
Z p r á v y 

RAKOUSKÝ MODEL 
SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 
V ČESKÉ REPUBLICE 

V současné době je sexuální výchova na 
školách, ale í v rodinách oblastí, ve které 
dospívající mládeži mnoho dlužíme. Ne 
všichni učitelé a rodiče mají schopnost 
s dětmi tuto problematiku řešit, a proto 
mládež bývá vystavována nekontrolovatel-
nému vlivu „spoluvychovatelů". Získává 
tak zkreslené představy z různých televiz-
ních pořadů a videokazet velmi často po-
chybného původu. A přitom se sexuální vý-
chova týká všech - rodičů, učitelů i žáků. 
Děti jsou velmi zvídavé a poměrně brzy se 
začínají ptát a zajímat se o problémy týka-
jící se sexuality. Častá otázka rodičů je:, Jak 
to mám dítěti vysvětlit?" 

Jednou z cest, jak řešit nelehký úkol 
objasňování a vysvětlování základních 
sexuálních pojmů, je realizace rakouské-
ho programu zvaného „Hovory o lásce", 
který zavádí nový model pedagogického 
přístupu k sexualitě do škol. Vznikl 
v rakouském institutu pro výzkum rodiny 
(Dr. Brigitte Cizek, Dr. OlafKapella), kte-
rý umožnil přípravu 14 moderátorů toho-
to modelu z řad pedagogických pracovní-
ků pro aplikaci v ČR. Dvouletý kurz byl 
ukončen v říjnu 2000 a absolventi obdr-
želi Osvědčení o absolvování teoretické 
přípravy moderátorů v oblasti sexuální 
výchovy - projekt LOVE TALKS, které 
vydala nadace Kulturkontakt Vídeň a 
CDVU Masarykovy univerzity v Brně. 

(Číslo akreditace je 2830498-26/1-136.) 
Model je určen pro všechny typy škol pro 

všechny stupně, a to bez ohledu na jejich 
zaměření. Jeho největším přínosem je, že 
rodiče dětí jsou vybízeni ke spolupráci se 
školou. Tento projekt považuje rodiče, žáky 
a učitele za rovnoprávné partnery a jsou 
v tomto modelu chápáni jako odborníci, 
mající určité znalosti a zkušenosti. 

Úkolem moderátorů je představit model 
veřejnosti a v procesu setkávání pracovních 
kroužků (tj. rodiče, žáci nad 15 let a učite-
lé) napomáhat připravovat konkrétní pro-
jekt pro určitou školu nebo třídu. 

Podstatou modelu se jeví skutečnost, že 
v průběhu schůzek sami rodiče, žáci i děti 
rozhodují o obsahu a konkrétní realizaci 
navrženého projektu sexuální výchovy na 
škole. 

Práce v pracovních kroužcích je zalo-
žena na dobrovolnosti a probíhá mimo 
vyučování. Výsledkem je společně připra-
vený projekt, který škola následně prová-
dí sama. S navrženým projektem je sezná-
mena i pedagogická rada školy. 

Model Hovory o lásce ukazuje, jak pře-
konat neschopnost nalézání správných 
slov pro oblast sexuální výchovy mláde-
že, dává možnost navázání společného 
rozhovoru. V centru pozornosti zůstávají 
neustále potřeby účastníků a model Ho-
vory o lásce tento požadavek stoprocent-
ně splňuje. 

Rozhodnete-li se pro realizaci modelu 
na vaší škole, moderátoři jsou připraveni 
vám pomoci v jeho přípravě a uskutečně-
ní. Kontaktní místo pro oblast Zlína, Vse-
tína, Uherského Hradiště a dalších měst 
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je Centrum dalšího vzdělávání učitelů 
Masarykovy univerzity v Brně. Pro 
okres Kroměříž potom Speciální školy při 
zdravotnických zařízeních, Havlíčkova 
1265, výukové středisko Psychiatrické 
léčebny Kroměříž. 

Jan Brož 
moderátor kurzu sexuální výchovy 
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