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Rodičovské vzdelávanie 
– cesta ku krajšiemu detstvu

Únia materských centier vyškolila v priebehu minulého roka nové 
lektorky Akadémií praktického rodičovstva, v rámci ktorých sa rodičia 
vzájomne inšpirujú, ako zvládnuť výchovu svojich detí. V tomto roku 
sme naše vzdelávanie posunuli a zamerali sa viac na znevýhodnené 
rodiny – či už zdravotne, sociálne, a náhradné i profesionálne rodiny. 
Chceme spolu s nimi nájsť spôsob otvorenia sa a nasmerovať u nich 
cestu k zdravej výchove akýchkoľvek detí so zrakovým, sluchovým 
postihnutím, poruchami učenia alebo syndrómom ADHD.
Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska pripravila Únia materských 
centier pre svojich členov kurz pod vedením Mgr. Otílie Čechovej, 
odborníčky na prácu rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami, 
nadväzujúci na Akadémiu praktického rodičovstva – Práca v rodine 
s hendikepovaným či inak problémovým dieťaťom.
Práve v materských centrách je dôležitý model ranej starostlivosti 
– partnerstvo, vnímanie potrieb rodiny, dieťaťa, vytváranie dohôd 
s rodinou na základe požiadaviek rodiny. Naším cieľom je, aby mal 
rodič dostatok informácií, vedel využívať vlastné zdroje v rodine 
a okolí, aby sa vedel presunúť zo zamerania na poruchu/odlišnosť 
na vytváranie a podporu čo najnormálnejšieho fungovania; využiť 
podporu v spoločnosti, predchádzať izolácii a vylúčeniu rodiny. 
Hovorili sme tiež o rodine s dieťaťom so špecifickými potrebami. 
O očakávaniach, túžbach rodičov, vplyve vlastnej minulosti..., čo sa 
zmení v rodine po narodení dieťaťa so špeciálnymi potrebami. 
Ako sa vyrovnať s postihnutím, rodičovské postoje (hyperprotektivita, 
odmietanie, nadmerné požiadavky..), vzťahové väzby (typy, prejavy, 
problémy u detí so špeciálnymi potrebami – napr. nejasné signály 
a chýbajúci očný kontakt, nespavosť, depresie, nejasná budúcnosť, 
nedostatok podpory v okolí a vyčerpanosť rodičov), príprava na 
samostatnosť. Pripútanosť /samostatnosť, logické dôsledky a hranice, 
odmeňovanie a povzbudzovanie, trestanie, negatívne emócie – 
v rodine s dieťaťom so špeciálnymi potrebami. Ale aj, akú podporu by 
rodina potrebovala, aby starostlivosť zvládala, aby mali čas aj na seba 
a ďalších členov rodiny, umožňovanie podpory a priateľskej pomoci aj 
cez materské centrá. Aktívne sme pracovali v skupinkách, dvojiciach – 
ako povedať o tom, že moje dieťa je iné, ako požiadať o vhodný prístup, 
ako sa spýtať rodiny, v čom môžeme pomôcť, ako zareagovať pri 
necitlivom prístupe okolia k rodine... Prečo niektorí rodičia nechcú,  
aby sa ich deti stretávali s dieťaťom s postihnutím na ihrisku, v triede. 
Ak by som bol rodičom dieťaťa s postihnutím, čo by som si želal?  
Ako by som chcel, aby k dieťaťu pristupovalo okolie? 

Na rodičov je pri výchove detí vytváraný obrovský tlak zo strany celej spoločnosti: mediálny, 
vytvorením sociálnych sietí, finančná situácia v rodinách s deťmi vedie rodičov k pracovnej 
vyťaženosti. Ak sa vám narodí dieťa s akýmkoľvek znevýhodnením – fyzickým, mentálnym 
či spoločenským, rodičovská výchova dostáva o to väčší význam. 

Únia materských centier spolu so svojimi materskými a rodinnými centrami  
sa už po piatykrát ideovo spojí s materskými centrami sveta.  

A to prostredníctvom spoločnej kampane pod názvom  
Medzinárodný deň materských centier (International Mother Centers Day). 

Tento rok bude líderskou krajinou Slovensko. Do dvadsiatich krajín sveta 
pošleme naše rozprávky, naše videá z materských centier o tom,  

ako sa žije našim rodinám s malými deťmi. 

Práca s dieťaťom so špeciálnymi potrebami
Bazálna simulácia – zážitkové cvičenia, podporujúce vcítenie sa 
do dieťaťa s obmedzeniami. Upokojujúca a stimulujúca masáž. 
Rezonancia, dotyk, aktivizácia zmyslov v spojení s pohybom, 
schéma tela, rozvoj náhradných zmyslov – význam raného veku 
a včasnej stimulácie, potreby malých detí vzhľadom na zdravotné 
obmedzenia. O princípoch aktívneho učenia, poznávania prostredia 
u detí so zrakovým, mentálnym a telesným postihnutím, (rozvoj 
hmatu, motoriky, pomôcky), o vytváraní identity dieťaťa v ranom 
veku, o základných postojoch a stratégiách (naučená bezmocnosť). 
Dostali sme aj stručné informácie o rôznych terapiách, ktoré sú 
veľkým pomocníkom pre rodičov s deťmi so zrakovým, sluchovým 
postihnutím, poruchami učenia, ADHD. Dozvedeli sme sa, aké 
veľké problémy majú rodičia so zaradením detí do predškolských 
zariadení. Sme bohatšie o skúsenosti s rodinami so špeciálnymi 
potrebami priamo od rodičov, ktorí prišli z RC Prešporkovo 
i možnosti začlenenia rodín do materského centra prostredníctvom 
kontaktných empatických osôb. Toto stretnutie bolo pre nás 
veľkým prínosom a opäť nás, materské centrá, posúva bližšie 
k rodine a ukazuje možnosti, ako pomáhať a podporovať rodinu. 

Mgr. Jana Sýkorová, účastníčka kurzu
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