
Čo robiť, keď sa dieťaťu nedarí 
 

 V detstve sa prirodzene učíme chodiť. Dovolíme si pri tom nespočetne veľa krát spadnúť, 

pričom neprestávame veriť, že sa chodiť naučíme. Dokážeme čerpať zo skúseností. Rodičia nám 

tiež veria a poskytujú nám pri našich pokusoch o chôdzu podporu – fyzickú, slovnú aj emocionálnu. 

Aké by to bolo, keby rodičia reagovali spôsobom: „Keď ešte raz spadneš, nepôjdeš zajtra 

von...alebo...budeš večer zaspávať sám...!“ a pod.  

 

 V školskom prostredí sa chyba málokedy využíva ako most k poznaniu. Málokedy sa pri nej 

pedagóg zastaví, aby naučil deti čerpať z nej skúsenosť. Chyba je predovšetkým dôvodom                       

na zníženú známku, často nasleduje domáce „čistenie žalúdka“ a dieťa zažíva pocit zlyhania. 

Neskôr sa môže časté prežívanie zlyhania premietať do zníženej sebadôvery – čo je inými slovami 

oslabená viera vo vlastné schopnosti. Dieťa vníma nespokojnosť a sklamanie rodičov, prípadne aj 

ich hnev. Postupne to ovplyvňuje jeho vzťah k sebe samému. Dieťa zažíva neprijatie, keď sa mu 

nedarí a tak sa učí nemať samé seba rado, keď zlyháva. Zvýrazňuje sa u neho stres, úzkosť                     

zo skúšobných situácií, ktorá sa môže manifestovať rôznymi spôsobmi – nespoluprácou, 

psychomotorickým nepokojom, pasivitou, rezignáciou a môže prerásť až do porúch správania alebo 

do depresie.  

 

 Ak sa takéto dieťa dostane k terapeutovi (možno až v dospelosti), s veľkou 

pravdepodobnosťou nastúpi na cestu zmeny vzťahu k sebe samému. Opäť sa potrebuje vrátiť 

obrazne do štádia „nácviku chôdze“ a veriť, že každý „pád“ má svoj zmysel a približuje nás k cieľu. 

Učí sa prijímať sám seba v čase zlyhania. Učí sa dávať si v takýchto chvíľach láskyplnú podporu a 

smerovať svoju energiu na riešenie.  

 

 Rovnako aj dieťa - to, čo potrebuje vo chvíli zlyhania, je zastavenie sa, identifikovanie 

chyby, zrozumiteľné nasmerovanie – čo má robiť inak a láskyplná podpora. Aby malo dosť síl 

skúšať ďalej a zároveň nestrácalo vieru, že sa mu to podarí. 

 

 Rodičia robia vždy to najlepšie, čo v danej chvíli vedia. S dobrým úmyslom možno 

zlyhávajúcemu dieťaťu zakážu obľúbenú činnosť alebo pobyt vonku. Je to ich spôsob „výchovy“, 

ktorý pravdepodobne sami v detstve zažili. Dieťa v škole zlyháva alebo vyrušuje, „vyriešia“ to 

trestom. Ak sa však dieťa v dôsledku trestu „polepší“, jeho motiváciou je s veľkou 

pravdepodobnosťou strach. Ak sa dieťaťu nepodarí dosiahnuť zlepšenie, rozbieha sa začarovaný 

kruh zlých známok, poznámok a trestov, ktorý vedie k frustrácii všetkých zúčastnených – dieťaťa, 

rodičov aj pedagógov. Je to vyčerpávajúci boj, v ktorom niet víťaza. 



 Zlyhávajúce dieťa nepotrebuje trest. Potrebuje porozumenie, podporu a zrozumiteľné 

postupné kroky smerujúce k riešeniu. Potrebuje aj priestor na rozvoj v oblastiach, ktoré mu 

prinášajú radosť a uspokojenie. Môže pri nich načerpať silu, energiu, posilniť svoju sebadôveru. 

Preto nepovažujeme za vhodné zakazovať dieťaťu koníčky a pobyt vonku – lebo mu to svojim 

spôsobom dávajú „výživu“.  

 Častá kritika vedie k zneisteniu a časom aj k rezignácii. Nie len u detí, ale aj u dospelých – 

rodičov a aj pedagógov. Rodičia a aj pedagógovia môžu prežívať zlyhávanie dieťaťa zároveň ako 

svoje vlastné zlyhanie. Pre rodičov býva ťažké ísť do školy na konzultáciu s pedagógmi, keď 

očakávajú kritiku na svoje dieťa, prípadne aj na seba. Niekedy naopak, rodičia vidia chybu                              

v učiteľovi. Táto cesta spôsobom „hľadá sa vinník“ je väčšinou plná bolesti a málokedy rieši 

problém. Rodičia a pedagógovia, pracujúci s deťmi, ktoré často zlyhávajú, zažívajú zvýšenú záťaž.  

Potrebujú tiež porozumenie, podporu a spoluprácu pri identifikovaní hlavného problému a hľadaní 

postupných krokov smerujúcich k riešeniu situácie.  

 

 Čo teda robiť, keď sa dieťaťu nedarí? 

 Dovoliť sebe aj dieťaťu precítiť smútok z toho, že sa mu nedarí. 

 Postarať sa o seba aj o dieťa a dopriať si dostatok vzájomnej podpory. 

 Identifikovať problém – kde, v čom je chyba.  

 Podľa závažnosti a možností sa zamyslieť, či vieme situáciu riešiť sami ako rodičia, alebo 

potrebujeme pomoc. 

 Nasmerovať sa na riešenie - stanoviť konkrétne postupné a reálne splniteľné kroky. 

 Podporovať dieťa a aj seba pri ich napĺňaní. 

 Udržiavať u dieťaťa nastavenie, že chyba je súčasť učenia sa. Je to pre nás informácia, že sa 

potrebujeme zastaviť, identifikovať chybu, podľa potreby dovysvetľovať, precvičiť, alebo 

hľadať inú stratégiu – napr. zabezpečiť dieťaťu doučovanie. 

 Venovať dostatok pozornosti aj oblastiam, v ktorých sa dieťaťu darí.  

 Venovať aj sebe dostatok pozornosti pri napĺňaní potrieb. Budeme sa tak cítiť spokojnejšie a 

aj pokojnejšie budeme reagovať na dieťa. 

 Hľadať si čas na dieťa a venovať sa spolu príjemným činnostiam. Spoločné prežívanie 

radosti je „výživné“ a môže byť dôležitou podporou v náročnom období. 

 V prípade potreby vyhľadať pomoc – v škole u triedneho učiteľa, školského špeciálneho 

pedagóga alebo školského psychológa, prípadne iných pedagógov alebo u odborníka                        

v poradenskom zariadení -  napr. u nás v CPPPaP Trenčín. 
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