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11. Manažérske zhrnutic
Beseda učiteľov s psychológorn— ako zvládat‘ agresivitu v školských laviciach
kI‘účové slová:agresivita, agresia

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

~ Otvorcnie zasadnutia klubu.
Otvorenje aktuálneho stretnutja členov klubu a oboznánienje sa s cieľom
a programom stretnutia.

) Program stretnutia:
Beseda učiteľov s psychológom— ako zvládat‘ agresivitu v školských laviciach

Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000) uvádza tn různe možnosti chápania agresivity
(útočnosti) u človeka. Může ísť o reakciu na pocit osobného ohrozenia, trvalejší osobnostný rys
alebo o symptóm duševnej poruchy alebo choroby.
Za agresívne reakcie žiakov často můžu ich negatívne zážitky,rodičia alebo aj mé deti. Záleží
na torn, aký život žiak žije, od toho sú odvodené i jeho reakcie a správanie. Vo väčšine
prípadov normálne a zdravé dieťa, ktoré nepociťuje nedostatok v citovej či finančnej rovine,
nebýva väčšinou agresívne bez príčiny.
Človekje tvor spoločenský. Dieťa (žiak) má silnů potrebu patriť do nejakej skupiny
vrstovnikov. Skolaje miestom, kde sa vytvárajú a rozvíjajú pniateľstvá. V škole je žiak
konfrontovaný mými žiakmi a získava tak určitú pozíciu v rámci triedy, skupiny. Může byť
obľúbeným, odmietaným, prehliadaným či kontroverzným žiakom. Ak sa u neho prejavi
agresivita, může to súvisieť aj s tým, aké vzt‘ahy má s mými žiakmi.

Vznik a nárast agresívneho správania může byt‘ spósobený vnútornými a vonkajšími faktormi.



Vnútorné faktory sú určované človckom samotným, genetikou, jeho povahou abbo správaním.
Medzi vonkajšie faktory patria napr. vplyvy rodiny, školy, vrstovníckej skupiny a v súčasnosti
sa rozšíril vplyv masovokomunikačných prostriedkov.
Vývoj a stupeň agresivity dieťaťa móže byť teda podmienený:

1. vrodenými dispozíciami,

2. výchovným vplyvom v rodine alebo v náhradnom výchovnom zariadení,

3. sociálnymi kontaktmi mimo školy a rodiny (partie, spoločenstvá, kluby),

4. vplyvom masmédií a elektroniky (televízia, video, počítačové hry),

5. získanou závislosťou na drogách, hrách a hracích automatoch,

6. prístupmi pedagógov k žiakom, školským prostredím, obsahom výučby a použitými
vyučovacími metódami.

(https://eduworld.sklcd/iaroslava-konickovaĺ6O56!aRresivita-u-deti-v-Skok)

Z bl‘adiska náročnosti riešenia agresívneho správania móžeme hovorit‘ o agresivite:

a) zvládnuteľnej bežnými výchovnými opatreniami,

b) horů možno nešit‘ špeciálnymi pedagogickými opatreniami,

e) ktorá si vyžaduje aplikáciu určitého typu soeiálno-psychologickej intervencie v
triednom kolektíve,

d) ktorá si vyžaduje ambulantnú starostlivost‘ (obete, agresora) v poradenskom zariadení,
e) ktorá si vyžaduje ústavnú liečbu agresora.
(https :/ĺarchiv.m~c—
eclu.sk/sites/default/files/pubiikacie/e.srnikov a. konanviova pedago~icke inoznosti znizova
fia agresivity deti v skolskom veku.idí‘

Ako konkrétne zvládat‘ agresivitu s školských laviciach?

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa často nevyužívajú pedagogické možnosti a nedbá sa o
citovú výchovu; nenaevičujú sa zručnosti, ktoré by si deti a mládež mali osvojit‘, aby sa naučili
ovládat‘ agresívne impulzy a aby získali a udržali uspokojivé vzfahy k druhým. Zriedkakedy
sa cvičí schopnosť a ochota praktizovat‘ konštruktívny, pokojný spósob riešenia konfliktov.

V pedagogickej činnosti sa kladie dónaz na harmonizáciu, pri ktorej ide o to vyhnút‘ sa
konfliktom než o vážne riešenie problémov. Konflikty sa riešia prevažne konvenčným
spósobom — hl‘adaním „vinníka“ a napomínaním. I okolitý svet reaguje na agresívnc správanie
trestom, odplatou a sociálnym odmietnutím. To je potom u agresívne jednajúcich jedincov
pociťované ako ďalšie ohrozenie a rozpútava novů agresiu.

Jednou z možností, ako v pedagogickom procese rozvíjat‘ konštruktívne zvládanie zlosti a
agresivity, sú interakčné hry a cvičenia.
Tieto hry umožňujú žiakom získat‘ skúsenosti so sebou samým i s druhými. Móžu vložit‘ do
hernej situáeie vlastné pocity a potreby, móžu jednat‘ aktívne, otvorene — a bez strachu tak
zakúsif dósledky svojho správania.

Platí to predovšetkým pre tzv. sociálne hry, t.j. pre hry a cvičenia bez vífazstva a prehny.
Sociálne hry a cvičenia sprostredkovávajú rozličné vzfahy medzi členmi skupiny, a to nie len
vecné, ale aj na citovej úrovni.
(https:/!eduworld.sk!cd/rnaRdalena_krernnicka!5830/hrv_a-aktivity-l‘re-ZVladanie-zlosti-a-
a~zresivity-deti-v-triede)



13. Závery a odporúčania:
Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli problematiku agresivity v škole, medzi žiakmi podelili
sa o vlastné skúsenosti s agresivitou a spósobmi jej riešenia a zhodnotili, že školský psychológ
by bol prínosom v riešení a zvládania agresivity u žiakov.
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PRJĹZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 12.12.2022

Trvanie stretnutia: od 13.30 hod do 16.30hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

Meno a priezvisko Podpis

PaedDr. Mária Kašaiová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Michaela Krivá \~‚‘~ ~\ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Erika Macejková Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Alica Ostrožoviěová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Dagmar Ružinská Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Ján Treľo Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Veronika Hazugová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
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