
V škole sa vzdelávame cez Erasmové projekty od roku 2015 a toto je druhýkrát, kedy sa nám podarilo 

vyslať na vzdelávanie aj nepedagogického zamestnanca. Okrem nášho manažéra Mariana, ktorý 

strávil plodný týždeň na Kréte,  som mala aj ja tu česť vycestovať za vzdelaním. 

Pre svoj  kariérny rast som si vybrala 7 dňový kurz na Sardínii zameraný na rozvoj manažérskych 

zručností nazvaný „Komunikácia s rodičmi“. Asi  netreba hovoriť, že cez kanceláriu školy – ako prvé 

kontaktné miesto organizácie – sa rieši mnoho citlivých tém, ktoré treba vybaviť. 

Priznávam, že na kurz som odchádzala  s veľkými obavami. Predsa len -  cudzie prostredie, 

komunikácia v angličtine, prvýkrát sama v cudzine, let lietadlom... všade samá potenciálna hrozba. 

Nakoniec  bolo všetko, ako má byť. Ubytovanie fajn, samotný kurz v príjemnom prostredí  hotela 

v centre.  Lektorky boli skúsené, dlhoročné učiteľky a terapeutky, ktoré si okrem samotnej práce 

s hendikepovanými deťmi prešli  veľkou školou života. Zdôraznili, že práca s rodičom je alfa a omega. 

Bez  jasného  vedomia o tom, či s nimi ťaháme za jeden koniec alebo bojujeme proti sebe sa 

spolupracuje oveľa ťažšie.  

Hoci kurz bol zameraný na manažérske zručnosti, naučila som sa veľa aj pedagogických tém, ktoré 

v každej škole na svete žijú. Totiž niektoré problémy sú všade – či sme na Slovensku, v Amerike, či 

Ázii. Dieťa je dieťa a rodič je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ak sa vieme vo svojich cieľoch zjednotiť, 

je práca jednoduchá. Ak máme postoje a potreby iné, prichádzajú problémy, konflikty, útoky... 

a vtedy je dobré vedieť niekoľko zručností. 

Na kurze som sa naučila, že nie všetky problémy vieme prekonať a je to tak v poriadku – nie sme 

supehrdinovia a máme nárok na omyly.  Zároveň som sa však naučila niekoľko drobných fintičiek 

a jazykových konštrukcií, ktoré dokážu s okamžitým účinkom zmeniť nálady a postoje pri komunikácii. 

Viem tiež lepšie pochopiť, odkiaľ môžu pochádzať problémy rodiča a podľa toho nastaviť priebeh 

komunikácie. Alebo sa aspoň o to pokúsiť. A to ma teší.  

...A to som ešte nespomenula to slnko, pláž a more, ktoré bolo neoddeliteľným bonusom tohto 

vzdelávania. O jedle ani nehovorím.  

Už som tri dni naspäť a ešte stále som celá unesená. Kolegom tu mútim hlavu a povzbudzujem ich 

k podobnej aktivite. Takže pri najbližšej príležitosti sa hlásim zasa. Dúfam, že ma vyberú. 



 

 

 



 

 



 



 



 



 


