumieť mu, otvorí sa nám a skôr 
prejaví záujem. Takto budujeme 
vzťahy v našej vzdelávacej skupine 
LifeStart a takto celostne podchytá-
vame vzdelávanie. Lebo učiteľ má 
byť sprievodca, ktorého deti priro-
dzene nasledujú,“ uzatvára Zuzka.

 “  
Rešpektujúce 

prostredie 
učiteľom uľahčí 

výučbu. 

”

najmladšia dcéra 
zdedila otcovu 

diagnózu a tiež je 
už na vozíku.


