GRAMOTNOSŤ V OBLASTI DUŠEVNÉHO
ZDRAVIA
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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU
Hlavný cieľ: zmeniť postoje k jednotlivcom v duševným ochorením a rozvíjať zručnosti v oblasti
psychohygieny, vyhľadania pomoci a poskytnutia sociálnej opory jednotlivcom s psychickými
ťažkosťami
Čiastkové ciele:
 zmeniť negatívne postoje a eliminovať mýty o jednotlivcoch s psychickými ťažkosťami
 zmeniť negatívne postoje k odborným službám v oblasti starostlivosti o mentálne zdravie
 rozšíriť znalosti a zručnosti v oblasti prevencie mentálneho zdravia
 rozvíjať schopnosť identifikovať signály ohrozenia mentálneho zdravia u seba a svojich blízkych
 rozšíriť znalosti v oblasti vyhľadávania a výberu odbornej pomoci
 rozšíriť znalosti a zručnosti v oblasti vlastnej psychohygieny pri menej závažných problémoch
 rozvíjať zručnosti v oblasti poskytovania sociálnej opory jednotlivcom, ktorí prežívajú psychickú
záťaž
Priblíženie obsahového zamerania: Podľa rôznych odhadov vyhľadá odbornú pomoc z dôvodu
psychických ťažkostí na Slovensku približne ¼ milióna ľudí ročne a podľa tzv. Zelenej knihy trpí cca
27% obyvateľov Európskej únie niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch. To znamená,
že pravdepodobnosť, že máme vo svojom okolí niekoho s duševnou poruchou alebo psychickými
ťažkosťami je pomerne vysoká. Medzi najčastejšie duševné ochorenia u nás patria:
 úzkostné a fóbické poruchy,
 depresie,
 samovraždy a sebapoškodzovanie,
 schizofrénia,
 Alzheimerova choroba,
 poruchy príjmu potravy.
Gramotnosť v oblasti duševného zdravia možno charakterizovať ako „poznatky a presvedčenia o
duševných poruchách, ktoré napomáhajú ich identifikácii, zvládaniu alebo prevencii“ 1. Pojem
gramotnosť v tomto kontexte už nezahŕňa len znalosti a vedomosti, ale najmä pripravenosť konať
v zmysle podpory vlastného mentálneho zdravia aj mentálneho zdravia iných.
V kontexte bio-psycho-sociálneho modelu zdravia je významným činiteľom aj sociálne prostredie
jednotlivca. Poznatky a presvedčenia širokej verejnosti o duševných poruchách, zdravotných
postihnutiach a chronických ochoreniach sú však poznačené mnohými stereotypmi a mýtmi, ktoré
limitujú rolu prostredia v oblasti preventívnej a terapeutickej podpory jednotlivcom s rôznymi
druhmi postihnutia či ochorenia. Aj z tohto dôvodu sa ľudia pri výskyte psychických ťažkostí často
obracajú na praktického lekára namiesto psychológa alebo psychiatra, a keď hovoria o svojich
ťažkostiach zdôrazňujú skôr fyziologické a somatické ako psychické symptómy. Rozvíjanie
gramotnosti
v
oblasti
duševného
zdravia
môže
prispieť
k zmene postojov verejnosti k vlastnému prežívaniu a správaniu, k prežívaniu aj správaniu iných,
aj službám odbornej pomoci v oblasti duševného zdravia.2
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Jorm, A. F., Korten, A. E., Jacomb, P. A., Christensen, H., Rodgers, B., & Pollitt, P. (1997). Mental health literacy”: A survey of the public’s ability to
recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. Medical Journal of Australia, 166, 182–186.
2
Sokolová, L. & Andreánska, V. (2016). Psychologická gramotnosť a podpora mentálneho zdravia v škole. In: Škola v kontexte psychológie zdravia
a pozitívnej psychológie Bratislava : Paneurópska vysoká škola. S. 84-90
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Cieľová skupina: vyššie sekundárne vzdelávanie (vek 14+), optimálna veľkosť skupiny je 20
študentov a študentiek
Požiadavky na osobu, ktorá vedie zážitkový blok: S ohľadom na citlivosť témy je nevyhnutné, aby
blok viedla osoba so psychologickým vzdelaním, ktorá má dostatočné skúsenosti v práci so
skupinou a dodržiavaním etických princípov vo výučbe predmetov osobnostného a sociálneho
rozvoja.
Medzipredmetové vzťahy: psychológia (poruchy osobnosti, psychohygiena, mentálne zdravie),
sociálno-psychologický tréning (zvyšovanie tolerancie a citlivosti k jednotlivcom s ťažkosťami
v oblasti mentálneho zdravia, podpora zdravého životného štýlu), etická výchova (tolerancia),
dejepis (pohľad na mentálne zdravie v minulosti a dnes)
Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova,
Ochrana života a zdravia
Dĺžka trvania a časový harmonogram: 135 minút (vrátane rozširujúcich aktivít 225)
Metódy: dialogické metódy, didaktické hry, metódy rozvoja kritického myslenia, práca s textom
Pomôcky, ktoré si pripraví učiteľ/učiteľka:
počítač s dataprojektorom, biela tabuľa alebo veľký hárok bieleho papiera a čierna fixka
Usporiadanie miestnosti: kruhové alebo tradičná trieda s väčším voľným priestorom pred
tabuľou.
Poznámky:
Čítanie k téme duševného zdravia:
Anton Heretik: Humor je vážna vec: Psychológia a psychopatológia komiky, 2013
Michel Foucault: Dějiny šílenství, 1994
Michel Foucault: Zrození kliniky, 2010
Karel Nešpor: Kudy do pohody: Tisíc snadných rad, jak se uklidnit, 2016
Karel Nešpor: Léčivá moc smíchu, 2010
Vybrané internetové zdroje:
Európsky portál pre mládež: Duševné zdravie http://europa.eu/youth/sk/article/66/2956_sk
Liga za duševné zdravie www.dusevnezdravie.sk
Projekt Ligy za duševné zdravie Zippyho kamaráti http://zippyhokamarati.sk/
Národný program duševného zdravia www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/NPDZ.pdf
Zelená kniha Európskej únie o duševnom zdraví
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_sk.pdf
Filmy k problematike duševných porúch (vhodné pre výučbu psychológie vo vyššom sekundárnom
vzdelávaní):
Temple Grandin
Krajina pôvodu a rok vydania: USA, 2011
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Téma: životopisný príbeh ženy, ktorá sa napriek zložitému životu s poruchou autistického spektra
stala uznávanou vedkyňou a bojovníčkou proti mýtom o autizme
Link na webstránky: www.templegrandin.com
Lehká jako dech aneb když život strácí váhu
Krajina pôvodu a rok vydania: Česká republika, 2013
Téma: televízny film o 13-ročnom dievčati, ktoré trpí poruchou príjmu potravy (anorexiou)
Pět příběhů šílenství (Call me Crazy: A Five Film)
Krajina pôvodu a rok vydania: USA, 2013
Téma: poviedkový film spracúva príbehy piatich ľudí, ktorí žijú s rôznymi duševnými ochoreniami:
schizofrénia, depresia, bipolárna porucha, posttraumatická stresová porucha. Príbehy sa
zaoberajú aj tým, ako sa s chorobou svojich blízkych vyrovnáva ich okolie
Čistá duša (Beautiful Mind)
Krajina pôvodu a rok vydania: USA, 2001
Téma: životopisný príbeh Johna Nasha – geniálneho matematika a nositeľa Nobelovej ceny za
ekonómiu, ktorý trpel schizofréniou
Panikářky
Krajina pôvodu a rok vydania: Česká republika, 2011
Téma: dokumentárny film o troch ženách, ktoré trpia panickou poruchou osobnosti
Paralelní životy
Krajina pôvodu a rok vydania: Česká republika, 2014
Téma: dokumentárny film o ľuďoch s duševnými poruchami a súčasných trendoch v oblasti
psychiatrie a starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami v rôznych európskych krajinách
Link na trailer k filmu: https://www.youtube.com/watch?v=l8WtDH-qdP4
Prelet nad kukučím hniezdom (One Flew Over the Cuckoo's Nest)
Krajina pôvodu a rok vydania: USA, 1975
Téma: adaptácia bestselleru Kena Keseyho, ktorá získala päť hlavných Oscarov za rok 1975,
približuje prostredie americkej štátnej psychiatrickej nemocnice
Requiem pro panenku
Krajina pôvodu a rok vydania: Československo, 1991
Téma: príbeh 14-ročného dievčaťa, ktoré sa administratívnou chybou dostane namiesto do
detského domova do ústavu pre mentálne choré dievčatá
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ZOZNAM TECHNÍK:
 JA (trvanie: 20 minút, 2 strany pracovných listov)
 Loď bláznov alebo ako je to naozaj? (trvanie: 25 minút, 4 strany pracovných listov)
 Si (mentálne) fit? (trvanie: 25 minút, resp. 45 – 70 vrátane rozširujúcej aktivity, 2 strany pracovných
listov)

 Žije medzi nami... (trvanie: 20 – 30 minút, 2 strany pracovných listov)
 Neboj sa..., veď je to len pavúčik! (trvanie: 45 minút, resp. 90 minút vrátane rozširujúcej aktivity, 13
strán pracovných listov)

Časové trvanie jednotlivých aktivít je orientačné a je možné ho skrátiť či predĺžiť v rámci
modifikácie aktivity, aj prispôsobiť rôznym cieľovým skupinám z pohľadu ich zloženia, počtu,
veku a pod.

Celý dokument má rozsah 33 strán.

Ďalšie informácie k zážitkovému bloku:
 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné použitie
a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.
 Pôvodná podoba zážitkového bloku bola publikovaná ako: Sokolová, L. (2017). Gramotnosť v oblasti
duševného zdravia. In: Lemešová, M. (zost.): Psychológia zážitkom. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. [32 s.] ISBN 978-80-223-4258-2.
 Autorkou fotografie na titulnom liste tohto zážitkového bloku je Denisse Leon, ktorá ju zverejnil v rámci
databázy Unsplash. Ak nie je uvedené inak, fotografie použité v rámci tohto bloku pochádzajú z tejto
databázy voľne dostupných fotografií.
 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk, sú navzájom
odlíšené úvodnou fotografiou a farbou (v nadpisoch, pracovných listoch a orámovaniach). Slúži pre
ľahšiu orientáciu medzi viacerými blokmi a má uľahčiť vyhľadávanie vo vytlačenom dokumente.
 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými pracovnými listami.
Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity sa ihneď zobrazí požadovaný
pracovný list.
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UKÁŽKA ZO ZÁŽITKOVÉHO BLOKU
NEBOJ SA..., VEĎ JE TO LEN PAVÚČIK!
Cieľ: rozvíjať kritické myslenie v oblasti duševného zdravia, uvedomiť si vplyv fóbií a úzkostných
porúch na prežívanie a správanie jednotlivca
Trvanie: 45 minút
Veľkosť skupiny: cca 24
Pomôcky:
počítač s dataprojektorom
Obrázky Neboj sa premietnuť alebo vytlačiť
Rozstrihaná skladačka Fóbie pre každú skupinu, ideálne vytlačená na tvrdší papier, pre každú
skupinu inej farby
Pracovný list O strachu a úzkosti – dotazník pre každého študenta/študentku
Postup:
Na úvod premietneme obrázky, ktoré predstavujú najčastejšie zdroje strachu a fóbií. Spýtame sa
triedy, aké emócie v nich obrázky vyvolávajú. Strach nás sprevádza celým životom, ako strach
vzniká, prečo sa bojíme?
Zdrojom strachu môže byť negatívna osobná skúsenosť, chráni nás v neznámych situáciách pred
nebezpečenstvom, nemusí ale vôbec mať logický základ. Strach, ktorý má zdroj v nevedomí alebo
je výsledkom sociálneho učenia, bez prítomnosti negatívnej skúsenosti alebo ohrozenia, sa nazýva
fóbia. Psychológovia a psychologičky už rozlišujú desiatky fóbií, pričom niektoré sú skutočne
kuriózne.
Rozdelíme triedu na 3 – 5 členné skupiny a každej skupine dáme jednu sadu rozstrihanej skladačky.
Ide o logickú úlohu, v ktorej majú študenti a študentky jednotlivé dieliky poskladať tak, aby vznikol
šesťuholník, pričom susediace strany malých trojuholníkov vo vnútri veľkého útvaru vždy obsahujú
názov fóbie a jej objekt. Správne riešenie nájdu učitelia a učiteľky v pracovnom liste Fóbie –
odpovede.
Diskusia:
Ktorá fóbia vás najviac zaujala/prekvapila a prečo?
Ako môžu jednotlivé fóbie človeku sťažiť bežný život?
Zamyslite sa nad tým, ako sa správa a čo prežíva človek, ktorý sa niečoho veľmi bojí.
Myslíte si, že je možné zbaviť sa fóbie? Ako?
Domáca úloha:
Každému študentovi/študentke rozdáme jeden hárok dotazníka O strachu a úzkosti. Hárok si
nakopírujú a nechajú vyplniť niekoľkým ľuďom vo svojom okolí. Na ďalšiu hodinu prinesú výsledky
v podobe grafu, ktorý vypovedá o tom, ktorý objekt strachu je najčastejší a aké sú rozdiely
v zdrojoch strachu medzi mužmi a ženami (chlapcami a dievčatami).
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Každý z nás má z niečo strach, sú rôzne
veci a situácie, ktoré v nás vyvolávajú
úzkosť a obavy. Prečítaj si nasledujúce
riadky a na stupnici od 0 do 10 krížikom
označ, ako veľmi v tebe tieto veci
a situácie vyvolávajú strach a úzkosť.

vôbec sa nebojím

O strachu a úzkosti (dotazník)

TMA A TMAVÉ PRIESTORY
VÝŠKA
UZAVRETÝ PRIESTOR
LIETAJÚCI HMYZ
HADY A PLAZY
PSY
LEKÁRI A NEMOCNICE
PAVÚKY
VEREJNÉ VYSTUPOVANIE
PRIESTRANSTVÁ PLNÉ ĽUDÍ
INÉ:

MUŽ – ŽENA vek:.............

TMA A TMAVÉ PRIESTORY
VÝŠKA
UZAVRETÝ PRIESTOR
LIETAJÚCI HMYZ
HADY A PLAZY
PSY
LEKÁRI A NEMOCNICE
PAVÚKY
VEREJNÉ VYSTUPOVANIE
PRIESTRANSTVÁ PLNÉ ĽUDÍ
INÉ:

MUŽ – ŽENA vek:.............
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