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Martin Hamadej, Beáta Balogová 

Čaro hliny ako socioterapeutický experiment 

 

1. Je podľa Vás možné využiť tento experiment pre vytvorenie 

budúcich podmienok klientovej nezávislosti? Napr. tým, že by klient 

mohol ďalej využívať nadobudnuté sociálne a praktické zručnosti, 

schopnosti v keramickej dielni? 

Jedným z elementárnych cieľov odborníkov a odborníčok tak v sociálnej 

práci, ako aj v špeciálnej pedagogike pri práci s mentálne postihnutými ľuďmi 

by malo byť využitie ich kapacít pri kompenzovaní negatívnych dôsledkov 

ich znevýhodnenia a snaha o ich integráciu do spoločnosti rešpektujúcej ich 

práva, dôstojnosť a rovnosť príležitostí. Práca s keramickou hlinou 

u mentálne postihnutých detí vyvoláva pocit spolupatričnosti, v hline 

nachádzajú naplnenie svojho života, zviditeľňujú svoj svet a odkrývajú svoje 

potreby, tieto deti sa vďaka umeniu učia prijímať svet a jeho normy. 

Socioterapia prostredníctvom arteterapeutických činností, svojím účinkom 

aktívne napomáha harmonizácii osobnosti, čo predstavuje vhodný 

prostriedok pomoci pre rôzne typy sociálnych klientov.  

 

2. Existujú na Slovensku zamestnávatelia, u ktorých by Vaši klienti 

mohli pracovať s hlinou? 

Experiment bude realizovaný u žiakov praktických škôl. Praktická škola je 

jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov 

s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Úlohou praktickej školy je pripraviť 

žiakov na život v rodine,  na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, 

zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu (v našom prípade 

výroba keramiky) tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených 

pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie 

učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale 

osvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce 

v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby. 
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3. Ako reagujú 16 a 17 roční mentálne postihnutí chlapci a dievčatá na 

prácu s hlinou?  

Žiaci pristupujú k práci s hlinou veľmi pozitívne. Samotná práca 

s keramickou hlinou ich vedie k zmyslovému vnímaniu, predstavivosti, 

k výtvarnému videniu a vyjadrovaniu, pričom výrobky vychádzajú z ich 

citových zážitkov. Čas strávený pri práci s hlinou učí žiakov trpezlivosti 

a zručnosti. Výrobky, ich napĺňajú krásnymi pocitmi, z toho že si ich dokážu 

vytvoriť vlastnými rukami. 

 

4. Uvažujete do budúcnosti o zameraní na nižšiu vekovú kategóriu, teda 

žiakov ZŠ? 

Zameranie sa na nižšie vekové skupiny bude predmetom nášho ďalšieho 

skúmania.  




