
Pilotné overovanie 3 (25.-29.5.2015) – sumarizačné zápisky 

Overované VP 

(1) Sociálna kuratela (10 účastníkov/čok, 2 lektori/rky, 1 pozorovateľ) 
(2) Poradensko-psychologická práca s dieťaťom,, rodičom a inou dospelou osobou (12 

účastníkov/čok, 3 lektorky, 1 pozorovateľka) 
(3) Komunikácia s klientmi a klietkami s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia (9 

účastníčok, 2 lektorky, 1 pozorovateľka) 
(4) Individualizované a komunitne organizované sociálne služby (13 účastníčok/kov, 2 

lektorky, 1 pozorovateľ) 

Z postrehov účastníkov/čok 

• Aj keď prevažne vedeli, že pôjde o spolutvorbu (nie vzdelávanie sa), niektorí/é príliš 
neverili tomu, že budú skutočne spolutvoriť (a nielen pasívne prijímať)  

• Vďaka čomu to (PO) fungovalo: 
- Vďaka spôsobu práce lektorov/riek (aktívne vtiahnutie do procesu, priame 
zapisovanie vstupov účastníkov/čok do slidov) 
- Vzájomné scitlivovanie sa (potreba rozkladať dotácie a zameranie na všetky 
sektory/zástupcov/kýň cieľovej skupiny vzdelávania, ktoré budú daným VP pokryté) 

• Čo sa dozvedeli o sebe a svojej práci? 
- Vymedzenie profesijných a kompetenčných rozdielov, rozdielov v prístupe k práci 
- „Vždy sa je v čom zdokonaľovať“ 
- Zadosťučinenie, že sa nezabudlo sa samosprávny sektor, ktorý je spravidla v 
sociálnom vzdelávaní opomenutý  

Z postrehov lektorov/riek 

• V čom je iná metóda PO od iných metód skupinovej práce? 
- Logistikou: experti/tky dopredu pripravia podklad, ktorí následne experti/tky z praxe 

overujú (veľmi to racionalizuje prácu) 
- „Takýmto spôsobom to má zmysel“ 
- Potreba vyváženosti (agendovej, vekovej, antiageistickej) 
- Multisektorovosť (viacero profesií a sektorov) 
- Ľudskosť: možnosť ovplyvniť svoj ďalší odborný rast (cez ovplyvnenie obsahu 

vzdelávania) 
- Objavenie nových polôh témy a jej aspektov (na čo pôvodne experti/tky zabudli) 

• Čo sa v PO dosiahlo? 
- Racionálnosť celého procesu 
- Legitimita výsledkov (viacstupňové spracovávanie obsahu VP) 
- Konsenzus 
- Jedinečnosť (v tom, že „...sa ma niekto spýtal, čo potrebujem“) 



- Narušenie pôvodného produktu, ale „...vďaka za chaos“ 
- Skupinová diverzita v kombinácii so skupinovou rovnocennosťou 
- Absolútna zhoda na potrebe praktickej orientácie VPs a potreby angažovať 

v budúcnosti lektorov/rky z praxe s príslušnou kvalifikáciou (teoretickou i 
praktickou)  

Z komentárov zadávateľa (MPSVR SR) a z kola otázok a odpovedí 

• Kľúčové pre nás bolo, aby sa do tvorby VPs zapojili aj odborníci/čky z praxe, aby 
vzdelávanie bolo orientované na potreby praxe 

• Mimoriadne ocenenie účasti zástupcov/kýň z praxe  
• Otázky nadväznosti vzdelávania na kariérny rast budú riešené až následne 
• Informácia o NP-II. z OP Ľudské zdroje, v rámci ktorého sa budú akreditované VPs 

zavádzať do praxe na základe výsledkov celého NP, najmä podaktivity 1.3.2 (Návrhy 
systému vzdelávania) 

Z postrehov garantky NP 

• Diverzita: každá PO skupina mala svojský prístup k PO zadaniu 
• Komplementarita: nie je možná rola spolutvorcovstva bez roly prijímania a vzdelávania 

 
Z kuriozít a zaujímavostí 

 
• Prvotné asociácie na spojenie „PO rola“ (rola pilotného overovania) = „pokusná osoba“ 
• Pri praktickom nácviku orientácie osoby so zrakovým postihnutím v priestore zaznela 

inštrukcia: „Choďte, choďte, schody Vás zastavia“ 
• Ďalšia skúsenosť z praktického nácviku priestorovej orientácie nevidiacej osoby 

pohybujúcej sa s bielou paličkou. Okoloidúci pán zareagoval: „Len nedvihnite tú palicu, 
lebo nemám suspenzor“. 

• Čaro nečakaného: na PO sa stretli osoby, ktoré sa roky, až desiatky rokov nevideli (od 
základnej školy) alebo sa streli účastníci/čky so svojimi učiteľmi  

 

Čo a ako ďalej 

Úloha Termín  Zodpovední/é 

Spracovanie sumárneho záznamu z PO Do polovice júna 2015 VP tímy 

Vyhodnotenie  celého PO procesu   Koniec júna 2015 VP experti/tky + garantka 



Dopracovanie VP podľa výsledkov PO a 
zaslanie PO účastníckym skupinám 

Júl – začiatok augusta 2015 VP experti/tky  

Pripomienkovanie revidovaných VP Do konca augusta 2015 PO účastnícke skupiny 

Záverečná edícia  VP Do začiatku septembra 
2015 

VP experti/tky 

Príprava VP na akreditáciu Začiatok septembra – 
polovica novembra 2015 

VP experti + konzultanti/tky 
MPSVR SR 

 

Zapísala: Kvetoslava Repková, 29.5.2015 


