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NOVÝ  MODEL  SEXUÁLNEJ  VÝCHOVY? 

 

 

V dňoch 16. – 18. novembra 2001 sa  v priestoroch Rehabilitačného centra v 

Kováčovej pri Zvolene uskutočnil workshop pod názvom Príprava modelu sexuálnej výchovy 

na školách. Išlo o pracovné stretnutie zástupcov Slovenskej spoločnosti pre plánované 

rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, expertov z vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, 

metodických centier, politických strán a mimovládnych organizácií, ktoré sa týmito 

problémami hlbšie zaoberajú či už výskumne alebo vo svojich občianskych aktivitách.  

Okrem  SSPRVR boli ďalšími organizátormi stretnutia  - Katedra psychológie PF KF v Nitre 

a Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. 

Vážnosť samotného problému sa ukázala hneď prvý večer stretnutia, na ktorom 

účastníci (poniektorí posilnení po dlhej ceste aj „kúpeľnou“ saunou a kanadskou vírivkou) 

identifikovali problémové otázky a svoje očakávania v oblasti sexuálnej výchovy.  

Už tu sa konkretizovali niektoré momenty a javy, ktoré sa stali dôležitými v ďalších chvíľach 

diskusného stretnutia. Išlo o identifikáciu takých skutočností akými je správne načasovanie 

sexuálnej výchovy, vzdelávanie  rodičov v oblasti výchovy k rodičovstvu, o prezentáciu 

skúsenosti so zavedeným systémom, atď.  

Po úvodnom braim stormingu, počas ktorého bolo zakázané akékoľvek glosovanie 

prezentovaných názorov, sa ďalší deň začal prednáškami expertov z radov organizátorov, 

pričom priestor po dohode dostali aj ďalší  (napríklad zástupca cirkvi). V spomínanej časti 

stretnutia sa svojimi názormi prezentovali aj neskorší „vodcovia diskusných skupín“ – doc.E. 

Poliaková a dr. Bianchi. Druhá časť workshopu sa už niesla v znamení práce v skupinách. 

Skupina doc. Poliakovej sa zaoberala didaktickým princípom. Dr. Bianchi sa zameral 

predovšetkým na dosiahnutie konsenzu vo všetkých diskutovaných témach. 

Pracovala som v skupine dr. Bianchiho, ktorá sa sústredila na samotnú obsahovú náplň 

sexuálnej výchovy. Diskusia umožnila ukázať široký diapazón názorov na danú problematiku. 

Z približne dvadsiatich pôvodne definovaných tém sa naša skupina sústredila na päť 

najdôležitejších, ktoré sme si zvolili spoločným hlasovaním. Postupne sa však okruh zužoval 

a nakoniec nám ostali tri oblasti, v ktorých sme napokon dosiahli akú-takú mieru konsenzu: 

homosexualita, antikoncepcia a najvhodnejšie miesto na sex. Podobné búrlivé diskusie 

prebiehali aj v druhej skupine. Aj tu  nakoniec dospeli k spoločnej dohode. Konkrétne závery 

adresovali organizátori stretnutia ministrovi školstva SR, Milanovi Ftáčnikovi. 
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Nikdy by som si nepomyslela, že sex ako taký môže predstavovať taký zložitý politický 

„problém“. Pre mňa je dôležitý poznatok, že aj moje deti azda dostanú možnosť vnímať sex 

nielen prostredníctvom vedeckých poznatkov, ale aj  na pozadí etického posolstva.  

Júlia Kováčová, Katedra politológie, 2. ročník 
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