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ÚVOD
Vedecký zborník recenzovaných príspevkov obsahuje niekoľko príspevkov zameraných na
kompetencie učiteľov. Prvý príspevok „Projekt Kega č. 004UKF-4/2015 overovanie
kľúčových kompetencií študentov končiacich pregraduálne štúdium v odbore výchova k
občianstvu s cieľom zistenia ich pripravenosti do učiteľskej praxe“ sa týka samotného
projektu, ktorý sa v súčasnosti realizuje na Katedre filozofie, jeho opis, ciele, zameranie
a harmonogram riešenia.
Druhý príspevok Profesionalizácia učiteľskej profesie. Súčasné chápanie
učiteľských kompetencií sa zameriava na profesionalizáciu učiteľskej profesie a jej nové
výzvy. V centre pozornosti sú profesijné štandardy a kompetencie, ktoré tvoria
kompetenčný profil učiteľa vo všeobecnosti a tiež učiteľa Občianskej náuky (ďalej len
„ON“). Autorka vychádza z rôznych názorov domácich i zahraničných odborníkov
orientovaných na učiteľské povolanie a tiež výchovno-vzdelávací proces.
Autorka, stredoškolská pedagogička, tretieho príspevku si kladie otázku: Ako sú
pripravení vysokoškolskí študenti, prichádzajúci do stredných škôl na pedagogickú prax?
Konštatuje, že samotný predmet občianska náuka je svojim obsahom a zameraní náročný
na zvládnutia aj zo strany aktívneho učiteľa, preto je potrebné posilniť pregraduálnu
prípravu v oblasti vedenia žiakov k občianstvu, kritickému mysleniu a zvládaniu osobných
aj občianskych situácií.
Ďalšie dva príspevky sa orientujú na analýzu cieľov výchovy a vzdelávania, ktoré
predstavujú východiskovú kompetenciu učiteľa pre tvorbu podmienok realizovania
edukácie. Príspevok Analýza cieľov vzdelávania ako predpokladu plánovania
vyučovacieho procesu poukazuje na nutnú prepojenosť cieľov vzdelávania a jeho
plánovania. Autorka uvažuje o mieste cieľov vzdelávania a vychovávania v kontexte s
edukačným procesom, poukazuje na aktuálne teoretické prístupy, uvažujúce o ich pozícii
nielen v súvislosti s priamou vzdelávacou činnosťou, ale aj v súvislosti s požiadavkami
doby ako aj spoločenskými špecifikami. Konkretizácia problematiky špecifických
spôsobilostí učiteľa občianskej náuky v oblasti vymedzenia cieľov orientovaných na rozvoj
žiakových kompetencií je predmetom záujmu príspevku Diferenciácia cieľov výchovy
a vzdelávania v kontexte kompetenčného profilu učiteľa občianskej náuky. Príspevok
analyzuje základné požiadavky, ktoré sú pri edukácie nevyhnutné, a to kognitívne ciele,
sociálno-afektívne ciele a psychomotorické ciele.
Oblasť plánovania a projektovania procesu vyučovania predstavuje základnú
kompetenciu učiteľa, spojenú s riadením edukačného procesu a vytváraním adekvátnych
podmienok edukácie vzhľadom na rozvoj žiakovej osobnosti. Príspevok Oblasť plánovania
a projektovania procesu vyučovania sa zameriava na analýzu relevantných prvkov
plánovania a ich konkretizáciu v predmete občianska náuka, vzhľadom na špecifické ciele,
požiadavky obsiahnuté v obsahovom a výkonovom štandarde. Autorka poukazuje na
potrebu zakomponovania kompetencií žiaka v uvedenom predmete.
Príspevok „Osobnostný rozvoj žiaka“ sa zameriava na aktuálny problém súčasného
školstva – osobnostný rozvoj žiaka. V rámci neho autorka rozoberá prosociálne správanie
v intenciách empatie, asertivity a altruizmu a hľadá techniky, pomocou ktorých sa dajú
rozvíjať. Okrem toho skúma osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezovú tému v rámci
ISCED1 a ISCED2.
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V centre pozornosti príspevku Schopnosť vytvárať a využívať materiálno-technické
zázemia edukačného procesu so zameraním na používanie médií (indikátory, nástroje) je
kompetencia využívať médiá v edukačnom procese. Táto kompetencia je súčasťou
kompetencií spojených s riadením edukačného procesu – konkrétne ide
o schopnosť využívať materiálne a technologické zázemie školy a médiá v edukačnom
procese. Autorka článku navrhuje niektoré indikátory, ktoré charakterizujú túto
kompetenciu ako určitú kvalitu a tiež nástroje na ich overovanie.
Kompetenčný profil budúceho učiteľa občianskej náuky v sebe obsahuje viacero
súčastí. Príspevok Vyučovacia hodina – sledovaný indikátor kvality plánovania
a projektovania procesu vyučovania sa koncentruje na analýzu vybratého indikátora,
prostredníctvom ktorého je možné sledovať úroveň schopností študentov učiteľstva,
zameraných na riadenie edukačného procesu. Analýza podstaty a požiadaviek na tvorbu
scenára vyučovacej hodiny je umožnená prostredníctvom vybraných metodologických
prístupov a konkrétnych metód, ktoré autorka špecifikuje a považuje za vhodné pri
výskume vybratého indikátora.
V príspevku Rozvíjanie digitálnej kompetencie u vysokoškolských študentov FF
UKF v Nitre so zameraním na terestriálne televízne vysielanie autor predstavuje výskum,
ktorý realizoval v rámci dizertačnej práce zameranej na reflexiu digitalizácie v oblasti
médií. Zisťoval, ako majú vysokoškolskí študenti na FF UKF vyvinutú digitálnu
kompetenciu v aplikácii na televíziu, ktorá prešla z analógového vysielania na terestriálne
vysielanie, čím nastali zmeny v službách, ktoré ponúka.
Autorka príspevku „Výchova k tradíciám ako predpoklad pre efektívnu
interkultúrnu komunikáciu“ sa zameriava na aktuálny problém výchovy a vzdelávania,
ktorý sa reflektuje stále častejšie v našom školstve. Autorka prechádza od chápania
kultúrnej tradície k zamysleniu sa nad tým, prečo je dôležité zaoberať s výchovou
k tradíciám na školách a následne skúma kompetencie, ktoré sú rozvíjané pri výchove
k tradíciám. Výchova k tradíciám sa u nej stáva predpokladom pre efektívnu interkultúrnu
komunikáciu
Príspevok „Schopnosť poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí ich
vplyv na osobnosť žiaka“ sa zameriava na problém multikultúrneho prostredia a jeho vplyv
na vývoj osobnosti - tak kognitívnych ako aj non-kognitívnych funkcií žiaka. Schopnosť
orientovať sa v takomto prostredí vyžaduje rozvíjanie interkultúrnych kompetencií u žiaka.
Autorka príspevku hľadá indikátory pre vybranú kompetenciu a nástroje, pomocou ktorých
sa dajú overovať u žiakov. Na záver privádza príklady metodických a pracovných listov
študentov Výchovy k občianstvu, ktoré vypracovali ako zadanie v rámci predmetu
Multikultúrna výchova.
Všetky príspevky sú zaujímavé a aktuálne a odporúčame ich našim študentom
odboru Výchova k občianstvu do ich pozornosti.

Viera Jakubovská za autorský kolektív
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PROJEKT KEGA Č. 004UKF-4/2015 OVEROVANIE
KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŠTUDENTOV
KONČIACICH PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM V ODBORE
VÝCHOVA K OBČIANSTVU S CIEĽOM ZISTENIA ICH
PRIPRAVENOSTI DO UČITEĽSKEJ PRAXE
Viera Jakubovská
KEGA project no. 004ukf-4/2015 verification core competencies of students finalizing
pregraduálne degree in education for citizenship in order to ascertain
their readiness to teacher practice
Abstract: This article focuses on basic information regarding the project KEGA č.
004UKF-4/2015, which is carried out at the Department of Philosophy University in Nitra.
Key words: project - competence - verification of competence

Katedra filozofie FF UKF v Nitre má dlhoročné skúsenosti s vedecko-výskumnou
činnosťou v oblasti občianskej náuky (ďalej len „ON“). Pracovníci katedry riešili viacero
projektov, týkajúcich sa tejto oblasti: VEGA 61/02/9 Miesto a obsah ON na základných
a stredných školách (1991-1993); VEGA: I./1/2001 Profesijné vzdelávanie učiteľov ON
a NOS ako súčasť celoživotného vzdelávania (2001-2003); KEGA: 3/0082/02 Komplexný
systém profesijného vzdelávania učiteľov ON (2002-2004); UGA: I-08-204-01
Interkultúrne vzdelávanie študentov fakúlt pripravujúcich učiteľov (2008-2010); ESF:
11230220348 Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu (2007-2008); KEGA: 048UKF4/2012 Výchova k občianstvu v európskom kontexte - inovácia študijného programu (20122015). Výstupom z prvého projektu boli učebnice pre predmet občianska výchova
s celoštátnou pôsobnosťou pre 6. a 7. ročník základných škôl.
Od roku 2015 sa na Katedre filozofie rieši trojročný projekt KEGA „Overovanie
kľúčových kompetencií študentov končiacich pregraduálne štúdium v odbore Výchova
k občianstvu (ďalej len „VO“) s cieľom zistenia ich pripravenosti do učiteľskej praxe“.
Ide o pilotný projekt, ktorý je svojho druhu ojedinelý. Vedecko-výskumná činnosť katedry
sa doposiaľ nezameriavala na problémy týkajúce sa prehodnotenia kvality pregraduálneho
štúdia v odbore VO. Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní ako aj skúsenosti, ktoré sme
získali pri vyhodnocovaní pedagogickej praxe študentov (na ZŠ a SŠ) nás vedú
k zamysleniu sa nad tým, že študenti pregraduálneho štúdia v odbore VO nemajú
dostatočne rozvinuté niektoré kompetencie na zvládnutie novovzniknutých situácii,
s ktorými sa študenti, ale aj učitelia stretávajú v pedagogickej práci so žiakmi:
nepripravenosť adekvátne reagovať na žiakov, obmedzená schopnosť reagovať na
vzniknuté kritické situácie; slabá práca s IKT; nedostatočný prehľad v pedagogickej
dokumentácii; neznalosť reálnych pomerov v pedagogickej praxi a i.
Projekt sa zameriava na overenie nevyhnutných profesijných kompetencií
u študentov končiacich magisterské štúdium v odbore VO. Je reakciou na teoretický vývoj
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a praktické potreby v oblasti výchovy a vzdelávania v čase, kedy sa kladie zvýšený dôraz
na prepojenie akademickej teórie s pedagogickou praxou, keď sa stále častejšie hovorí
o profesionalizácii učiteľského povolania (Koťa 1998), o nových výzvach profesionality
(Kosová 2004), ale aj o kritickom stave učiteľskej profesie a negatívnych trendoch, ktoré
túto profesiu ohrozujú ako aj o profesijných štandardoch, v ktorých je daný záväzný
kompetenčný profil pedagogických a odborných zamestnancov v SR reflektovaný
(Kosová-Kasáčová 2001).
Študenti končiaci pregraduálne štúdium odbor VO na Katedre filozofie FF UKF v
Nitre musia mať kompetencie, ktoré ich predurčujú na to, aby dokázali svoje vedomosti,
zručnosti a postoje uplatniť vo svojom povolaní ako učitelia ON na základných a stredných
školách.

Zameranie a opis projektu
Doposiaľ sa overovanie kompetencií a špecifických spôsobilostí (vedomosti, zručnosti,
postoje) získaných počas pregraduálneho štúdia realizovalo na Katedre filozofie výlučne
prostredníctvom tvorby a obhajoby bakalárskej, resp. magisterskej práce a bakalárskych,
resp. magisterských štátnych skúšok. Uvedený spôsob overovania nebol zameraný na
mapovanie kompetencií potrebných pre vykonávanie učiteľského povolania, sústreďoval
sa hlavne na vedomosti získané študentmi v odbore VO. Týmto projektom chceme začať
overovanie profesijných kompetencií prostredníctvom individuálneho overovania
kompetencií u študentov na základe vypracovanej metodiky pod kontrolou skúsených
pedagógov. Vybrané kompetencie budú overované za pomoci indikátorov a vybraných
a rozpracovaných nástrojov overovania. Takto chceme mať zmapované, ako sú študenti
pripravení do praxe a či dokážu riešiť zložité situácie, ktorým budú vystavení. Na základe
výsledkov individuálneho overenia a ich vyhodnotenia bude vypracovaná matica
vzdelávacích potrieb študentov pregraduálneho štúdia v študijnom odbore VO.
Podľa interakčného modelu edukácie (Kasáčová 2006, 24) skúmané profesijné
kompetencie rozdeľujeme do troch dimenzií: žiak, edukačný proces, učiteľ. Jednotlivé
dimenzie (pre zrozumiteľnosť) označujeme A - dimenzia žiak, B - dimenzia edukačný
proces, C - dimenzia učiteľ. V jednotlivých dimenziách prideľujeme
kompetenciám špecifické spôsobilosti (vedomosti, zručnosti, postoje), ktoré sú ich
súčasťou a ktoré budeme následne, pomocou vybraných nástrojov overovať.
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A - kompetencie spojené so žiakom
Kompetencie

Špecifické spôsobilosti (vedomosti, zručnosti,
postoje)
● poznať zákonitosti psychického vývoja a osobitostí
žiaka príslušného vekového obdobia
● poznať metódy identifikácie individuálnych
charakteristík žiaka
● akceptovať individualitu každého žiaka

1 identifikovať vývinové a individuálne
charakteristiky žiaka

● poznať štýly učenia sa žiakov

2 identifikovať psychické a sociálne faktory jeho
učenia sa

● poznať metódy identifikácie štýlov učenia
a individuálnych edukačných potrieb žiakov (žiaci so
špeciálnymi potrebami)
● akceptovať rôzne spôsoby učenia sa žiaka
v závislosti od psychických, fyzických a sociálnych
podmienok
● poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom
prostredí a ich vplyv na osobnosť žiaka
● poznať metódy zisťovania individuálnych
charakteristík žiaka vychádzajúcich z jeho
sociokultúrneho prostredia (sociálne
znevýhodneného prostredia)
● akceptovať odlišnosti žiaka bez predsudkov a
stereotypov

3 identifikovať sociokultúrny kontext rozvoja
žiaka

B - kompetencie spojené s riadením edukačného procesu, vytváraním podmienok
edukácie a ovplyvňovaním osobnostného rozvoja žiakov
Kompetencie
B/1 Riadenie edukačného procesu
1.1 ovládať obsah vyučovaných predmetov

Špecifické spôsobilosti (vedomosti, zručnosti, postoje)
B/1 Riadenie edukačného procesu
● mať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane
interdisciplinárnych väzieb a reflexie rozvoja príslušných
vedeckých odborov
● poznať základné pedagogické dokumenty (učebné
osnovy, vzdelávacie štandardy...)

1.2 schopnosť plánovať a projektovať
edukáciu

●
poznať problematiku plánovania a projektovania
edukačného procesu
● vedieť plánovať a projektovať edukačný proces
v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím
programom a v súlade s kľúčovými kompetenciami žiaka,
vedieť reflektovať skutočný proces učenia sa a porovnať
ho s naprojektovaným procesom
● vytvoriť individuálny výchovno-vzdelávací plán pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v spolupráci s odborníkmi
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1.3 schopnosť stanoviť edukačné ciele
orientované na žiaka

● poznať kritériá tvorby výchovno-vzdelávacích cieľov
● vedieť vymedziť ciele učenia sa žiakov orientované na
rozvoj ich kompetencií
● akceptovať špecifiká podmienok analýzy učiva vo
vzťahu k cieľom

1.4 schopnosť psychodidaktickej analýzy
učiva

● poznať zákonitosti psychodidaktickej analýzy učiva vo
vzťahu k cieľom
● aplikovať postupy didaktickej analýzy učiva pri výbere
základného a rozvíjajúceho učiva s akcentom na
psychodidaktické špecifiká v kontexte s výchovnovzdelávacími cieľmi a individuálnymi potrebami žiaka

1.5 schopnosť výberu a realizácie
vyučovacích foriem a metód

● poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa
žiakov
● vedieť vybrať adekvátne formy a metódy na realizáciu
učebných činností žiakov

1.6 schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky
edukácie žiaka

● poznať spôsoby hodnotenia žiaka a ich
psychodidaktické aspekty
● vedieť stanoviť kritériá hodnotenia úspešnosti žiaka
● vedieť hodnotiť žiakov vzhľadom na ich vývinové
a individuálne charakteristiky
B/2 vytváranie podmienok edukácie
● poznať faktory ovplyvňovania klímy v triede

B/2 vytváranie podmienok edukácie
2.1.schopnosť vytvárať pozitívnu klímu
triedy

● vedieť komunikovať so žiakmi a vytvárať priaznivú
emocionálnu, pracovnú a sociálnu klímu v triede
a prostredie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka, vedieť
komunikovať v komunite učiteľov danej triedy
2.2.schopnosťvytvárať a využívať materiálne
a technologické zázemie edukačného procesu

● poznať moderné materiálne a informačno-technologické
prostriedky
● vybrať, vytvárať
a využívať vhodné pomôcky
a didaktické prostriedky vrátane IKT
● tvoriť vlastné didaktické prostriedky výučby

B/3 ovplyvňovanie osobnostného rozvoja
žiakov
3.1 schopnosť ovplyvňovať personálny
rozvoj žiaka

B/3 ovplyvňovanie osobnostného rozvoja žiakov

3.2 schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti

● poznať stratégie a metódy sociálneho rozvoja žiakov

● poznať stratégie a metódy personálneho rozvoja žiaka
(sebapoznania, sebahodnotenia, sebaúcty, sebadôvery,
sebaregulácie a sebarealizácie)
● aplikovať stratégie a metódy podľa individuálnych
potrieb žiaka
● akceptovať a oceňovať personálne zručnosti žiaka,
rozvíjať sebareflexiu a podporovať sebahodnotenie žiakov
rozvíjať hodnotiace myslenie žiakov
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a postoje žiaka
● aplikovať stratégie a metódy sociálneho rozvoja žiakov
(komunikácia, empatia, asertivita, vzájomná pomoc,
darovanie, delenie sa, spolupráca)
● akceptovať a oceňovať sociálne zručnosti žiaka
3.3 schopnosť prevencie a nápravy sociálnopatologických javov a porúch správania

● poznať riziká sociálno-patologických javov a možnosti
primárnej prevencie a nápravy
● rozpoznať sociálno-patologické javy správania sa
žiakov a spolupracovať s odborníkmi, vedieť didakticky
zapracovať do obsahu vzdelávania riziká sociálnopatologických javov
● oceňovať pozitívne prejavy v správaní sa žiaka

C - kompetencie spojené so samotným učiteľom
Kompetencie
1plánovať a rozvíjať profesijný rast
a sebarozvoj

Špecifické spôsobilosti (vedomosti, zručnosti, postoje)
● poznať svoje osobné dispozície, hodnoty, silné a slabé
stránky a využiť ich v pedagogickej praxi, poznať trendy
vývoja spoločnosti a trendy v oblasti výchovy
a vzdelávania
● reflektovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť
v tímovej spolupráci, vedieť si stanoviť ciele
profesijného rozvoja na základe vlastných vzdelávacích
potrieb
a potrieb
školy,
využívať
možnosti
kontinuálneho vzdelávania, využívať IKT v profesijnom
rozvoji, využívať cudzí jazyk v profesijnom rozvoji
● využívať poznatky a zručnosti získané v rámci
kontinuálneho
vzdelávania
pedagogických
zamestnancov

2 schopnosť identifikovať sa s profesijnou
rolou a školou

● poznať poslanie a ciele školy
● vystupovať ako reprezentant profesie, školy
v edukačnom procese používať spisovný jazyk
a adekvátnym spôsobom využívať rôzne štýly jazykovej
komunikácie
● vedieť sa stotožniť s rolou facilitátora, efektívne
komunikovať so sociálnymi partnermi školy

Charakter výskumu a vývoja projektu
Výskum, realizovaný v rámci projektu, má aplikačný charakter. Je zameraný na
zmapovanie profesijných kompetencií študentov končiacich pregraduálne štúdium
v odbore VO. Na základe individuálneho overovania študentov a jeho vyhodnotenia bude
vypracovaná matica vzdelávacích potrieb, ktorá bude korešpondovať s potrebami
začínajúceho učiteľa. Na základe matice budú do existujúceho študijného programu
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(Učiteľstvo predmetu výchova k občianstvu v kombinácii 1. a 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania akreditovaný v roku 2015 v rámci komplexnej akreditácie univerzít ako jeden
z programov študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov na FF UKF v
Nitre) zapracované zmeny. Okrem toho budú vypracované učebné materiály zamerané na
rozvíjanie kompetencií, ktoré budú identifikované ako nedostatočne rozvinuté u študentov.
Vytvorené učebné materiály budú súčasťou materiálov, ktoré sa budú využívať v rámci
študijného programu VO.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zistiť mieru prípravy študentov končiacich vysokoškolské
pregraduálne štúdium v odbore VO do praxe a v prípade zistených nedostatkov navrhnúť
potrebné zmeny a zapracovať ich do programu tohto odboru.

Čiastkové ciele
● Vytvoriť zoznam profesijných kompetencií (vrátane ich identifikácie), ktoré má mať
študent končiaci vysokoškolské pregraduálne štúdium v odbore VO pred nástupom do
svojho pedagogického zamestnania.
● Študenti si overia tieto kompetencie na sebe a vyhodnotia úroveň svojich kompetencií
(prostredníctvom zvoleného inštrumentária), overovanie a vyhodnotenie sa uskutoční pod
odborným dozorom vysokoškolských pedagógov.
● Individuálne overovanie kompetencií (ktoré uskutočnia študenti) ako aj ich vyhodnotenie
(podľa stanovených kritérií) bude slúžiť ako východiskový materiál na vytvorenie matice
vzdelávacích potrieb pre študentov pregraduálneho štúdia (Bc., Mgr.) v odbore VO.
● Na základe matice budú navrhnuté zmeny v študijnom programe pre 1. a 2. stupeň štúdia
v odbore VO (modifikácie programu v podobe vloženia vybraných predmetov zameraných
na rozvíjanie chýbajúcich kompetencií; revízia syláb vyučovacích predmetov a pod.).
● Bude vypracovaná evaluačná správa, ktorá bude obsahovať zistené nedostatky a tiež
riešenia zamerané na skvalitnenie pregraduálnej prípravy študentov v odbore VO.

Postup na dosiahnutie cieľov projektu
Vedúca projektu spolu s riešiteľským kolektívom bude pravidelne zvolávať zasadnutia
riešiteľského kolektívu. Na nich budú konkretizované krátkodobé úlohy pre jeho členov.
Ich plnenie sa budú priebežne kontrolovať a vyhodnocovať z hľadiska vydelených
čiastkových cieľov. Čiastkové výsledky riešeného projektu budú členovia riešiteľského
kolektívu priebežne prezentovať na pracovných stretnutiach kolektívu a tiež na vedeckých
a odborných podujatiach a publikovať v rámci rôznych výstupov (odborné a vedecké
články z konferencií, odborné články vo vybraných pedagogických časopisoch a i.).
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Harmonogram
V prvom roku riešenia (2015)
● vytvorenie databázy profesijných kompetencií (s podrobnou identifikáciou) učiteľa ON
● zorganizovanie teoreticko-praktického kolokvia so zameraním na profesijné
kompetencie učiteľov ON
● vypracovanie mechanizmu overovania vybraných profesijných kompetencií (indikátory,
nástroje overovania)
V druhom roku riešenia projektu (2016)
● zorganizovanie overenia a vyhodnotenia vybraných kompetencií učiteľa ON
● zorganizovanie konferencie
● vypracovanie matice vzdelávacích potrieb pre učiteľa ON
V treťom roku riešenia projektu (2017)
● navrhnutie evaluačného systém kvality výchovy a vzdelávania na Katedre filozofie FF
UKF v Nitre v odbore VO (učiteľ ON)
● vytvorenie kolektívnej monografie a učebných materiálov
● vypracovanie evaluačnej správy a navrhnutie zakomponovať zmeny do existujúceho
študijného programu
Počas celého obdobia riešenia projektu
● budeme priebežne organizovať prednášky o aktuálnych problémoch v slovenskom
školstve
● budeme sa priebežne zúčastňovať na konferenciách konaných na aktuálne témy
prepojenia teórie s pedagogickou praxou

Záver
V príspevku autorka informuje o projekte KEGA č.004UKF-4/2015 „Overovanie
kľúčových kompetencií študentov končiacich pregraduálne štúdium v odbore Výchova
k občianstvu s cieľom zistenia ich pripravenosti do učiteľskej praxe“, ktorý sa bude tri
roky realizovať na Katedre filozofie FF UKF v Nitre a pomocou ktorého sa budú po
novom overovať vybrané kompetencie študentov v odbore VO – budúcich učiteľov
predmetu ON.

15

Literatúra
KASÁČOVÁ, B. (2006): Kariérový systém rozvoja profesionality učiteľov. Pedagogické
rozhľady 4-5/2006, s. 24-27.
KOSOVÁ, B. (2006): Kríza učiteľskej profesie v medzinárodnom kontexte. Pedagogické
rozhľady 4-5/2006. s. 20-24.
KOSOVÁ, B.- KASÁČOVÁ, B. (2001):
Vzdelávanie učiteľov v pedagogických
inováciách. In: Inovácie v edukácii a v príprave učiteľov. Banská Bystrica: PF UMB, 2001,
s. 10-27. KOŤA, J. (1998): Profesionalizace učitelského povolání. In: Učitelské povolání
z pohledu sociálnych věd. Praha: PF UK. s. 6-42.
VATUŠOVÁ, J. (2004): Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. In: Učitelé jako
profesní skupina, jejich vzdelávání a podporný systém. Praha: PdF UK, s. 19-46.

doc. Viera Jakubovská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
vjakubovska@ukf.sk
Príspevok je čiastkovou prezentáciou výsledkov riešenia výskumnej úlohy KEGA
č.004UKF-4/2015 „Overovanie kľúčových kompetencií študentov končiacich
pregraduálne štúdium v odbore Výchova k občianstvu s cieľom zistenia ich pripravenosti
do učiteľskej praxe“, ktorá sa rieši Na Katedre filozofie FF UKF v Nitre.

16

PROFESIONALIZÁCIA UČITEĽSKEJ
PROFESIE.SÚČASNÉ CHÁPANIE UČITEĽSKÝCH
KOMPETENCIÍ
Viera Jakubovská
Professionalisation of the teaching profession.Current understanding of teaching
competencies
Abstract: This paper focuses on the professionalisation of the teaching profession and its
new challenges. It focuses on the professional standards and competencies that make up
teacher competence profile in general and also of the teacher of Civic Education.
Key words: profession-teaching profession- professionalisation of the teaching
profession- competency

Charakteristika učiteľskej profesie. Profesionalizácia učiteľskej profesie
V súčasnosti stále častejšie premýšľame na rôznych úrovniach nad učiteľskou profesiou.
Tento proces začal od sedemdesiatych rokov 20. storočia procesom deprofesionalizácie,
resp. krízou učiteľskej profesie a prešiel do obdobia deväťdesiatych rokov do tzv. obdobia
neoprofesionalizmu, spojeného so zvyšovaním statusu učiteľskej profesie. Ako píše J.
Koťa (1998, 20) „profesie predstavujú vzorce zamestnaní, ktoré majú vysoko rozvinuté
sústavy noriem, odvodených z ich špecifickej roly v spoločnosti“. Profesia utvára
spoločenský status človeka.
V súvislosti s učiteľskou profesiou sa môžeme stretnúť s tým, že anglosaskí autori
označujú učiteľstvo ako semiprofesiu. Tento pojem je známy v sociológii, kde sa
povolania hierarchizujú ako remeslá, semiprofesie a profesie. Semiprofesie sa „vyznačujú
tým, že sú vykonávané vo veľkých byrokratických organizáciách s hierarchickou štruktúrou
na čele s administratívnou autoritou, majú veľký počet členov, značný podiel žien,
vyžadujú nižšie vzdelanie s kratšou dobou prípravy a majú nižší legitímny status“
(Lukášová-Kantorková 2003, 22). Od druhej polovice 20. storočia sa objavuje snaha prejsť
od učiteľskej semiprofesie k profesii, resp. k profesionalizácii učiteľského povolania, čo je
spojené so zavádzaním vysokoškolskej pregraduálnej prípravy a so zvyšovaním
spoločenského statusu učiteľa. Učiteľské povolanie sa profesionalizuje, pričom sa
vychádza z indikátorov, ktoré sa všeobecne pokladajú za znaky profesií1. Ide o nasledovné
indikátory:
● silný ideál služby spoločnosti - vykonávanie povolania v prospech spoločnosti;
● profesijná identita – profesijná autonómia a socializácia, vytváranie odborných asociácií,
profesijných noriem, etického kódexu;
● autonómia v rozhodovaní profesionála – nezávislé expertné posúdenie potrieb žiaka;
1

THE INTERNATIONAL ENCYKLOPEDIA OF EDUCATION, 1994, KASÁČOVÁ 2002, VAŠUTOVÁ
2004, SPILKOVÁ 2004 a i.
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● náročné expertné schopnosti, ktoré vlastnia len členovia profesie;
● zvládnutie, na teórii postavených formalizovaných poznatkov v rámci dlhej prípravy na
vysokej úrovni (Kosová 2006, 22).
Zmeny v chápaní učiteľskej profesie súvisia s reakciou na zmeny v postmodernej
spoločnosti a tiež s tým, že sa prijal koncept spoločnosti, založený na poznatkoch a učitelia
boli považovaní za kľúčové sily jej rozvoja. Cesty novej profesionality už nie sú spojené
len s akademickými debatami, ale aj so štátno-politickými a nadnárodnými rozpravami.
Začína sa posilňovať vzťah štátnej školskej politiky a inštitúcií pripravujúcich učiteľov
a dochádza k snahám o integráciu národných systémov prípravy a nadväzujúceho
kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Podľa Lisabonskej stratégie (2005) si učiteľská profesia vyžaduje vysokú
kvalifikáciu, celoživotné vzdelávanie, mobilitu a partnerstvo. V dokumente Zlepšovanie
kvality vzdelávania učiteľov (2007)2 sa rozširujú politické priority o dôraz na profesijné
kompetencie, reflexiu učiteľskej profesie a vzdelávaciu politiku. Štandardný výkon
odbornej činnosti pedagogických zamestnancov (ďalej len „PZ“)
a odborných
zamestnancov (ďalej len „OZ“) (§ 25 ods. kontexte zákona 317/2009) je normatív,
vymedzujúci súbor kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogických činností
alebo štandardný výkon odbornej činnosti PZ a OZ (§ 25 ods. 3). Profesijný štandard
začínajúceho PZ a OZ je záväzný pre vypracovanie štátnych vzdelávacích programov
príslušných odborov vzdelávania a pre hodnotenie obsahu a profilu absolventa príslušného
študijného programu (§ 25 ods. 4).
Od konca 20. storočia sa hovorí o učiteľskej profesii ako o expertnej činnosti.
Profesionáli sú ľudia, „ktorí vo svojej činnosti využívajú poznatky, ktoré nie sú dostupné
každému a ktoré sú zároveň účinné. Uznávaní profesionáli sa opierajú o hlboké teoretické,
t. j. formalizované a systematické poznatky, ale zároveň majú špeciálny vzťah k poznaniu,
iniciujú ďalšiu produkciu poznania, tvoria nové poznatky“ (Kosová 2006, 23).
Kosová (2006, 15), vychádzajúc zo zahraničných zdrojov konštatuje, že
profesionalizácia učiteľskej profesie priniesla posun od orientácie na minimálne
kompetencie učiteľov k modelu otvorenej profesionality učiteľa: „Svetová pedagogika sa
odkláňa od chápania učiteľstva ako technologického procesu, ktorý možno presne
naplánovať a po krokoch realizovať, ale chápe ho ako zložitý, premenlivý a tvorivý proces
osobného stretávania sa učiteľa a žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania. Učiteľa
poníma ako experta na toto stretávanie, na uľahčovanie procesov učenia sa, experta na
riešenie školských edukačných (vzdelávacích a výchovných) situácií“ (2006, 17). Podstatou
tohto nového konceptu chápania učiteľa ako profesionála je to, že učiteľ ako profesionál by
mal „ovládať expertné diagnostikovanie situácií a subjektov, procesy rozhodovania
a intervencie so znalosťou kauzality, interpersonálne stratégie, sebareflexiu na odbornej
báze postaveného vyučovacieho procesu“ (Vatušová 2004, 23).
O učiteľskom povolaní sa hovorí ako o expertnej profesii. Podstata profesionality
učiteľov je v integrácii pedagogiky s psychológiou v didaktike a psychodidaktiky
a pedagogiky s každým vyučovaným odborom v odborovej didaktike. V učiteľstve sa
prejavuje integrácia teórie a praxe, je to praktická profesia, je komunikáciou medzi
objektívnym a subjektívnym poznaním, explicitným a implicitným, čo sa prejavuje nielen
2

Správa o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov. In: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//...0.
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vo vedomostiach, skúsenostiach, schopnostiach, ale aj v postojoch a hodnotách. Niektorí
autori v súvislosti s týmto používajú namiesto pojmu profesijné kompetencie pojem
profesijné hodnoty alebo zodpovednosti (Vašutová, Kantorková). Podľa myšlienkových
procesov, prebiehajúcich v tomto cykle (vedomosti, zručnosti, postoje), potrebuje učiteľ
trojaké profesijné znalosti: teoretické, znalosti v činnostiach a kontextové znalosti
(Lukášová-Kantorková 2003, 33).
Viacerí autori (Kosová, Vašutová a i.) sa zamýšľajú nad tým, čo bráni v naplnení
poňatia učiteľstva ako expertnej profesie na Slovensku. Väčšina sa zhoduje na tom, že je to
duálne chápanie učiteľskej spôsobilosti a duálna príprava na učiteľskú profesiu.
„Separované vnímanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti problematizuje aj vnútorné
identifikovanie sa s profesiou, keď sa odbornosť viaže na iný odbor ako je učiteľstvo, jeho
teóriu a prax“ (Kosová 2006, 18). Vzniká nesprávna predstava, že pedagogická
spôsobilosť nie je odbornou spôsobilosťou, ale, že je k odbornej spôsobilosti
inštrumentálnou „som v niečom odborník a získam ešte nástroj, aby som odbor mohol
učiť(...) Pre učiteľskú (pedagogickú) profesiu je definične určujúci práve jej pedagogický
kontext, pričom jeho tzv. odborná zložka má pre výkon učiteľskej profesie inštrumentálnu
funkciu. Ak odborná zložka má v učiteľstve inštrumentálnu povahu, je kontraproduktívne,
ak sa vôbec uvažuje o separovaných komponentoch učiteľskej prípravy. Samotný koncept
učiteľstva ako profesie sám vyžaduje nevyhnutnú vnútornú integritu doteraz separovaných
zložiek profesijných spôsobilostí“ (Kosová 2006, 18).
Pokiaľ ide o prípravu budúcich učiteľov, nie je v súčasnosti dostatočná. Niektorí
autori (Spilková, Lukášová, Kantorková a i.) uvádzajú tieto najčastejšie prekážky vo vývoji
profesionality v oblasti stratégií vysokoškolskej výučby:
● ignorovanie teórií učenia sa a procesov učenia sa vysokoškolákov zo strany
vysokoškolských učiteľov;
● prevládanie informačno-receptívnych metód výučby (prednáška), ich neúčinnosť pre
proces učenia sa študentov a protikladnosť k profesijnému zameraniu štúdia;
● neakceptovanie jednotlivých nadväzujúcich fáz procesu postupného stávania sa
učiteľom;
● neadekvátnosť hodnotenia študentov učiteľstva, vedomostné skúšky, nehodnotenie
profesijných učiteľských kompetencií (vrátane štátnych skúšok) (Kasáčová-Kosová 2006,
s. 38).
Kvalita učiteľov a ich profesionalizácia je kľúčovým problémom vzdelávacích
systémov v globálnom kontexte. Kritický stav profesie je nielen krízou učiteľov, ale aj
dôsledkom vývoja postmodernej spoločnosti. Učiteľskú profesiu ohrozujú negatívne
trendy: znižovanie sociálneho status, deprofesionalizácia, únik kvalitných učiteľov zo
školstva, nízky spoločenský status, zhoršenie pracovných podmienok, spochybňovanie
vzdelania ako tradičnej hodnoty a i. Tieto krízové javy si vyžadujú reformu v koncepcii
profesijného rozvoja a kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Reformy uskutočňované v krajinách EÚ v posledných dvoch desaťročiach menia
tradičné prístupy k profesii a reflektujú zmenu v chápaní vzdelávania. Učitelia sú jedinou
profesiou, ktorá programovo vytvára kompetencie občanov pre učiacu sa spoločnosť.
Očakáva sa, že budú zmierňovať problémy spoločnosti: sociálnu nerovnosť,
nezamestnanosť, multikulturalitu, násilie a i. Neustále sa zvyšujú požiadavky na výkon
učiteľov. Žiada sa od nich, aby boli inovátormi, manažérmi, konzultantmi, prieskumníkmi
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i tvorivými zamestnancami. To si vyžadovalo rozpracovanie systému profesijných
kompetencií. Ich dosiahnutie bolo ohrozené rôznymi faktormi: nejasným profesijným
statusom a identitou učiteľa; starnutím učiteľských zborov; feminizáciou profesie;
nedostatkom a nerovnomernosťou kvalifikovanosti učiteľov v jednotlivých regiónoch;
nedostatočnou kvalitou personálnej stratégie rezortu a neatraktívnosťou učiteľskej profesie.

Kompetencie a spôsobilosti učiteľa
Rôzni autori sa v rámci vývinu teórie učiteľskej profesie (Koťa, Kasáčová, Kosová,
Kantorková,
Lukášová a i.) zaoberajú hľadaním najvhodnejších a nevyhnutných
kompetencií, ktoré majú tvoriť jadro učiteľskej profesionality. Tento trend je výrazný od
deväťdesiatych rokov 20. storočia.
Pojem „kompetencia“ znamená schopnosť, spôsobilosť zvládať určitú pracovnú
pozíciu, vedieť ju vykonávať, byť v príslušnej oblasti kvalifikovaný, mať potrebné
vedomosti a zručnosti. Tento pojem charakterizuje vnútornú kvalitu človeka, ktorá je
výsledkom jeho rozvoja, ktorá mu umožňuje podať požadovaný a štandardný výkon. 3
Lomnický-Predanocyová (2014, 11) dodávajú, že: „kompetencie učiteľa možno vymedziť
ako súbor dispozícií a zručností pozostávajúcich zo špecifických požiadaviek: odbornopredmetových, psychologicko-didaktických, komunikatívnych, organizačných, riadiacich,
poradenských, konzultatívnych a reflektívnych. Kompetencie sú predpokladom pre
vykonávanie učiteľskej profesie, ich reálna podoba sa prejavuje v pedagogickej praxi, teda
v preukázateľnej a pozorovateľnej podobe“.
Štruktúra a priority učiteľských kompetencií sa identifikujú podľa niekoľkých
tendencií: pregraduálnej prípravy, jej obsahu a formuláciou profilu absolventa; kontextom
edukačných situácií; hľadiskom učiteľa ako autonómneho subjektu a požiadaviek
rozvíjajúcej sa spoločnosti zo strany rodiny, regiónu, štátu, Európy.
Na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia sa kompetencie a spôsobilosti
učiteľa vymedzovali v nadväznosti na obsah prípravy učiteľov. Išlo najmä o normatívne
modely založené na troch oblastiach: odborno-predmetovej zložke prípravy, pedagogickopsychologickej a metodickej, resp. predmetovo-didaktickej zložke prípravy. Neskôr sa
začala prejavovať snaha, ktorá trvá dodnes - snaha „o opustenie normatívneho prístupu
vyjadreného v profile ideálneho absolventa“ a formovanie reálnych spôsobilostí, ktoré sú
viac individualizované a previazané na kontext vzdelávacích situácií, dôraz sa kladie na
sebareflektívne spôsobilosti ako „otvorenosť profesionála voči zmenám, schopného
prispôsobovať sa meniacim podmienkam“ (Kasáčová-Kosová 2006, 38).
C. Kyriacou (1996, 23) delí oblasti pedagogických spôsobilostí podľa činností
učiteľa v procese vyučovania, pričom je určujúce dosiahnutie didaktických cieľov
a efektívne vyučovanie. Vydeľuje nasledovné spôsobilosti: plánovanie a príprava
(spôsobilosti spojené s výberom didaktických cieľov a prostriedkov na dosiahnutie týchto
cieľov); realizácia edukácie (spôsobilosti potrebné na zapojenie žiakov do vyučovania);
riadenie vyučovania (spôsobilosti spojené s riadením a organizáciou učebných činností);
klíma triedy a iné.
3

POZRI: www.statpedu.sk/sk/projekty/projekt-KeyCoNet/Klucove

20

Holandskí autori (Vonk et.al. 1992) odvodzujú kompetencie od učiteľských rolí.
Vydeľujú kompetencie spojené s: vedomosťami a porozumením (vedomosti z vyučovacích
predmetov, znalosť kurikula, znalosti učiteľských rolí); plánovaním a projektovaním celku
aj čiastkových edukačných činností (plánovanie vyučovacej hodiny, didaktických stratégií
v triede); vyučovacími stratégiami a metódami zmysluplného učenia (učiteľ musí mať
predstavu o kognitívnych schopnostiach a učebných procesoch žiakov); s kompetenciami
spojenými s triednym manažmentom (riadenie a organizácia vyučovacích situácií,
vytváranie priaznivej edukačnej klímy); kompetenciami zameranými na hodnotenie
žiakovej aktivity, výsledkov, jeho rozvoj a ďalší profesionálny rozvoj učiteľa (reflexia
vlastnej práce, sebautváranie vlastných zámerov) a iné.
V súčasnosti sa zdôrazňujú spôsobilosti, ktoré zohľadňujú samotný vyučovací
proces, menej výrazná je orientácia na žiaka a na celoživotný rozmer rozvoja učiteľa. Z.
Helus (1999) vydeľuje kompetencie, ktoré sú spojené tak s oblasťou prípravy vyučovania
ako aj s činnosťou učiteľa v edukačnom procese: odborno-predmetové, psychologické,
pedagogicko-didaktické, komunikatívne, riadiace (pedagogicko-manažérske), poradenské
a konzultatívne, plánovacie a projektovacie. K týmto kompetenciám V. Švec (1998)
pridáva aj kompetencie k vyučovaniu a výchove (psychopedagogická, diagnostická,
komunikatívna); osobnostné kompetencie (spôsobilosť akceptovať seba, žiakov, kolegov,
spôsobilosť asertívneho, autentického a empatického správania) a rozvojové kompetencie
(adaptačná, výskumná, informačná, sebareflektívna).
Podľa V. Spilkovej (1999, 41) kompetenčnú prípravu učiteľov tvorí šesť kľúčových
kompetencií: psychodidaktická, komunikačná, organizačná a riadiaca, diagnostická
a intervenčná, poradenská a konzultačná a sebareflektívna. Ona posúva akcent od
teoretických základov vyučovacích predmetov k psychodidaktickému vzdelávaniu
a k všeobecnej kultivácii učiteľa. Na inom mieste Spilková za hlavný cieľ pregraduálnej
prípravy učiteľov považuje vybaviť učiteľa kľúčovými profesionálnymi kompetenciami,
ktoré chápe ako komplexné psychodidaktické spôsobilosti, uľahčujúce učiteľovi zvládnutie
zložitých a premenlivých pedagogických situácií (Spilková 2004, 25).

Súčasné chápanie učiteľských kompetencií
Súčasné chápanie problematiky učiteľských kompetencií akcentuje hľadisko učiteľa ako
autonómneho subjektu a tiež hľadisko požiadaviek rozvíjajúcej sa spoločnosti, ktorá je
zložená na poznaní. Tieto hľadiská sú základom medzinárodných dohovorov
a dokumentov o kompetenčných profiloch učiteľa, ale aj ich aplikácii na podmienky
jednotlivých európskych krajín. Medzinárodná expertná komisia Európskej komisie (2002)
identifikovala profesijné kompetencie učiteľa v európskom regióne založené na myšlienke
učiacej sa spoločnosti. Kompetencie rozdelila do dvoch skupín (spracované podľa
European Comission, 2002): kompetencie vzťahujúce sa na proces učenia a kompetencie
vzťahujúce sa na výsledky učenia. Kompetencie vzťahujúce sa na proces učenia zahŕňajú:
vstupné charakteristiky žiakov (znalosti a porozumenie sociálnym, etnickým a kultúrnym
odlišnostiam žiakov, čo vyžaduje prispôsobenie vyučovania žiakom, diferenciáciu výučby,
vyučovanie v iných jazykoch); meniace sa podmienky vyučovania (zmena rolí učiteľa vo
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vyučovaní a v škole, dôraz na facilitáciu a zodpovednosť, otvorenosť učebného prostredia
životu, účasť na vlastnom profesionálnom rozvoji).
Kompetencie, vzťahujúce sa na výsledky učenia, vychádzajú z medzinárodných
dohovoroch o kľúčových kompetenciách, ktoré má človek dosiahnuť, aby sa uplatnil
v spoločnosti 21. storočia. Tieto kompetencie má v budúcnosti dosiahnuť každý človek
a pre profesiu učiteľa sú určujúce: kompetencie k občianstvu, európanstvu a udržateľnému
rozvoju; kompetencie pre učiacu sa spoločnosť (motivácia celoživotne sa učiť, učiť sa ako
sa učiť, digitálna gramotnosť, kreativita a inovácie, schopnosť riešiť problémy,
komunikácia a spolupráca); kompetencie pre integrovanie IKT do výučby; kompetencie
pre tímovú prácu; kompetencie k participácii na tvorbe školského kurikula; kompetencie
pre spoluprácu s rodičmi a so sociálnymi partnermi.
Príkladom ako sa aplikujú európske trendy (Vatušová 2004) na národnej úrovni je
škótsky program „Kvalifikovaný učiteľ“ (2001). Za kvalifikovaného učiteľa sa považuje
taký učiteľ, ktorý sa angažuje v skvalitňovaní vyučovania a v profesijnom sebarozvoji.
Na to boli vydelené štyri oblasti profesijných kompetencií, ktoré sú rozpracované až na
úroveň indikátorov, ktoré sledujú ich kvalitu. Ide o tieto kompetencie:
● profesijné hodnoty a povinnosti - efektívnosť skvalitňovania učenia sa v triede
(zabezpečiť rozvoj žiaka, vytvárať pozitívnu klímu na učenie, využívať stratégie
podporujúce učenie sa); kritická reflexia, sebaevalvácia a rozvoj učiteľa (zhodnotiť svoj
profesijný výkon, byť angažovaný v systéme ďalšieho vzdelávania, využívať v práci
výsledky výskumu); spolupráca a ovplyvňovanie (kolegov v profesijnom rozvoji,
vzájomné partnerstvo, budovanie kultúry školy); vzdelávanie a sociálne hodnoty (zmysel
pre zodpovednosť, spravodlivosť, rovnosť žiakov);
● profesijné znalosti a porozumenie - kritické porozumenie procesom edukácie, jeho
sociálnemu a kultúrnemu kontextu;
● profesijné a osobné atribúty - entuziazmus, empatia, efektívna komunikácia, otvorenosť,
tvorivosť, starostlivosť;
● profesijné konanie – profesijné povinnosti.
Aj v Českej republike sa medzinárodné trendy prejavili v snahe vytvoriť národný
dokument o profesijných kompetenciách a štandarde učiteľa, o čom píše J. Vašutová
(2001, 2004). Autorka vychádza zo štyroch kľúčových vzdelávacích cieľov učiacej sa
spoločnosti. Tieto sa premietli do nových funkcií školy, ktoré tvoria základ pre štruktúru
profesijných kompetencií učiteľov. Ide o tieto edukačné ciele, funkcie školy a kompetencie
učiteľa.
● učiť sa poznávať (kvalifikačná funkcia školy), tvoria ju kompetencie: predmetové;
didaktické a psychodidaktické; pedagogické; informatické a informačné; manažérske;
diagnostické a hodnotiace;
● učiť sa žiť spoločne (socializačná funkcia školy), tvoria ju kompetencie: sociálna;
prosociálna; komunikatívna a intervenčná;
● učiť sa konať (integračná funkcia školy), tvoria ju kompetencie: osobnostne kultivujúca;
multikultúrna; environmentálna a proeurópska;
● učiť sa učiť (personalizačná funkcia školy), tvoria ju kompetencie: diagnostická;
hodnotiaca (sebahodnotiaca); zdravého životného štýlu; poradensko-konzultačná
(Kasáčová-Kosová 2006, 43-44).
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Aj pred Slovenskom stála potreba vytvoriť národný kompetenčný profil učiteľa,
rozpracovať ho v profesijných štandardoch jednotlivých kategórií pedagogických
zamestnancoch, v kľúčových kompetenciách a spôsobilostiach a v indikátoroch ich kvality.
Pri tvorbe kompetenčného profilu učiteľa sa vychádzalo z integračného modelu edukácie s
tromi dimenziami: učiteľ, žiak a edukačný proces. Z toho vychádza aj návrh
kompetenčného profilu učiteľa, ktorý je nosnou štruktúrou pre tvorbu profesijných
štandardov jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancoch.
Kompetenčný profil každého pedagogického zamestnanca tvoria kľúčové
a špecifické kompetencie, ktoré sú ďalej rozpracované v profesijných štandardoch pre
každú kategóriu a každý kariérny stupeň pedagogických zamestnancov do indikátorov, t. j.
preukázateľných vedomostí, zručností a postojov: Súbor kompetencií, potrebných
na štandardný výkon pedagogickej (a odbornej) činnosti, je daný v zákone č. 317/2009
Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 25, ods. 3.
Pri tvorbe kompetenčného profilu sa vychádzalo z niekoľkých východísk: priorita
osobnostného rozvoja učiteľa orientovaného na rozvoj žiaka, európske trendy a dokumenty
zamerané na kľúčové kompetencie človeka 21. storočia a vyčleňovanie troch dimenzií
profesionality učiteľa (odborná, etická a osobnostná). Integračný model edukácie má podľa
Kasáčovej-Kosovej (2006, 45-46) niekoľko výhod: jednoduchosť a zrozumiteľnosť,
jednoznačnosť pomenovaní, zaradenie všetkých profesijných činností a spôsobilostí do
širšieho kontextu kompetencií, možnosť ich rozpracovania do preukázateľných indikátorov
a vhodnosť modelu kompetencií na prípravu programov učiteľského pred a postgraduálneho vzdelávania.

Záver
V príspevku sa autorka zamerala na zmapovanie profesionalizácie učiteľskej profesie,
upozorňuje na niektoré fakty, ktoré obmedzujú tento proces a ktoré majú nielen regionálny,
ale aj medzinárodný charakter: nízky status učiteľskej profesie, neatraktívnosť učiteľského
povolania, feminizácia profesie a iné. Pracuje s viacerými deleniami profesijných
kompetencií a zdôvodňuje význam a podstatu vydelenia kompetenčného profilu učiteľa
založeného na interaktívnom modely edukácie zloženom z troch dimenzií: žiak, edukačný
proces a sebarozvoj učiteľa.
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AKO SÚ PRIPRAVENÍ VYSOKOŠKOLSKÍ ŠTUDENTI
PRICHÁDZAJÚCI DO STREDNÝCH ŠKÔL NA
PEDAGOGICKÚ PRAX?
Jana Šimková
How do the people with university students coming to our secondary schools in practice?
Abstract: The author wonders, what kind of students come to practice and in an
interesting way she maps the current challenges facing students-trainees encounter.
Key words: student- practic- educatio- training

Akí sú vysokoškolskí študenti prichádzajúci k nám do stredných škôl na prax? Presne takí
istí, akí sme boli my kedysi v ich veku. Sú plní očakávania. Ako uspejú a ako zvládnu
množstvo situácií, ktoré sa počas jednej vyučovacej hodiny vyskytnú, vyskytujú a môžu
vyskytnúť?
Občianska náuka na stredných školách ponúka naozaj rôznorodý a široký priestor
na výskum, vzdelávanie a výchovu. Ten ďalej závisí nielen od typu školy, žiakov, ale aj
tém, resp. cieľov predmetu, ktorý je vyskladaný zo šiestich odborov. Štátny vzdelávací
program pre stredné školy charakterizuje občiansku náuku zhruba ako predmet:
koncipovaný tak, že...pomáha žiakom orientovať sa v sociálnej realite a v začleňovaní do
spoločnosti, pomáha poznávať osobnosti druhých i seba samého, aby pochopili vlastné
i cudzie konanie; oboznamuje s činnosťou politických inštitúcií a možnosťou začleniť sa
do nich, rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel pre zodpovednosť,
poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí uplatniť sa na pracovnom trhu
a prezentuje filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia (viac:
https://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/. To sú nemalé ciele. Aby
boli naplnené, musíme predovšetkým rozmýšľať o žiakoch a ich učiteľoch. Žiaci sa pýtajú:
načo mi tento predmet bude, budem ho v živote potrebovať? Áno, hľadajú motiváciu.
Ak ju nemajú, nedosiahneme žiadne výsledky. Ako môže motivovať učiteľ svojho žiaka?
Prvá a základná vec je, a to nespomínam samozrejme odbornú znalosť predmetu,
poznať svojich žiakov. Poznať ich jazyk a hovoriť ich jazykom, čo znamená porozumieť
im samým. Veď či nie je pravda, že podstata problémov je vždy tá istá, menia sa ,,iba“
podmienky a kulisy? A vysokoškolskí študenti odboru Výchova k občianstvu majú
obrovskú výhodu vzhľadom na blízkosť k veku stredoškolákov, aby používali ten istý
komunikačný kód a predchádzali tak zbytočným nedorozumeniam. Vekovo sú bližšie
stredoškolákom než ich stredoškolskí pedagógovia, hoci tí sú zasa skúsenejší, a tak si majú
čo odovzdať navzájom.
To, že sa objavuje potreba posilniť pripravenosť vysokoškolákov do pedagogickej
praxe, signalizuje problém. Máme vychovávať, učiť, viesť k občianstvu a sami nie sme
spokojní s tým, ako vyzerá naša občianska spoločnosť. To je v poriadku, veď chceme, aby
náš občan bol kritický, aby prehodnocoval a až potom prijímal, resp. neprijímal to, čo mu
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jeho občianska spoločnosť ponúka. Ale to sa dá len vtedy, keď bude mať budúci občan
možnosť poznať rôznorodé až protikladné občianske situácie a dáme mu priestor na
vyjadrenie sa k nim. Takže problém je v tom, či žiakom ponúkame dostatočný priestor na
sebavyjadrenie a sebarealizáciu. Ak chceme vychovať občana nielen kritického, ale aj
pozitívne zmýšľajúceho, empatického a sociálne cítiaceho a tiež náročného na seba i svoje
okolie a rovnako finančne a právne gramotného (minimálne v zmysle čokoľvek budeš
konať, nerob tak na úkor druhého), nikdy to nedosiahneme, keď budúcemu občanovi
nedáme priestor na sebavyjadrenie a sebarealizáciu. V podmienkach, aké sú v našich
školách, je to neobyčajne náročné (vysoké počty žiakov v triedach, nedostatok pomôcok,
frustrovaní učitelia...), ale dá sa to...inak by sme tu predsa neboli (otázne je, ak chceme
merať – na koľko percent). Je dôležité hľadať, skúšať, overovať rôzne metódy a formy
práce, analyzovať a reflektovať výsledky vyučovacej hodiny, do ktorej sme maximálne
zapojili svojich žiakov, aby sa ,,nenarobil iba učiteľ, ale predovšetkým jeho žiak.“
Veď sám Komenský upozorňoval, že ak sa má žiak čo najviac naučiť, musí zapojiť do
učenia čo najviac zmyslov, aby si tak sám overil platnosť poznatkov, ktoré si má
osvojiť. Ak sa to robí poctivo, zaberie to kopec času.
Ale počas praxe stretávam nadšencov, ktorí robia, čo je v ich silách, ktorí sa snažia
o záujem žiakov i spätnú väzbu. To, čo žiaci pri reflexiách vyučovacích hodín najviac
oceňujú, je priateľský prístup pedagóga, ktorý nevidí len sám seba, pokojnú pracovnú
atmosféru na hodinách a samozrejme, ak dosiahnu správne výsledky a vyučovanie je pre
nich zábavné. To si vyžaduje od pedagóga naozaj premyslenú organizáciu hodiny. Vhodné
metódy a formy sa hľadali odjakživa.
Už v prvopočiatkoch zrodu škôl prinášal ovocie sokratovský dialóg. Ako veľmi
mali svojho učiteľa žiaci radi – až tak, že mu pripravili útek z väzenia, hoci mohli tušiť, že
ich odmietne a ako ťažko sa vyrovnával s jeho smrťou Platón, ktorý možno práve pre
nespravodlivé obvinenie (že Sokrates kazí v diskusiách aténsku mládež...) skúsil dialóg so
žiakmi nahradiť prednáškami. Aristoteles prekonal svojho učiteľa Platóna tak, že vyučoval
počas prechádzok a potreboval ukazovať výsledky svojich tvrdení priamo pred očami
žiakov príkladmi z prírody. Ale to neboli metódy objavené veľkou trojkou. Ešte pred nimi
mnohí premýšľaví ľudia zakladali svoje učenia na pozorovaní prírody a vesmíru, ale
zároveň upozorňovali na nebezpečenstvo prieniku informácií na verejnosť, ktorá ich môže
ľahko dezinterpretovať, a tak radšej tajili výsledky svojich učení.
Aj v súčasnosti hľadáme nové podoby čo najefektívnejšieho šírenia vzdelania. Ide
o problémové, kooperatívne, zážitkové či projektové vyučovanie a mnohé ďalšie overené
spôsoby podávania a efektívneho prijímania informácií. Dnes nám masmediálne
kraľovanie ponúka navyše možnosti, ako sa nebáť informovanosti a vzdelania, totižto
môžeme veľmi ľahko naučiť svojich budúcich občanov, ako si majú informácie
preverovať. Ako? Priniesť dva články z dvoch rôznych denníkov a ukázať im možnosti
rôzneho spracovania a hľadať k tomu motiváciu. Peniaze, moc, duchovné hodnoty. A to je
len marginálny úkon.
Ja využívam v praxi rôzne metódy vyučovania: od klasického po kooperatívne
vyučovanie, ktoré svojimi technikami dáva priestor každému jednotlivcovi, aby si
samostatne a zároveň v spolupráci overil výsledky svojho učenia sa. Pokiaľ chceme žiaka
zaujať a umožniť mu dosiahnuť výsledky, teda naučiť ho, je potrebné, aby sme poznali
jeho učebný štýl a ten mu umožniť čo najviac používať, aby dosahoval čo najlepšie
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výsledky. Prinajmenšom treba striedať rôzne vyučovacie jednotky, od využitia filmu po
besedu, exkurziu (napr. v parlamente, účasť na súdnom pojednávaní, hranie rolí) cez
problémové vyučovanie. Podľa Monique Boekertsovej (Efektivní učení ve škole), sú žiaci
motivovaní vtedy, keď im vytvoríme učebnú situáciu, v ktorej môžu zažiť úspech a sami
získajú predstavu o sile svojej vôle. Preto rada využívam kooperatívne vyučovanie.
V rámci prieskumu sa mi v mojej atestačnej práci potvrdilo, že väčšina žiakov preferuje
intrapersonálny učebný štýl, teda radi sa učia a pracujú sami, presadzujú vlastné záujmy.
Ibaže celý praktický život je o vhodnej spolupráci. Kooperatívne vyučovanie dáva
možnosť pre samoštúdium a zároveň učí žiakov, že sú zoon politikon a musia dokázať dať
priestor aj iným, dokázať vypočuť a spracovať aj protinázor, čo formuje ich empatiu
k potrebám druhého. Čo je v skratke kooperatívne vyučovanie? Žiaci pracujú v skupinách
a každý v skupine rieši samostatnú úlohu, ktorá je podmienkou pre riešenie základnej
úlohy zadanej pre celú skupinu. Predtým než celá skupina úlohu rieši, každý člen tímu
svoje riešenie konfrontuje s riešením žiaka z inej skupiny, ktorý mal vyriešiť tú istú
čiastkovú úlohu. Čiže vytvoríme napríklad päť 4-členných skupín, ktoré riešia jednu
základná úlohu, ktorú rieši skupina ako celok, potom čo vyriešili členovia čiastkové úlohy
najprv samostatne a potom v konfrontácii s inými. Žiaci tak získavajú nielen priame
skúsenosti ako tvoriť dialóg, ale aj každý samostatne pracuje, učí sa a získava empatiu
k práci druhého. Učiteľ ,,len“ pomáha a koordinuje. A tak tvorí žiaka kompetentného
a zručného pre život.
Štatistiky prinášajú zlé výsledky našich žiakov v meraniach OECD, reflektujeme
neúctu k duchovným hodnotám, trend túžiť byť bohatý a úspešný bez práce. To je to, čo
budú opravovať naši vysokoškoláci.
Je dobre, že v rámci projektu Overovanie kľúčových kompetencií študentov
končiacich pregraduálne štúdium v odbore Výchova k občianstvu s cieľom zistenia ich
pripravenosti do učiteľskej praxe vyučujúci VŠ pochopili, že riešenia sa môžu nájsť len
v strete skúseností. Prvých, druhých i tretích (učiteľov vysokých a nižších dvoch stupňov
rôznorodých škôl a ich žiakov.) Takto vytvorený priestor predpokladá aj možné očakávané
výsledky. Už tri spoločné stretnutia pedagógov z rôznych typov škôl so žiakmi
vysokoškolákmi dokázali, že len v spoločnej otvorenej a slobodnej konfrontácii môžeme
hľadať, overovať a skúmať vyhovujúce riešenia a vyhmatať problémové miesta
v pripravenosti vysokoškolákov študijného odboru Výchovy k občianstvu do praxe, čo
tento projekt určite ponúka.
To, čo odporúčam študentom odboru Výchova k občianstvu – je pracovať na
komunikácii so svojimi žiakmi. Byť aktuálni a reagovať na problémy z nadhľadu
získaných teoretických poznatkov, skúšať viaceré pedagogické metódy a postupy, aby si
overili, ktoré z nich im prinášajú výsledky a spokojnosť svoju i žiakov, aby vychádzali
z cieľov daného predmetu a ponúkli čo najširší priestor pre sebarealizáciu svojim žiakom,
aby si uvedomili hodnotu kvalitného života. Študenti UKF odboru Výchova k občianstvu
preukázali prajný, nezaujatý a kritický postoj k svojej pripravenosti do praxe, čo je
nevyhnutný predpoklad pre ich ďalší posun.
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ANALÝZA CIEĽOV VZDELÁVANIAAKO PREDPOKLADU
PLÁNOVANIA VYUČOVACIEHO PROCESU
Ľubica Predanocyová
Analysis aims of education as a prerequisite planning educational process
Abstract: Interconnectivity identifying educational objectives and planning is
indisputable. This contribution focuses on analyzing the substance and objectives of the
their intentionality. The author contemplated about place of the objectives of education
and the fosteringin the context of the educational process, she points to the the actual
theoretical approaches, which considering taking an their position not only in respect of
direct educational activities, but also in relation to the demands of the times and social
specifics.
Key words: the objectives of education, internal and external objectives, general and
specific objectives.

Úvod
Základným predpokladom plánovania vyučovacieho procesu je nepochybne stanovenie
jeho cieľov, ich vymedzenie je treba považovať za prioritu, od ktorej priamo závisí učebná
činnosť, kvalita, výsledky tejto činnosti a pochopiteľne miera úspechu žiaka v edukačnom
procese. Tento kľúčový element je v pedagogických vedách považovaný za
najpodstatnejší, je to základná zložka v systéme vyučovania. Zanedbanie stanovovania
cieľov v edukačnom dianí sa negatívne prejaví v nekoncepčnosti v prístupe v samotnom
procese ako aj v riziku nenaplnenosti požiadaviek, ktoré sú kladené na školu a učiteľov.

Ciele, intencionalita vzdelávania
V súčasnosti nie je veľmi frekventovaná diskusia o pojme cieľ vzdelávania a jeho
podstate, súvisí to jednak so všeobecným poklesom záujmu o filozofiu vzdelávania,
s vplyvom postmoderných myšlienok o všeobecnosti poznania a napokon s výraznou
zameranosťou na hľadanie prostriedkov, ktorými vzdelávanie realizujeme, hraničiacimi
s ich chápaním ako technického riešenia uvedeného problému. V kategórii cieľa sa
odzrkadľuje celkový koncepčný prístup k výchove a vzdelávaniu, filozofické,
psychologické, sociologické východiská, prejavuje sa snaha o modernizáciu v prístupoch
ku vzdelávaniu.
Cieľ vzdelávania je didaktická kategória, obsahujúca predpokladaný výsledok
učebnej činnosti žiaka, ktorý je dosiahnuteľný na základe pedagogickej práce učiteľa,
určuje obsah edukácie, ktorý má žiak zvládnuť, zručnosti, ktoré má dosiahnuť, vlastnosti,
ktorými má disponovať. „Vyučovací cieľ chápeme ako zamýšľané zmeny v učení a rozvoji
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žiaka (vo vedomostiach, zručnostiach, vlastnostiach, hodnotových orientáciách,
osobnostnom a sociálnom rozvoji jedinca), ktoré majú byť dosiahnuté vo vyučovaní. Ide
teda o predpokladaný, očakávaný výsledok vyučovania, ku ktorému smerujú žiaci
v súčinnosti a učiteľom“ (Vališová, Kasíková 2011, 137).
Čo je podstatou vzdelania? Ak máme uvažovať o cieľoch vzdelávania, je
potrebné mať na zreteli aj vyjasnenie si podstaty toho, čo znamená byť vzdelávaný. R.
Barrow považuje za kľúčový aspekt podstaty vzdelania porozumieť zmyslu nášho sveta,
hľadanie a porozumenie jeho optimálnej podoby, pričom za menej dôležitý chápe
individuálny pohľad na život, ktorý je determinovaný konkrétnym časom či miestom.
Takto chápaný prístup sa teoretikovi zrkadlí aj v hľadaní cieľov vzdelávania; identifikuje
dve základné východiská: diferencovanie zámerov a cieľov a tvrdenie, že ciele sú
charakteristické vzhľadom na aplikovanú koncepciu vyučovania.4
Sú ciele nevyhnutné? Problematika identifikovania podstaty cieľov vzdelávania
a jej konkretizácie v podobe konkrétneho vyučovania je v prvom rade v centre pozornosti
učiteľov, ktorí, vychádzajúc z osnov učebných predmetov a aplikovania relevantných
metód, prihliadajú na kontext cieľov všeobecných, širších a individuálnych, užších. Ide
o ďalší problém, ktorý analyzuje J. White5 a je názoru, že vzdelávanie je vždy smerované,
úmyselné, cieľavedomé, no napriek tomu sa v súčasnosti objavuje otázka o opodstatnenosti
cieľov vzhľadom na učiteľa.
Námietky sa týkajú cieľov, ktoré by mali, mohli spieť k dosahovaniu šťastia
jednotlivca, či dobra spoločnosti, 6 pretože takýmto typom edukačných zámerov
nezodpovedá žiadna metodická príručka. Obdobne možno uvažovať o úcte k racionalite,
zhovievavosti, tolerancii, ktoré sa v podstate neobjavujú v učebných osnovách, a predsa
učiteľ dbá o ich naplnenie a koncipuje vyučovanie tak, aby uvedené morálne požiadavky
postupne naplňoval. White vidí zásadnú dôležitosť práve v takýchto „neuchopiteľných“
zámeroch procesu učenia a vychovávania, smerujúcich k osobnostnému rastu človeka.7
Kto by mal určiť podstatu cieľov? Uvedená otázka nadväzuje na predchádzajúce,
a je potrebné akceptovať skutočnosť, že nárok na rozhodovanie o určení podstaty
a charakteru cieľov, si má robiť konkrétna vzdelávacia inštitúcia, teda škola. Akákoľvek
škola musí mať formulované svoje špecifické ciele, reflektujúce jej orientáciu v spleti
ponúk vzdelávania. Škola tak má mať kompetenciu určovať vlastné zameranie, ktoré sa
následne transformuje do učebných osnov jednotlivých predmetov a ciele sú realizované
adekvátnymi vyučovacími metódami.
Uvedené otázky evokujú problém obsahu a spôsobu prístupu k vzdelávaniu, sú od
seba neoddeliteľné. Podľa Whita sú dva základné prístupy, ktoré možno zohľadniť
v určovaní podstaty a zamerania cieľov; jedným z nich je konštatovanie, že vzdelanie je
v prvom rade zamerané na vnútorný rozvoj jednotlivca a učitelia majú tie kompetencie,
ktoré im umožnia stanoviť ciele vyučovania vzhľadom na potreby žiakov. Druhý prístup
berie do úvahy priamu previazanosť vzdelávaného jednotlivca a spoločenských potrieb,
resp. ekonomických potrieb, vyžadujúcich si prípravu odborných vedomostí a zručností.
4

Pozri: BARROW, R. 2012. Or What's A Heaven For?.
Pozri: WHITE, J. 2010. The Aims of Education Restated.
6
Pozri: JONÁŠKOVÁ, G. 2014. Prosociálna výchova v príprave učiteľa občianskej náuky.
7
Analýza výchovy v zmysle obratu, je predmetom záujmu autorky aj v kontexte so skúmaním dejín jej
vývoja“...identifikovať poslanie výchovy ako vyvádzanie človeka z jeho uzavretosti smerom k starostlivosti
o sebazáchovu, sebazabezpečenie“ (Predanocyová 2014, 225).
5
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V tomto prípade ide o potreby, ktoré je možné označiť termínom občianske, a o podstate
cieľov vyučovania nerozhoduje učiteľ.8

Vonkajšie a vnútorné ciele vzdelávania
Dostávame sa k diskusii o prístupoch, zohľadňujúcich ciele v zmysle vonkajšom
a vnútornom; neznamená to preferenciu jedného z nich, stretávame sa s názormi, ktoré
označujú uvedené ciele vzdelávania ako orientačný bod v rozmanitosti ďalších modifikácií
viažucich sa na problematiku cieľov, ktoré napr. nie jednoznačne preferujú sociálne ciele.
Zložitosť problematiky podstaty a zameranosti cieľov vyučovania sa zrkadlí
v ďalšej, relatívne širokej palete názorov, s ktorou sa v súčasnom období stretávame.
Niektorí teoretici preferujú, že hlavným zámerom vzdelávania je podpora rastu
porozumenia a vedomostí vzhľadom na ich samotnú podstatu a potreby; iný názor
podporuje rozvoj individuality a osobnej autonómie žiaka, vzdelávanie by sa malo
orientovať na rozvíjanie žiakovho potenciálu. Ďalšia skupina teoretikov vidí ciele
vzdelávania v smerovaní k rovnováhe medzi duševným rozvojom a praktickými úspechmi,
medzi umením a vedami; iní sa orientujú na dosahovanie špičkovej kvality
v špecializovaní sa. Potreby spoločnosti, zaistenie nielen jej hospodárskej stránky ale aj
participácie na demokraticky fungujúcej spoločnosti, predstavujú základné ciele
vzdelávania pre inak uvažujúcich teoretikov.
Často sa možno stretnúť s chápaním vonkajších cieľov, prejavujúcich sa
predovšetkým v organizácii vzdelávania, smerujúceho k naplneniu požiadaviek napr.
politických, ideologických, priemyselných. Úspech vzdelávania sa meria ukončením
určitého stupňa či uplatnením sa v zamestnaní.9
Pred učiteľom stojí aj otázka riadenia a plánovania vyučovania, zameraného na
dosahovanie racionálneho vývoja dieťaťa. Uvedená požiadavka má všeobecný charakter
a je možné ju realizovať prostredníctvom cieľov konkrétnych, vyjadrených v osnovách
predmetov, ktoré sú rešpektované v spôsobe riadenia procesu vyučovania. Prienik
všeobecných a konkrétnych cieľov je pochopiteľný, White tak vyjadruje názor stojaci voči
názoru Percyho Nunna, ktorý je presvedčený, že univerzálne ciele vzdelávania, smerované
k formovaniu morálneho charakteru, nie sú plne formulovateľné.10
Súčasné doba so sebou nesie potenciu nespoliehať sa iba na vopred stanovené ciele,
ktoré je nevyhnutné dosahovať za každých okolností a u každého žiaka, práve takto rigidne
poňaté ciele by mohli znamenať neúspech vzdelávacej práce. Vzdelávacie inštitúcie,
učitelia musia reflektovať aj aktuálne potreby spoločnosti, musia diskutovať
o požiadavkách jednotlivých inštitúcií a vytvoriť koherentný celok. Nutnosť spoločnej
reflexie na tému podstata a obsah cieľov vzdelávania vo všeobecnom zmysle predstavuje
východisko pre hľadanie prostriedkov ich naplnenia.
Vnútorné ciele vzdelávania predstavujú ďalšie pole pre odbornú diskusiu, ktorá sa
zjednocuje v názore o ich centrálnom význame. Čo je možné považovať za podstatu
8

WHITE, J. 2010. The Aims of Education Restated, s. 2.
Pozri: BARROW, R. 2012. Or What's A Heaven For?.
10
WHITE, J. 2010. The Aims of Education Restated, s. 4-6.
9
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takéhoto typu cieľov? Vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré deti v procese vzdelávania
dosahujú, nie je možné interpretovať len z aspektu kvalifikačného či prakticky
využiteľného v sociálnom prostredí; je potrebné na ne nahliadať ako na vnútorné hodnoty,
ktoré sú pre každého špecifické. Vedomosti, ktoré žiak nadobúda v predmete občianska
náuka, je potrebné chápať z hľadiska cieľov nielen ako súbor informácií o štáte, jeho
fungovaní, či rôznych filozofických konceptoch, v konečnom dôsledku smerujú
k rozvíjaniu osobnostného aj sociálneho rozvoju jednotlivca.11 Všetky poznatky človeka sú
subjektívne, neisté, podliehajúce času a miestu, vzdelanie je v podstate o vývoji myslenia
o schopnosti jeho artikulácie, Barrow tak opätovne poukazuje na vnútorný ráz cieľov
vzdelávania.12

Všeobecné a špecifické ciele edukácie
Slovenské školstvo prechádza relatívne dlhým transformačným procesom, M Zelina
akcentuje niekoľko základných aspektov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie pozitívnych
zmien. Vychádza z potreby zmeny filozofie výchovy a školského systému, ďalej
realizovanie kurikulárnej transformácie a napokon potreba zdokonalenia prípravy
učiteľov v nadväznosti na aktuálne požiadavky a ich celoživotné vzdelávanie.13 Reformný
proces je dlhodobý, plánovaný, vyžaduje zmenu obsahu učiva, transformáciu metód,
podmienok, spôsobov a organizácie výchovy a vzdelávania. Považujeme ho za systémový
celospoločenský nástroj, ktorý je ovplyvňovaný novými sociálnymi situáciami, vývojom
technológií, globalizačnými trendmi, materiálnymi a surovinovými zdrojmi. Kurikulárna
transformácia sa na Slovensku realizuje prostredníctvom zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schválenom NR SR 22. 5. 2008, 14 a má v seba zakomponované základné intencie
vyjadrené vo všeobecných a špecifických cieľoch.
Všeobecné ciele edukácie:
- vytvorenie moderného a flexibilného školského systému, nasmerovaného na prípravu
vzdelaných, morálne hodnotových a zdravých ľudí, ktorí budú konkurencieschopní
v globalizovanom svete;
- vybudovanie spoločnosti, disponujúcej potrebnými informáciami a vedomosťami;
- zvýšenie celkovej vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, s akcentom na schopnosť
celoživotne sa vzdelávať, uplatniť sa na trhu práce a plnohodnotne žiť v meniacich sa
spoločensko-ekonomických podmienkach;
- vytvorenie vhodných podmienok na rozvíjanie vyšších kognitívnych schopností žiakov;
- odstránenie zaostávania Slovenskej republiky v niektorých parametroch
medzinárodnýchmeraní (IEA TIMSS sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z
matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ; PIRLS sa zameriava na zisťovanie
11

WHITE, J. 2010. The Aims of Education Restated, s. 7-8.
Pozri: BARROW, R. 2012. Or What's A Heaven For?.
13
Pozri: ZELINA, M. 2011. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy), s. 11-12.
14
Aktuálna kurikulárna reforma vychádza a nadväzuje na Koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania
v Slovenskej republike na najbližších 15 20 rokov (projekt Milénium).
12
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stavu čítania s porozumením (čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ); ICILS medzinárodné zisťovanie počítačovej a informačnej gramotnosti; PISA – zisťovanie
čitateľskej, matematickej, finančnej gramotnosti 15-ročných žiakov; ICCS – občianske
vzdelávanie a výchova; TALIS – ďalšie vzdelávanie a pracovné podmienky učiteľov (2.
stupeň ZŠ);
- zabezpečenie prechodu od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií,
otvoriť a prepojiť školu s okolitým prostredím a celou spoločnosťou;
- realizovanie didaktickej reformy zameranej na používanie moderných vyučovacích
stratégií efektívnych foriem i metód vzdelávania, a tak podporiť celkovú reformu
vzdelávania a vychovávania
- zabezpečenie takej podoby vzdelávacieho systému, ktorá by bola kompatibilná so
vzdelávacími systémami krajín Európskej únie;
- ciele a obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích programov, ktoré poskytujú určitý
stupeň vzdelania upraviť tak, aby naplnili absolventovi kompetenčný profil na jeho
pokračovanie v ďalšom vzdelávaní alebo uplatnení sa na trhu práce.
Špecifické ciele edukácie:
- vytvorenie dvojúrovňových pedagogických dokumentov;
- posilnenie tých oblastí kurikula, ktoré umožnia rozšírenie jazykových kompetencií
absolventov základných aj stredných škôl, v záujme zlepšenia informačnej gramotnosti
žiakov (IKT), zmeny celkového chápania kurikula s dôrazom na získavanie kompetencií
žiakov.
Analýzou vzdelávacích cieľov vo vzťahu k individuálnemu žiakovi sa zaoberal
Anthony Haynes, ktorý, v súvislosti s aktuálnou situáciou vo vzdelávaní, identifikuje
viacero cieľov.
1. Ciele vzhľadom na progresiu žiakovho vývoja vo všeobecnosti, obsahujú požiadavky
pre primárne vzdelávanie zamerané na rozvoj zručností, ktoré budú potrebné pri prechode
na sekundárny stupeň. Sekundárne vzdelávanie má za cieľ vybaviť žiaka e-zručnosťami,
ktoré budú použiteľné v ďalšej odbornej príprave.
2. Subdominantnú povahu, vzhľadom na uvedený cieľ, má druhý typ cieľov, zameriavajúci
sa na dosiahnutie kvalifikácie. Ide o poukázanie na nutnú kontinuitu prípravy žiaka medzi
jednotlivými vzdelávacími stupňami, základné vzdelanie je prípravou pre zvládnutie
nárokov strednej školy, a tá zase pripravuje študentov pre dosiahnutie bakalárskeho
a magisterského/inžinierskeho stupňa.
3. Cieľom formálneho vzdelávania je formovať u žiakov také schopnosti, ktoré umožnia
ich zaradenie do pracovného života a následne aj do vlastného podnikania.
4. Školy pripravujú absolventov aj na efektívny občiansky život, život preferujúci zdravý
životný štýl, schopnosti disponovať finančnými prostriedkami, či schopnosť vychovávať
deti.
5. Cieľom školskej prípravy je aj naučiť študijným zručnostiam, kultivovanému
vystupovaniu a správaniu sa, ale aj schopnosti vyberať si medzi správnym a nesprávnym.15

15

HAYNES, Anthony. 2010. The Complete Guide to Lesson Planning and Preparation, s. 10.
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Uvedené ciele Haynes poníma ako predpoklady a súčasť budúceho vývoja
jednotlivca či jeho budúceho uplatnenia sa a poukazuje na skutočnosť, že tradíciou škôl je
formulovať ciele v zmysle pomoci rozvoju individuálnych schopností každého žiaka.16
Ciele vzdelávania výrazne korelujú aj s požiadavkami spoločnosti, Haynes
poukazuje predovšetkým na taký charakter požiadaviek, akým je zachovanie kultúrneho
dedičstva budúcim generáciám, preto apeluje na potrebu poznania histórie, geografie,
zvykov či tradícií.17, 18

Záver
Úvahy, týkajúce sa nutnosti identifikovať a stanoviť ciele vzdelávania, vyplývajúce
z rôznorodosti prístupov, výkladov, je možné zjednotiť v základnej intencii: vyjasnenie
a formulovanie cieľov vzhľadom na oblasť plánovania, organizovania procesu
výchovy a vzdelávania je nevyhnutné. Pred nami však stále zostáva nezodpovedaná
otázka, kto má ciele vyučovania stanoviť a čo majú obsahovať. Relatívne rozsiahle podoby
prístupov vedome kalkulujú s jasnou a zásadnou pozíciou učiteľa, kvalifikovaného
odborníka, ktorý jediný dokáže zosúladiť rôznorodosť požiadaviek, ktoré v konečnom
dôsledku sú nielen prijateľné, ale predovšetkým je možné ich vzájomne prestúpiť
a transformovať do procesu učenia.

Literatúra
ANDERSON, L., - W., KRATHWOHL, D., R. (2001): A Taxonomy for Learning,
Teaching and Assessing. A Revision of Bloom´s Taxonomy of Educational Objectives. New
York: Longman. ISBN 0-8013-1903-X.
BARROW, R. (2012): „Or What's A Heaven For?“. The importance of aims of education.
In: Marples, Roger: The Aims of Education. Routledge. 224 s.
BLAŠKO, M. (2013): Kvalita v systéme modernej výučby. Košice: Technická univerzita.
402 s. ISBN 978-80-553-4281-1.
16

Cvičenie:
1. Pouvažujte o vašom vlastnom vzdelaní vzhľadom na vyššie formulované ciele:
a) Akú dôležitosť by ste prisúdili vašim učiteľom pri napĺňaní uvedených cieľov,
b) Postrehli ste rozdiel medzi cieľmi na jednotlivých školách, na ktorých ste sa vzdelávali?
2. Akú mieru dôležitosti jednotlivých cieľov by ste prisúdili vo vzťahu k vlastnej príprave?
17
HAYNES, Anthony. 2010. The Complete Guide to Lesson Planning and Preparation, s. 14.
18
Cvičenie:
Vyberte si tému z obsahu predmetu občianska náuka a nájdite príklady na nasledujúce typ vzdelávacích
cieľov:
a) Rozvoj individuality žiaka
b) Rozvoj spoločenstva / spoločnosti
c) Poznatky ako predpoklad budúcich zmien
d) Poznatky nepodporujúce zmeny.

36

BYČKOVSKÝ, P. - KOTÁSEK, J. (2004): Nová teorie klasifikovaní kognitivních cílů ve
vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, č. 3., s. 227-242. ISSN 031-3815.
HAYNES, A. (2010): The Complete Guide to Lesson Planning and Preparation. British
Library Cataloguing-in-Publication Data. 192 s. ISBN: 978-1-84706-070-9.
JONÁŠKOVÁ, G. (2014): Prosociálna výchova v príprave učiteľa občianskej náuky.
In: Občan a dnešok ´14 : zborník príspevkov z vedeckého kolokvia, konaného 9. septembra
2014 na UKF v Nitre. ISBN 978-80-558-0669-3, S. 28-32.
KOLÁŘ, Z. - ŠIKULOVÁ, R. (2007): Vyučování jako dialog. Praha: Grada Publishing,
a.s. 131 s. ISBN 978-80-247-1541-4.
PREDANOCYOVÁ, Ľ. - JONÁŠKOVÁ, G. (2014): History and present education of
citizens in Slovakia. In: SGEM 2014: Psychology and Psychiatry, Sociology and Healtcare,
Education. Conference Proceedings Volume 1 from International Multidisciplinary
Scientific Conferences on Social Sciences & ArtsBook 1. Section: Education and
Educational Research. Albena, 1-10 September 2014. - Albena : SGEM, 2014. - ISBN
978-916-7105-24-7, P. 351-358.
PREDANOCYOVÁ, Ľ. - LOMNICKÝ, I. (2013): Úloha mentoringu v učiteľskom
vzdelávaní / In: Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied ´13 : zborník
príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia, Ústav
manažmentu STU v Bratislave 10.9.2013. - Bratislava : STU, 2013. ISBN 978-80-2274043-2, S. 9-15.
PREDANOCYOVÁ, Ľ. (2014): The Problem of Conversion in Education. In: Science for
Education - Education for Science - II.volume = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu II.zväzok : zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie, Nitra 26. - 27. apríla 2013. 1.
vyd. ISBN 978-80-558-0555-9, S. 225-233.
TUREK, I. (1995): Ciele vyučovacieho procesu. Kapitoly z didaktiky. Bratislava: MC. 44
s. ISBN 80-85185-93-8.
TUREK, I. (1997): Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: MC. 316 s. ISBN 8088796-49-0.
VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. (2011): Pedagogika pro učitele. Praha: Grada
Publishing, a.s. 456 s. ISBN 978-80-247-3357-9.
WHITE, J. (2010): The Aims of Education Restated (International Library of the
Philosophy of Education Volume 22). 192 s.
ZELINA, M. (2011): Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy). 3.
doplnené vydanie. Bratislava: IRIS, 2011. 241 s. ISBN 978-80-89256-60-0.

37

doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova 1
949 01 Nitra
lpredanocyova@ukf.sk

Príspevok je čiastkovou prezentáciou výsledkov riešenia výskumnej úlohy KEGA č.
004UKF-4/2015 „Overovanie kľúčových kompetencií študentov končiacich
pregraduálne štúdium v odbore Výchova k občianstvu s cieľom zistenia ich
pripravenosti do učiteľskej praxe", ktorá je riešená na Katedre filozofie Filozofickej
fakulte UKF v Nitre.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č. APVV-14-0446.

38

DIFERENCIÁCIA CIEĽOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V KONTEXTE KOMPETENČNÉHO PROFILU UČITEĽA
OBČIANSKEJ NÁUKY
Ľubica Predanocyová
Differentiation objectives of education in the context Competence teacher profile of civics
Abstract: In the context of examining the competency profile of a future teacher of civic
education it is necessary to point out the necessity of the objectives, participating in the
development of pupil's personality. The contribution focuses on presenting the basic
requirements which are necessary in the education of - cognitive objectives, socio‐affective
and psychomotor objectives objectives. The author analyzes theoretical approaches
respected in the selected subject problems.
Key words: cognitive objectives, socio‐affective objectives, psychomotor objectives, the
development of pupil's personality.

Úvod
Turek uvádza: „prostredníctvom cieľa sa určuje, k akým zmenám má výchovno-vzdelávací
proces dospieť z hľadiska rôznych stránok a úrovní rozvoja osobnosti žiaka (Turek, s.
24).19 V aktuálnom období a v našom prostredí je akcentovanie cieľov edukácie v kontexte
s plánovaním procesu vyučovania potrebné vzhľadom na viaceré požiadavky: (a) hľadanie
kompetencií, ku ktorým má vzdelávanie viesť; (b) potreba participácie učiteľov na tvorbe
vzdelávacích programov, východiskom je vedomie cieľov, ku ktorým je nevyhnutne
potrebné viesť budúcich adeptov učiteľstva; (c) schopnosť učiteľov pracovať s cieľovými
štandardami, uvedenú schopnosť je potrebné začať kreovať už na úrovni pregraduálnej
prípravy; (d) autonómna práca učiteľa pri tvorbe plánovania – tematické plány, integrácia
učiva, vhodný výber tém je v kompetencii učiteľov.20
Identifikácia cieľov vyučovania sa realizuje vzhľadom na potreby rozvoja žiaka
ako komplexnej osobnosti, je preto potrebné poukázať na základné domény pôsobenia na
učiacich sa podľa psychických procesov, a s tým súvisiacich cieľov: kognitívna
(intelektuálna) oblasť, socio-afektívna a psychomotorická oblasť.

Kognitívne ciele
Kognitívne ciele sú orientované na rozvoj poznávacích procesov žiaka, zahŕňajú
vedomostnú oblasť, intelektuálne spôsobilosti, poznávacie schopnosti, vnímanie,
19

Problematikou cieľov výchovy a vzdelávania sa zaoberá pedagogická disciplína - pedagogická teleológia,
ktorá hľadá odpovede na otázky, ako konštruovať ciele vzhľadom na rôzne koncepty výchovy a vzdelávania.
20
Pozri: VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. 2011. Pedagogika pro učitele, s. 136.
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myslenie, tvorivosť, pamäť, reč. Ich analýzou a taxonómiou sa zaoberal Benjamin S.
Bloom, ktorý z aspektu kognitívneho rozlišuje šesť hierarchicky usporiadaných cieľov
a úrovní poznania:
(a) zapamätanie si, ide o zvládnutie informácií a ich transformáciu na poznatky,
akými sú fakty, pojmy, zákony, udalosti, dáta, miesta.
(b) porozumenie, žiaci chápu obsah učiva, sú schopní ho reprodukovať.
(c) aplikovanie, zámerom uvedeného cieľa je použitie vedomostí v konkrétnych
situáciách, neopakovateľných podmienkach, špecifických vzhľadom na žiaka.
(d) analyzovanie, je zložitý myšlienkový postup, cieľom ktorého je rozvoj
žiakových schopností komplexne pristupovať k novej informácii, nájsť jej rôzne
prvky, vzťahy, štruktúry, ktoré ho vedú k tvorbe hypotéz a následných dedukcií,
podmieňujúcich tvorbu záverov.
(e) syntéza – myšlienkový proces reprezentujúci schopnosť učiaceho sa vytvoriť
nový celok na základe usporiadania vybratých prvkov či častí, ktoré má
k dispozícii. Súčasťou tohto cieľa je generalizovanie, spájanie vedomostí
z rôznych oblastí, učebných predmetov a navrhovanie ďalších možných riešení.
(f) hodnotenie, žiak vie posúdiť javy, skutočnosti a na základe relevantných
argumentov, faktov či stanovených kritérií porovnať ich a hodnotiť. Hodnotenie
vrcholí v subjektívnom výbere predložených alternatív.
Riešenie problémov vyžaduje kritické myslenie a tvorivý prístup, podporujúci
intelektuálno-osobnostný rozvoj, ktorý je možný iba skrze pochopenie množstva
informácií, stretajúcich človeka; tie je nutné interpretovať, syntetizovať, analyzovať,
hodnotiť v konkrétnych kontextoch. Pregraduálna príprava budúcich učiteľov preto
vyžaduje nielen poznať pri plánovaní uvedené ciele, ale aj schopnosť aktívnej práce s nimi,
smerujúce k ich naplneniu. B. S. Bloom pre podporu rozvoja procesu myslenia poukázal na
nutnosť formulácie diferentných otázok, kompatibilných s potrebou naplnenia
uvedených cieľov. Vypracoval súbory otázok a podnetov pre naplnenie cieľov na
jednotlivých úrovniach kognitívnych procesov, ktoré napomáhajú učiteľom
a vychovávateľom pri tvorbe úloh a formulovaní problémov, ktoré majú žiaci riešiť
v procese vyučovania a učenia sa.
Faktické, interpretačné, aplikačné otázky, podporujú myslenie nižšieho rádu, sú
nasmerované na vybavenie si žiakových vedomostí. Otázky, ktoré vedú k rozvoju
premýšľania, teda myslenia vyššieho rádu, sú otázky analytické, evaluačné a tvorivé.21
Faktické otázky sú zamerané na percepciu vedomostí, ktoré žiak nadobudol, ide
o konkrétne poznatky, fakty, pojmy, ktoré prostredníctvom otázok dokáže reprodukovať.
Formulácia faktických otázok používa slovesá: definovať, napísať, spoznať, opakovať,
reprodukovať, doplniť, opísať, priradiť, vybrať, určiť. K takémuto typu otázky zaradíme
zhrňujúce, sumarizačné, definujúce otázky.
Interpretačné otázky efektívne podporujú tvorivé myslenie, skúmajú a kriticky
hodnotia obsah, ich používanie predstavuje hľadanie a nachádzanie súvislostí medzi
myšlienkami (napr. v texte). Interpretačné otázky sú kladené najmä z dôvodu
myšlienkového prepojenia už nadobudnutých vedomostí s novými informáciami, ktoré sú
21

Pozri: KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog, s. 51-56.
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v texte či prezentácii učiteľom obsiahnuté a majú podobu: Prečo...?, Vysvetlite...!, Aký
dôvod...?
Aplikačné otázky stimulujú schopnosť tvorivého myslenia žiaka a sú dôležitou
súčasťou tretej úrovne kognitívnych cieľov. Poskytujú príležitosť na rozvíjanie schopností
riešiť praktické situácie, vedú k hľadaniu príkladov, exemplifikácií, schopnosť aplikovať
prijatú informáciu je predpokladom pre rozvíjanie vyššej úrovne poznania. Slovesá,
formulujúce požadované ciele, sú: demonštrujte, riešte, skúmajte, upravte, trieďte,
klasifikujte, aplikujte.
Analytické otázky, ich podstatou je rozbor komplexnej informácie, žiak je schopný
diferencovať podstatné údaje od menej podstatných, fakty a hypotézy. V kontexte
s požiadavkami cieľov učiteľ formuluje otázky typu: oddeľte, rozčleňte, vysvetlite, spojte,
porovnajte, usporiadajte, zdôvodnite.
Syntetické otázky učiteľ koncipuje na základe použitia slovies: kombinovať,
integrovať, vytvoriť, formulovať, zovšeobecniť, zhrnúť, navrhnúť, zorganizovať.
Evaluačné otázky sa zameriavajú na kritériá posúdenia javov a skutočností, teórií,
vzťahov, metód, myšlienok; na úrovni posúdenia pracujeme so slovesami hodnotiť,
posúdiť, rozhodovať sa, odporúčať, triediť, obhájiť, zdôvodniť, kritizovať.22
Edukácia bez správnej formulácie otázky neposkytne žiakovi dostatočný priestor na
jeho kognitívny rozvoj, Bloom poukázal na skutočnosť, že poznávanie je komplikovaný
proces. Komplexnosť poznania môže žiak nadobudnúť na základe rešpektovania
jednotlivých, hierarchicky usporiadaných úrovní, ktoré bude učiteľ vo svojej práci
dôsledne akceptovať.
Zmena požiadaviek na obsah a intencionalitu vyučovania si vyžiadala modifikáciu
Bloomovej taxonómie, o jej prepracovanú podobu sa postarali L. W. Andersonová a D.
R. Krathwohl.23 Teoretici navrhli novú klasifikáciu kognitívnych procesov, význam ktorej
tkvie nielen v možnosti sledovania, ale aj merania kognitívnych procesov a vymedzili dve
dimenzie.
Dimenzia kognitívnych procesov obsahuje úrovne: (a) zapamätanie si – vybavenie
si určitej vedomosti v dlhodobej pamäti; (b) porozumenie – schopnosť konštruovať
význam informácie ústnou, písomnou alebo grafickou formou; (c) aplikácia – používanie
známych postupov v daných situáciách; (d) analýza – rozloženie celku na podstatné časti,
určovanie ich vzájomných vzťahov a ich vzťah k štruktúre celku alebo jeho účelu; (e)
hodnotenie – schopnosť žiaka vyjadriť hodnotiace stanovisko na základe kritérií a noriem;
(f) tvorivosť – skladanie prvkov tak, aby vytvárali koherentný alebo funkčný celok,
reorganizovať prvky do nových štruktúr alebo modelov.24

22

Uvedenou problematikou sa zaoberá autorka príspevku. Pozri: PREDANOCYOVÁ, Ľ. Otázka ako
didaktický problém.
23
V roku 2001 L. Andersonová a s D. R. Krathwohl a ich ďalší spolupracovníci publikovali prácu, ktorá
revidovala Bloomovu taxonómiu kognitívnych cieľov.: A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing.
Longman, New York, 2001.
24
Problematikou klasifikácie kognitívnych cieľov sa zaoberal aj poľský pedagóg B. Niemierko, ktorý
diferencuje štyri úrovne cieľov poznávacieho procesu: na úrovni vedomostí sú cieľmi zapamätanie poznatkov
a porozumenie poznatkom; na úrovni zručností sú ciele: použiť vedomosti v typových situáciách a použiť
vedomosti v problémových situáciách.
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Dimenzia poznatkov: (a) faktické poznatky – základné poznatkové prvky, ktoré si
žiaci musia osvojiť, aby boli schopní orientácie v príslušnom odbore, na základe čoho
dokážu riešiť úlohy a problémy; (b) konceptuálne poznatky – podstatou je osvojenie si
vzájomných vzťahov medzi poznatkovými prvkami vo vnútri určitej štruktúry; (c)
procedurálne poznatky – pracovné postupy, metódy skúmania, výber vhodných činností,
techník a metód; (d) metakognitívne poznatky – všeobecné poznatky žiakov o poznávaní,
obsahujúce aj uvedomenie si vlastných kognitívnych procesov.25
Uvedená revízia klasifikácie kognitívnych cieľov Bloomovej taxonómie sa stala
podnetom pre prácu s cieľmi vyučovania. 26 V slovenskom teoretickom prostredí, ale
predovšetkým v príprave budúcich učiteľov, by sme jej mali venovať výraznejšiu
pozornosť. Súvisí to predovšetkým s problematikou realizácie rámcových vzdelávacích
programov, tvorbou školských vzdelávacích programov, zdokonaľovaním projektovania,
realizácie a hodnotenia procesu výchovy a vzdelávania. Naznačené formy plánovania
vyučovania by bolo potrebné v požadovanej miere zvládnuť už na úrovni prípravy
budúcich učiteľov občianskej náuky. Zelina zdôrazňuje: „Najmä riadenie, sebariadenie
procesov učenia, vzdelávania, riešenia problémov sú v tradičnom vzdelávaní menej
zdôrazňované a tiež komponenty skúseností, sociálneho zázemia pri riešení úloh
a problémov nie sú vždy zohľadnené“ (Zelina 2011, 51).

Socio-afektívne ciele
Socio-afektívne ciele sa koncentrujú na tvorbu postojov, hodnotových orientácií, stretneme
sa aj s označením – ciele výchovné. Podstatu možno formulovať v zmysle interiorizácie
hodnôt žiakom. Zmysel a dôležitosť týchto cieľov, v nadväznosti na poznávanie, je
potrebné vidieť v nutnosti rozvíjania osobnosti žiaka v oblasti emocionálno-hodnotovej,
koncentrujúcej sa na tvorbu a rozvoj postojov, motívov, názorov, záujmov, komunikáciu,
charakterové vlastnosti.27
Analýza a taxonómia socio-afektívnych cieľov je spojená s menom D. B.
Krathwohla, ktorý vypracoval systém cieľov na základe pribúdania individuálnej
schopnosti interiorizovať hodnoty. „D. R. Krathwohl hovorí, že v tradičnej škole sa
zanedbáva citovo – motivačná a hodnotová výchova žiakov. Zdôrazňuje sa kognitívna
sféra, ale poznávanie nie je možné bez emócií, citov, motivácie a hodnôt. Živelný
sekundárny rozvoj spomínaných oblastí uvedená taxonómia povyšuje na odborné
rozvíjanie afektívnej oblasti osobnosti“ (Zelina, s. 56). Taxonómia znamená, že sa od
nižších úrovní (prijímanie) citov postupuje k vyšším; vyššie zahrnujú v sebe nižšie; vyššie
sú komplexnejšie. Postupuje sa od citlivosti, k citovej odpovedi, od nej k hodnoteniu, od
hodnotenia k vytváraniu vlastných, interiorizovaných hodnôt, ktoré v úrovni internalizácie
prechádzajú do spôsobu, štýlu života, do životnej filozofie hodnotovo-citovo-motivačnej.28
25

Pozri: BYČKOVSKÝ, P., KOTÁSEK, J. 2004. Nová teorie klasifikovaní kognitivních cílů ve vzdělávání:
revize Bloomovy taxonomie.
26
Na základe taxonómií kognitívnych cieľov taxonómií Blooma, Andersonovej, Krathwohlta sú vypracované
otázky v medzinárodných testoch gramotnosti (PISA, PIRLS a i.).
27
LOMNICKÝ, I. (2014): Význam skúsenosti, zážitku a hodnotových orientácií v etickej výchove. s. 10-12.
28
Pozri: ZELINA, M. 2011. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy), s. 55-56.
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Ciele v sebe obsahujú „všetky druhy vzťahov človeka ku skutočnosti, pričom
pretvárajúcim a hodnotiacim vzťahom (schopnostiam a postojom) sa dáva v hierarchii
cieľov väčšia dôležitosť ako poznávacím. Uprednostnenie postojov a schopností súvisí
s dôrazom na prežívanie človeka“ (Blaško 2013, 14).
Výchovné ciele sú delené do nasledovných úrovní:
1. Vnímavosť, prijímanie – rozvoj emocionality a pozornosti, žiak si (a)uvedomuje
a vníma javy, objekty, stavy; (b)prijíma ich a (c)usmerňuje svoju pozornosť na
výber objektov, javov. Učiteľ usmerňuje žiakovu pozornosť, žiak venuje pozornosť
predvádzanému javu a s tým súvisiacemu riešeniu vybratých úloh. Naplniť ciele je
možné aplikovaním metódy demonštrácie, monologických a dialogických metód.
2. Reagovanie, ohlas, odozva – žiak (a)prijíma stanovené pravidlá učebnej činnosti
a následne sa (b)dobrovoľne a aktívne činnosti zúčastňuje, aktívna účasť má za
následok (c)uspokojenia žiaka z činnosti. Žiak nielen vníma podnety, ale
spoluprácou s učiteľom a spolužiakmi rieši zadané úlohy, jeho zainteresovanosť
evokuje spokojnosť. Učiteľ môže využiť metódy tvorivej dramatiky, inscenačnú
metódu, diskusiu.
3. Hodnota, akceptovanie hodnoty – zámerom je evokovať u žiaka vnútorný záujem
a pozitívny postoj k učebnej činnosti, ktorú hodnotí ako dôležitú. Žiak (a)akceptuje
hodnoty, získava pocit spolupatričnosti k skupine; následne (b)vyhľadáva činnosti,
v rámci ktorých preferuje vybratú hodnotu, (c)presvedčenie o správnosti hodnoty
prenáša na spolužiakov a nabáda ich k činnosti hodnotu podporujúcej. Metódy
podporujúce oceňovanie hodnoty sú polemika, diskusia, ditor.
4. Integrácia hodnoty/hodnôt – tento parciálny cieľ sleduje konceptualizovanie
hodnoty, zaradenie hodnoty do osobného hodnotového systému. (a)uvedomením si
všeobecných hodnôt a ich individuálnym usporiadaním si (b)jednotlivec vytvára
vlastný hodnotový systém, do ktorého postupne priraďuje a integruje nové hodnoty,
čo sa podieľa na stabilizácii vonkajších prejavov správania. Učiteľ aplikuje metódy
diskusia, dialóg, polemika, metódy podporujúce tvorivosť.
5. Interiorizácia hodnoty do charakterovej štruktúry osobnosti – podstatou je súlad
žiakovej motivácie k činnosti a samotného konania, dotváranie individuálneho
hodnotového systému. (a)žiak má tendenciu konať v súlade s hodnotami –
generalizovaná zameranosť, ktorú začína preferovať a akceptovať, smerujúca
k (b)vyhranenosti charakteru, prejavujúcej sa na základe interiorizovania hodnoty.
Žiak si tak vytvára akúsi vlastnú životnú filozofiu, koná a správa sa na základe
vlastného presvedčenia, v súlade so zvnútornenými hodnotami. Diskusia,
rozprávanie, rozhovor sú doporučené metódy aj pre naplnenie tejto úrovne
výchovných, socio-afektívnych cieľov.29
Ďalší model kognitívno-afektívnej interakcie, transformovaný do oblasti cieľov edukácie
vypracoval F. E. Williams. Upozorňuje, že vo výchovnej a vzdelávacej práci je potrebné
neustále a u každého dieťaťa sa snažiť o rozvoj všetkých oblastí tak kognitívneho, ako aj
afektívneho charakteru.30

29

Problematika taxonómie socio-afektívnych cieľov spracovaná na základe prác M. Zelinu, I. Tureka, M.
Blaška.
30
Pozri: ZELINA, M. 2011. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy), s. 56-57.
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Psychomotorické ciele
Ciele psychomotorické sledujú rozvoj činností žiaka, ktoré vyžadujú nervosvalovú
koordináciu. Ide o ciele výcvikové, obsahujúce oblasť senzoricko-motorických zručností,
návykov a schopností. Klasifikáciou sa zaoberali predovšetkým E. J. Simpsonová a A. J.
Harrowová. Simpsonová rozoznáva nasledovné úrovne psychomotorických cieľov:
1. Percepcia činností – žiak prostredníctvom zmyslových orgánov nadobúda, alebo si
vybavuje v pamäti predstavy o motorickej činnosti, ktorú má realizovať, posudzuje
vhodnosť výberu činnosti. V súvislosti s naplnením cieľov učiteľ aplikuje pre
realizovanie žiakovej práce slovesá: vybrať, určiť, identifikovať, izolovať,
rozoznať, popísať.
2. Zameranosť na činnosť – žiak je pripravený vykonať určitú činnosť, je
zorientovaný v jej postupných krokoch, prejavuje ochotu; v rámci cieľov je možné
uvedenú úroveň vyjadriť: ukázať, začať, reagovať, vysvetliť.
3. Riadená činnosť, riadené reagovanie, napodobňovanie – opakovanie úkonov
učiteľa žiakom s cieľom osvojenia si správneho spôsobu činnosti; správne
zvládnutie hodnotí na základe vopred stanovených kritérií učiteľ. Zvládnutie cieľov
je vyjadrené slovesami: zhotoviť, skonštruovať, zostaviť, vytvoriť.
4. Automatizácia motorických zručností – zámerom je úspešné zvládnutie stanovenej
činnosti na úrovni základnej, mechanickej zručnosti, ktorú žiak vykoná relatívne
presne, zručne. Učiteľ formuluje svoje požiadavky analogicky predchádzajúcej
úrovni.
5. Komplexné zautomatizovanie činnosti, expertná zručnosť – žiak je schopný na tejto
úrovni vykonať relatívne zložitú činnosť, vyžadujúcu koordináciu motorickej
aktivity, ktorá sa stáva automatickou, presnou, bezchybnou. Učiteľ formuluje svoje
požiadavky tak ako na úrovni 3.
6. Schopnosť motorickej adaptácie, prispôsobovanie sa činnosti – na tejto úrovni žiak
dokáže prispôsobiť svoju činnosť zmenám podmienok, dokáže reagovať na nové
situácie. Ciele sa vymedzujú prostredníctvom slovies: zmeniť, adaptovať,
organizovať, reorganizovať, prepracovať.
7. Tvorivá činnosť, kreativita – ide o najvyššiu úroveň psychomotorických zručností,
v rámci ktorej učiaci sa dokáže používať osvojené podoby činnosti v neznámych
okolnostiach či problémových situáciách, čím vytvára nové spôsoby motorickej
činnosti. 31 Učiteľ formuluje požadované ciele s použitím slovies: skonštruovať,
vytvoriť, kombinovať, zložiť, navrhnúť.32
V súvislosti s celkovým prístupom k problematike cieľov je vhodné čitateľa upozorniť,
že predmetom rozvoja osobnosti žiaka nie je iba poznávacia stránka, poznávacie procesy
podporujú akúkoľvek činnosť jedinca, preto je potrebné venovať sa v porovnateľnej
podobe aj rozvoju motorických zručností, schopností a návykov.

31

Podporovanie kreativity a samostatnej tvorivej činnosti je efektívne realizované prostredníctvom práce sa
textom. Autorka príspevku sa venuje uvedenej problematike dlhodobo. V priloženej literatúre čitateľ nájde
odkazy na niektoré z publikácií analyzujúce prácu s textom.
32
Problematika taxonómie psychomotorických cieľov spracovaná na základe prác I. Tureka, M. Blaška.
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Záver
Úvahy, týkajúce sa nutnosti identifikovať a stanoviť ciele vzdelávania, vyplývajúce
z rôznorodosti prístupov, výkladov, je možné zjednotiť v základnej intencii: vyjasnenie
a formulovanie cieľov vzhľadom na oblasť plánovania, organizovania procesu
výchovy a vzdelávania je nevyhnutné. Pred nami však stále zostáva nezodpovedaná
otázka, kto má ciele vyučovania stanoviť a čo majú obsahovať. Relatívne rozsiahle podoby
prístupov vedome kalkulujú s jasnou a zásadnou pozíciou učiteľa, kvalifikovaného
odborníka, ktorý jediný dokáže zosúladiť rôznorodosť požiadaviek, ktoré v konečnom
dôsledku sú nielen prijateľné, ale predovšetkým je možné ich vzájomne prestúpiť
a transformovať do procesu učenia.
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OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKA
Gabriela Jonášková
Personality development of pupils
Abstract: This paper highlights the need to shape the personality of primary schools
pupils and students of secondary and higher education within the meaning to realize that
they should also focus on the behavior and actions, which will be a defining feature of
humanity. This means the need for the teacher to be able to influence pupils (students) so
that they can create the most positive interpersonal relationships and able to behave in
terms of assertiveness, empathy, prosociality, and avoid selfish acts.
Keywords: interpersonal relations-selfishnes-empath-prosociálnosť-humanity
Úvod
V súčasných politicko-ekonomických podmienkach, keď nastávajú zmeny v štruktúre
spoločnosti, ako aj zmeny či kríza v hodnotovom systéme, zvyšujú sa nároky na konanie
každého človeka. Zdá sa, že významnú úlohu tu musí zohrať zachovávanie etických
noriem spoločnosti, ovládanie foriem komunikácie medzi ľuďmi. Súčasťou konania
človeka by malo byť permanentné kultivované správanie sa, jeho činností. Takéto
kultivovanie začína v ranom veku človeka v rodine, ako aj v materskej škole, pokračuje na
základnej škole, potom na strednej a vysokej škole.
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné venovať pozornosť praktickej realizácii
konania človeka v spomínaných intenciách a to cez nasledovné oblasti:
• Vlastenecká výchova, ktorá zahŕňa poznatky z dejín národa, histórie slovenského jazyka
a literatúry a zemepisu. Jej cieľom je viesť žiakov (študentov) k tomu, aby získali národnú
hrdosť, uvedomovali si štátnu príslušnosť, svoje práva a povinnosti, aby si vytvorili
pozitívny vzťah k iným národom a boli schopní akceptovať etnické skupiny, iné rasy, či
národnostné menšiny.
• Politologická výchova, výchova k občianstvu, ktorá je založená na vzťahu občan a štát.
Jej cieľom je pripraviť občana pre zodpovedné sociálne správanie sa, schopnosti
orientovať sa v zákonoch a pravidlách, občana, ktorý je informovaný o politických právach
a slobodách.
• Multikultúrna výchova, ktorej cieľom je naučiť žiaka (študenta), že existuje rozdielnosť
kultúr, spôsobu života a tradícií, naučiť ho vnímať iné kultúry, vedieť spolupracovať nielen
v rámci jednej kultúry, ale medzi viacerými kultúrami. Multikultúrna výchova pomáha
potláčať predsudky, prekonávať rasizmus, akceptovať inakosť, konať v duchu tolerancie,
vzájomnej spolupráce33.
33

POZRI: JAKUBOVSKÁ, K. (2014):Cultural Traditions Revisalisation and its Contexts / Kristína
Jakubovská ; recenzent: Christer Lindberg, Francesca Ghedini, 2014. In: Anthropology, Archaecology,
History and Philosophy : International multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts
SGEM 2014, Albena, 1-10 September 2014. - Albena : Bulgarian Acadeny of Sciences, 2014. - ISBN 978619-7105-29-2, P. 721-728.; JAKUBOVSKÁ, K. - JAKUBOVSKÁ, V. (2014):Výchova k tradíciám v
kontexte rozvoja kompetencií žiakov základných a stredných škôl.In: Science for Education - Education for
Science - II.volume = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu - II.zväzok : zborník z 3. ročníka
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• Mravná výchova, ktorej cieľom je pozitívne formovať hodnotovú orientáciu žiakov
(študentov), ich správania a postojov, sústreďovať sa na výchovu k materiálnym
a duchovným hodnotám, ako aj na výchovu základných ľudských cností ako pracovitosť,
odvážnosť, spravodlivosť, vzájomná pomoc, spolupatričnosť, vľúdnosť, štedrosť a pod.
Zároveň rozvíjať aj tie cnosti, ktoré sú charakteristické pre občiansku výchovu, t.j.
zodpovednosť, sebadisciplinovanosť, ľudskosť, tvorivosť a pod.
• Právna výchova, ktorej cieľom je, aby žiaci (študenti) získali základné vedomosti
o práve, právnych normách a zákonoch, mali predstavu o svojich právach a povinnostiach
a zároveň ich naučiť chápať, dodržiavať, presadzovať a ochraňovať ľudské práva a práva
dieťaťa. V súvislosti s ľudskými právami ide o pochopenie takých pojmov ako sú napr.
povinnosť, právo, zákon, zodpovednosť, tolerancia, rešpektovanie práv, rovnosť,
spravodlivosť.
• Ekonomická výchova, ktorá učí vnímať ekonomický význam každej ľudskej činnosti,
riešiť ekonomické problémy v rodine, spoznávať základné ekonomické vzťahy, uvedomiť
si svoj vzťah k peniazom a zároveň to, aké miesto budú peniazom žiaci (študenti)
pripisovať vo svojej hodnotovej orientácii.
• Spotrebiteľská výchova, ktorá je zameraná na ochranu spotrebiteľa a jej úlohou je
naučiť poznať spotrebiteľské práva a povinnosti každého občana, ako aj získavať
vedomosti a zručnosti vo vzťahu k trhu, reklame, zdraviu či ochrane životného prostredia.
• Ekologická výchova, ktorej cieľom je výchova k ekologickej zodpovednosti. To
znamená, že na jednej strane by mali žiaci (študenti) získať vedomosti o globálnych
problémoch sveta a na druhej strane vedieť ako sa majú správať, ako majú konať, naučiť sa
vážiť si prírodu, pochopiť svoju úlohu vo vzťahu k prírode, formovať citový vzťah
k svojmu prostrediu.
Základom pre konanie človeka by teda malo byť na jednej strane získanie
potrebných vedomostí a zručností a na druhej strane naučiť sa zodpovednosti,
sebadisciplíne, rešpektovaniu hodnoty a ľudskej dôstojnosti jednotlivých členov
spoločnosti, uznanie spoločných hodnôt, teda mravné správanie sa a rozvoj osobného
charakteru.
Prosociálne správanie v intenciách empatie, asertivity, altruizmu
Cieľom každého pravidla správania sa je dobro spoločnosti a každého jej člena. Je
potrebné, aby k dosiahnutiu tohto cieľa boli pre ďalšie smerovanie a vývin ľudstva
formulované mravné ciele a to „konkrétne a reálne, z hľadiska časového horizontu
formulované čo najbližšie. Tak sa zvyšuje ich motivačný účinok a predpoklad úspešnosti
dosiahnutia týchto cieľov. Podobne je potrebné, aby spomínané ciele boli dosiahnuteľné
pre väčšinu ľudí, aby sa kvôli ich nedosiahnuteľnosti nestali kontraproduktívnymi.“
(Gluchman 1997, 142)
Jediným možným riešením uskutočniť také druhy konania, ktoré by boli
rešpektovaním a uskutočňovaním dôstojnosti a humánnosti, v záujme riešenia ďalšej
budúcnosti ľudstva, je zrejme výchova k mravnosti, a to stanovením minimálnych
mravných cieľov a postupným orientovaním každého jednotlivca k dosiahnutiu
maximálnych mravných cieľov. To znamená orientovať výchovu a vzdelanie postupne od
medzinárodnej konferencie, Nitra 26. - 27. apríla 2013 / editor Irena Lehocká et al. - 1. vyd. - Nitra : UKF,
2014. - ISBN 978-80-558-0555-9, CD-ROM, p. 125-133.
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konania neškodiť iným, ak im nemôžeme pomôcť, ku konaniu rešpektovať dôstojnosť
a práva iných až ku konaniu, ktoré by produkovalo len pozitívne sociálne dôsledky.
Uvedené názory evokujú nutnosť vytvárania a prehlbovania dobrých
medziľudských vzťahov. Preto sa v súčasnosti dostáva do popredia spoločnosti potreba
vychovať človeka, vyznačujúceho sa vzájomným mravným porozumením, sociálnym
prežívaním a spolužitím. Takýmto atribútom zodpovedá prosociálne správanie, ktoré ako
“novohumanistický fenomén v najpodstatnejšej miere predstavuje etickú hodnotu
sociálneho správania človeka prejavujúceho sa v medziľudských vzťahoch. Prosociálnosť
vo svojej prirodzenej podstate reflektuje kategóriu lásky a dobra, humanizuje personálnu
interakciu, zoživotňuje zmysluplnú medziľudskú komunikáciu a úprimný dialóg zameraný
na vzájomné poznanie, navodzovanie pozitívneho správania, odkrývanie ciest vlastného
sebautvárania a sebazdokonaľovania.” (Žilínek 1996, 348)
V súčasnom školskom prostredí by sa malo stať úlohou učiteľa venovať pozornosť
výchove, a to výchove k empatii a asertivite. To znamená neustále si klásť otázku, ako sa
žiak (študent) cíti pri rôznych činnostiach a zabezpečiť, aby úprimne a otvorene vyjadroval
svoje pocity a nálady. Na to slúžia rôzne techniky empatickej výchovy a vyučovania,
medzi ktoré Zelina zaraďuje:
• Debaty a rozhovory na tému prežívania, ktoré sa môžu uskutočňovať individuálne, aj
v skupinách. Dôležité je vytvoriť prostredie, v ktorom žiaci (študenti) budú otvorene
a slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a názory obsahom ktorých by mali byť
medziľudské vzťahy.
• Dotazníky a testy na základe ktorých môžeme spoznať empatiu žiakov (študentov).
• Techniku umeleckého vyjadrovania prostredníctvom ktorej môžeme ovplyvňovať city
a schopnosti empatie vôbec (tvorivé písanie, dramatické etudy, výtvarné techniky, hudobné
techniky)
• Metóda panáčikov, pri ktorej majú žiaci (študenti) rôznych panáčikov (veselý, smutný,
zlostný, neutrálny) a otáčajú k učiteľovi takého panáčika, ako sa práve cítia. Dôležité pri
tejto metóde je získať si dôveru žiakov (študentov), aby sa nebáli vyjadriť svoje city.34
Okrem uvedených techník je možné realizovať aj rôzne aktivity na asertivitu, ktoré by mali
naučiť žiakov (študentov) ako zostať sám sebou, trvať na svojich právach a nárokoch, ale
zároveň sa správať prosociálne. Lencz a Krížová uvádzajú nasledovné aktivity:
• Odmietnutie – vedieť povedať nie, odmietnuť zdvorilým spôsobom.
• Vysvetlenie vlastných názorov a práv – učiteľ má vysvetliť žiakom (študentom), že
túto schopnosť budú potrebovať, ak niekto ignoruje a porušuje zámerne alebo nevedomky
ich práva. V tomto prípade ide nielen o zákonité práva, ale aj o porušovanie pravidiel
slušnosti a dôstojnosti ako ľudskej osoby.
• Žiadosť o láskavosť – cieľom tejto aktivity je, aby si žiaci (študenti) uvedomili ako
môže prosba ovplyvniť komunikáciu.
• Vyslovenie vlastného návrhu – hlavným cieľom tejto aktivity je, aby sa žiaci (študenti)
nebáli vysloviť svoj návrh.
• Rokovanie - učiteľ by mal zvoliť tému prostredníctvom ktorej by poukázal na
stretávanie sa rôznych názorov alebo záujmov v reálnom živote a teda na možnosť dostať
sa do konfliktu s ľuďmi, ktorí chcú niečo iné ako my. Zároveň ukázať tri kroky rokovania,

34

Pozri: ZELINA M. (1996): Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava. s. 53 – 56, ISBN 80967013-4-7.
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ktorými je možné vyhnúť sa konfliktu: zopakovanie vyjadrenia citov, nacvičenie aktívneho
počúvania, vlastné rokovanie.35
V uvedených aktivitách učiteľ žiakom (študentom) predloží rôzne situácie a ich úlohou je
navrhnúť asertívnu, pasívnu, ale aj agresívnu odpoveď. Zároveň poukáže na to, že práve
asertívne konanie je to, ktoré by si žiaci (študenti) mali osvojiť v reálnom živote.
Výsledkom využívania rôznych techník a aktivít zo strany učiteľa by mala byť
osobnosť žiaka (študenta), ktorý by získal predpoklady pre realizovanie dobrých
medziľudských vzťahov v intenciách prosociálneho správania, najmä empatie a asertivity.
To znamená naučiť žiakov (študentov) empatickému počúvaniu a komunikácii.
Učiteľ, najmä učiteľ občianskej náuky či etickej výchovy, by mal v komunikácii so
žiakom (študentom) venovať pozornosť významnému faktoru, ktorý ovplyvňuje empatiu –
sociálnej situácii a bezprostrednému komunikačnému kontaktu, ktorý sa odohráva medzi
osobnosťou vyjadrujúcu empatiu a osobnosťou empaticky pochopenou. Bezprostredná
komunikácia, ktorá je pri empatii kľúčová, vyjadruje, že osobnosti nachádzajúce sa
v komunikačnom vzťahu sa navzájom vidia a počujú, pričom komunikačný vzťah
predpokladá všetky známe formy medziľudskej komunikácie.
Zlepšiť medziľudské vzťahy znamená zlepšiť medziľudskú komunikáciu a tak
dosiahnuť konštruktívnu zmenu v osobnosti. Je potrebné si uvedomiť, že jednou
z hlavných prekážok vzájomnej medziľudskej komunikácie je naša prirodzená tendencia
hodnotiť, súhlasiť alebo nesúhlasiť s výrokmi inej osobnosti, teda hodnotenie najmä
z nášho hľadiska. Skutočná komunikácia však znamená mať schopnosť empaticky
počúvať, akceptovať alebo oceniť druhého, vyjadrenú myšlienku a postoj vidieť z hľadiska
toho druhého, cítiť, ako to cíti on, byť s ním na rovnakej „vlnovej dĺžke“ vo veci, o ktorej
sa vyjadruje. Takáto komunikácia je najúčinnejší prostriedok na dosiahnutie zmeny
základnej štruktúry osobnosti žiaka (študenta) a na zlepšenie jej komunikácie
a medziľudských vzťahov. Ak dokáže učiteľ počúvať, čo mu žiak (študent) hovorí, ako to
on vidí, ak chápe, aký to má pre neho osobný význam, vtedy v ňom uvoľňuje veľké sily
zmeny. Tým mu vie pomôcť zmeniť jeho negatívne emócie, nenávisť, strach a vybudovať
reálny harmonický vzťah s tými ľuďmi a situáciami, ktoré nenávidel, alebo ktorých sa
bál.36 Takúto komunikáciu je možné výstižne charakterizovať ako empatické počúvanie,
ktoré „znamená dokázať počuť zvuky a cítiť tvar vnútorného sveta druhého človeka,
rezonovať s tým, čo hovorí, tak hlboko, že počúvajúci cíti aj tie významy, ktorých sa
hovoriaci sám obáva, pričom ich chce dať najavo.“ (Sollárová 2005, 114)
Z uvedeného vyplýva, že správnou komunikáciou je možné predísť mnohým
konfliktom v medziľudských vzťahoch, v ktorých významnú úlohu zohráva aktívne,
citlivé, presné, empatické, nehodnotiace počúvanie. Empatia, ako významný faktor
medziľudskej komunikácie, nastáva len vtedy, keď sa nám podarí zbaviť sa všetkých
domnienok, predstáv a súdov o druhých ľuďoch. Mnohí si myslia, že majú túto schopnosť,
často však namiesto schopnosti empatie sa snažia radiť alebo uisťovať a vysvetľovať svoj
postoj či vlastné pocity. Empatia si však vyžaduje, aby sme zamerali všetku svoju
pozornosť na prežívanie druhého človeka. Dávať mu priestor a čas, ktorý potrebuje, aby sa
mohol naplno vyjadriť a cítiť sa byť pochopený, uplatňovať kľúčovú zložku empatie byť
s ním, byť úplne s druhým človekom aj s tým, čo prežíva. To znamená nedávať formálne
rady alebo povrchne o niečom uisťovať, ale „byť prítomný“, čím sa odlišuje empatia od
35

Pozri: LENCZ LADISLAV. – KRÍŽOVÁ O. (2006): Metodický materiál k predmetu etická výchova.
Prešov. s. 92 – 101, ISBN 80-89055-50-8.
36
Pozri: SOLLÁROVÁ E. (2005): Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch,
Bratislava. s.113, ISBN 80-551-0961-3
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rozumového porozumenia či sympatie. Sympatizovať s druhým človekom, zúčastňovať sa
jeho pocitov ešte nie je empatické vcítenie sa. „Byť empatický znamená vidieť očami
druhého človeka, počuť ušami druhého človeka a cítiť jeho srdcom.“37 Ide teda o cítenie
s druhým človekom a rešpektovanie jeho autonómie a dôstojnosti, akceptovať ho takého,
aký je, ale zároveň zachovať si svoju identitu, svoje vlastné názory a hodnoty.
Významnú úlohu v medziľudských vzťahoch zohráva súlad medzi prežívaním,
uvedomovaním a komunikáciou. Učiteľ by sa mal snažiť o čo najväčšiu mieru tohto súladu
medzi komunikujúcimi, o tendenciu porozumieť obsahu komunikácie, čo sa pozitívne
prejaví v medziľudských vzťahoch. Kongruencia uľahčuje vo vzťahoch k druhým dôveru,
sebaobjavovanie, sebavyjadrovanie, medziľudské objavovanie. Svojou kongruenciou môže
učiteľ pomôcť žiakovi (študentovi) a ten zase svojou kongruenciou pomôže učiteľovi, či
spolužiakovi. To však znamená dokázať naučiť žiaka (študenta) akceptovať druhého, čo
znamená prijať jeho pocity, postoje a presvedčenia, tým mu dovoliť byť samým sebou
a umožniť mu rozvoj jeho autonómie. Čím viac sa žiak (študent) stane otvorený tomu, čo
prebieha v inom človeku, tým menej sa snaží pôsobiť na ľudí, manipulovať nimi
a usmerňovať na cestu, po ktorej podľa neho by mali ísť. To vyžaduje od každého
jednotlivca potlačiť svoj, často sebecký postoj, zmeniť vlastnú intoleranciu k svetu toho
druhého a plne akceptovať jeho právo mať odlišný názor.
Z uvedeného vyplýva, že významnú úlohu v medziľudských vzťahoch má aj
altruizmus, ktorý sa chápe ako „morálna zásada, ktorá od človeka vyžaduje potlačiť
vlastný egoizmus a obetovať svoje záujmy v prospech záujmov iných.“ (Miedzgová 1998,
101) Pojem altruizmus v podstate znamená lásku k druhým, označujeme ním rešpekt
a toleranciu voči iným ľuďom, obetovanie seba samého pre niekoho iného aj v tom
prípade, že nám to neprinesie vlastný prospech.
August Comte, ktorý zaviedol altruizmus ako pojem, označoval ním schopnosť človeka
mať niekoho rád, uskutočniť morálne zdokonalenie človeka. Významnú úlohu by mal
altruizmus zohrávať v medziľudských vzťahoch ako morálna zásada, ktorá od človeka
vyžaduje nezištnú službu ľuďom ako zásadu svojho rozhodovania a konania.
V súčasnej spoločnosti má altruistické správanie viacero foriem ako napríklad
dobrovoľníctvo, osobná filantropia, pomoc pri živelných pohromách, darovanie krvi,
posmrtné darovanie. orgánov alebo jednoducho prosociálne správanie, keďže jeho
definícia znamená, že je to také správanie, ktorého zmyslom a cieľom je pomáhať niekomu
inému. Mnohí teda stotožňujú altruizmus s prosociálnym správaním, ktoré môže mať
(podobne ako altruizmus) rôzne formy ako napríklad:
• Darovanie – zvyčajne rôznych predmetov alebo finančnej pomoci na dobročinné účely.
• Pomoc pri plnení úlohy – pomoc pri práci, pri štúdiu, pri napadnutí, odstraňovaní nejakej
poruchy a pod.
• Ponuka na spoluprácu – ochota nezištne spolupracovať s inými v prospech tých, ktorí sú
na túto spoluprácu odkázaní.
• Sympatia a porozumenie – v prípade ťažkých životných situácií.
• Podpora – materiálna, ale aj duchovná vo forme dobrého slova, povzbudenia.38
Úlohou učiteľa občianskej náuky by malo byť vedieť žiakov (študentov) viesť
k vytváraniu pozitívnych medziľudských vzťahov, t.j. k altruizmu, prosociálnosti,
slušnosti, zdvorilosti, láske, priateľstvu, spolupatričnosti a pod.
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Pozri: BUDA B. (1998): Čo vieme o empatii? Bratislava. s. 28
Pozri: BOROŠ J. (2001): Základy sociálnej psychológie (pre študujúcich humánne, sociálne a ekonomické
vedy). s.216, ISBN 80-89018-20-3
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K rozvoju a upevňovaniu uvedených vzťahov by mal učiteľ využívať nové prístupy
v humanizácii výchovy a výchovy k občianstvu, a to také, ako sú napríklad:
Konsenzus ako metóda prijímania rozhodnutí, snaha nájsť spoločne riešenie, ktoré bude
prijateľné pre všetkých a nie súťaženie, či vojna názorov, v ktorých je presadzované jedno
riešenie bez ohľadu na názory druhých. Skutočný konsenzus je možné dosiahnuť v takých
prípadoch, keď:
a) dokáže sa vytvoriť také prostredie, ktoré podporuje rozumnú diskusiu o názoroch
b) je umožnené žiakom (študentom) vyjadrovať rôzne názory
c) žiaci (študenti) nie sú pod vplyvom silných jedincov
d) prechádzame procesom, v ktorom je priestor pre prepojenie rôznych názorov, ako aj pre
nesúhlas, v ktorom dôjde ku konečnej zhode
e) názor alebo určité stanovisko je prijaté skupinou ako celkom, alebo aspoň z vôle jej
väčšiny
f) existuje všeobecný súhlas alebo zhoda.
Metóda „zaujmi stanovisko“, ktorá pomáha viesť v triede diskusiu o kontroverzných
témach, dáva žiakom (študentom) priestor, aby slobodne vyjadrili svoje názory a pomáha
im rozvíjať komunikačné zručnosti. V intenciách tejto metódy by sa žiaci (študenti) mali
naučiť otvorene vyjadriť svoj názor, nehádať sa, ale uvádzať argumenty, pozorne počúvať
druhých, zmeniť svoj názor a stanovisko k diskutovanej téme.
Pre žiakov (študentov) by mal učiteľ vytvárať množstvo príležitostí pre rozvoj
takých charakterových rysov ako:
• Zdvorilosť, odvaha, sebadisciplína, vytrvalosť, záujem o spoločné blaho, rešpekt voči
ostatným a k ich rozvoju využiť aktivity kooperatívneho učenia sa, triedne schôdzky,
študentské rady, simulované verejné jednania a pod.
• Sebadisciplína, rešpektovanie druhých, zdvorilosť, presnosť, osobná zodpovednosť
a ďalšie charakterové vlastnosti, ktoré je možné upevňovať prostredníctvom projektov
učenia sa komunitnej službe (napríklad pomoc pri učení mladších žiakov, starostlivosť
o okolie školy alebo pomoc pri registrácii voličov).
• Uznanie spoločných hodnôt a zmysel pre komunitu, ktoré je možné posilniť napríklad
prostredníctvom osláv národných a štátnych sviatkov.
• Reflexia, úvaha nad mravným konaním, ktoré si vyžaduje od žiakov (študentov)
hodnotiť, zaujať a obhájiť stanovisko takého konania, ktoré sa týka napríklad správneho
a nesprávneho, dobrého a zlého správania sa.
V súčasnom školskom prostredí by mal učiteľ u žiakov (študentov) rozvíjať
spôsoby vytvárania vzťahov prostredníctvom pôsobenia na ich vnútornú motiváciu
a ovplyvniť ich tak, aby dokázali zvládať rôzne situácie v škole i mimo nej, v reálnom
živote, vytvárať si príjemné prostredie okolo seba a teda vytvárať a rozvíjať pozitívne
medziľudské vzťahy.
Jedným z najlepších spôsobov ako realizovať vyššie uvedené konanie žiakov
(študentov), teda optimalizovať medziľudské vzťahy „je orientácia na maximálny stupeň
prosociálneho správania“. (Olivar 1992, 14) Podľa Olivara by sa mal učiteľ občianskej
náuky snažiť o formovanie a rozvíjanie medziľudských postojov a spôsobilostí, ktoré sú
osobitým potvrdením uznania niekoho iného. Ide najmä o význam priameho pohľadu,
o úsmev ako vyjadrenie potvrdenia a akceptovania druhého, o pozdrav, o poďakovanie,
o komunikáciu, ktorá umožňuje vytvárať vzťahy, harmonickú spoločnosť. Cez
komunikáciu, verbálnu i neverbálnu, sa prejavujeme ako ľudské bytosti. Žiaci (študenti) by
sa mali naučiť umeniu verbálnej a neverbálnej komunikácie pomocou ktorej by zvládli
riešenie konfliktov vznikajúcich v triede alebo pri práci počas vyučovania. Ak žiaci
(študenti) chápu jeden druhého, sú voči sebe lojálnejší a priateľskejší. Učiteľ by mal dbať
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na to, aby sa žiaci (študenti) cítili v škole dobre a boli v psychickej pohode, čo má za
následok správanie, aké vyžaduje spoločnosť. Mali by sa učiť vzájomne spolu vychádzať,
aby v neskoršom veku nemali problémy s komunikovaním s inými členmi spoločnosti,
ktorých nepoznajú. Školské prostredie im umožňuje nacvičiť si prosociálne správanie.
Žiaci (študenti) na seba vplývajú celý čas strávený v škole, riešia rôzne problémy
z prostredia školského zariadenia i z prostredia domova. Aj vďaka triednemu kolektívu sa
socializujú a učia sa byť súčasťou spoločnosti. To znamená, že prostredie triedy
a kooperácia na hodinách by mali byť prispôsobené vytváraniu pozitívnych medziľudských
vzťahov.
Osobnostný a sociálny rozvoj – prierezová téma
„Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje
žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný
(akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré
spätne akademický rozvoj podporujú.
Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu,
sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život
a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory,
potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu,
pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život
a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole
(prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).“ (www.statpedu.sk)
Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami a cieľom každého učiteľa by malo byť
v intenciách danej témy pomáhať žiakom (študentom) hľadať vlastnú cestu k vytvoreniu si
dobrých vzťahov k sebe samému i k iným ľuďom, čo znamená:
● „porozumieť sebe samému a druhým,
● zvládať vlastné správanie,
● prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu,
● rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti,
● utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu,
● získať základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií,
● osvojovať si študijné zručnosti,
● osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny,
● utvárať si pozitívny /nezraňujúci/ postoj k sebe samému a k druhým,
● uvedomovať si hodnotu spolupráce,
● učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých,
● uvedomovať si hodnotu rôznosti ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov,
● vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, dodržiavať pravidlá
diskusie,
● uvedomovať si mravné rozmery rôznych spôsobov ľudského správania,
● vzdelávanie k ľudským právam a k rodinnej výchove,
● vedieť sa slušne správať pri stolovaní, rozvíjať sociálne spôsobilosti.“ (www.zsintava)
Tieto ciele, ktoré tvoria obsah už spomínanej prierezovej témy Osobnostný a sociálny
rozvoj sú podľa ISCED 1 a ISCED 2 začlenené do nasledovných vzdelávacích oblastí
a v rámci nich nasledovných predmetov:
• jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky)
• príroda a spoločnosť (prírodoveda, vlastiveda)
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• človek a spoločnosť (geografia, dejepis, občianska náuka)
• človek a hodnoty (etická výchova, mediálna výchova)
• človek a príroda (biológia, chémia, fyzika)
• umenie a kultúra (výtvarná výchova, hudobná výchova, umenie a kultúra)
• zdravie a pohyb
• človek a svet práce
Cieľom týchto oblastí a predmetov je zamerať sa na rozvíjanie osobnostného, sociálneho
a mravného rozvoja žiakov (študentov).
Ciele osobnostného rozvoja
rozvoj poznávacích schopností (zmyslové vnímanie, pozornosť a sústredenie, zručnosti
potrebné k učeniu sa), sebapoznávanie a sebaprijatie (spoznávať temperament, postoje,
hodnoty, uvedomovať si vzťah k sebe samému a k iným ľuďom, vytvárať si vyrovnané
sebaprijatie), sebaregulácia a sebaorganizácia, psychogiena (učiť sa regulovať vlastné
správanie a prežívanie, plánovať si svoj čas, stanoviť si osobné ciele), kreativita
(osvojenie si tvorivosti v budovaní medziľudských vzťahov)
Ciele sociálneho rozvoja
poznávanie ľudí (učiť sa vzájomne spoznávať v triede, vnímať odlišnosti a chyby pri tomto
spoznávaní sa, ale zároveň nájsť aj výhody v inakosti), medziľudské vzťahy (učiť sa
empatii, osvojiť si správanie, ktorého súčasťou sú dobré vzťahy, rešpektovanie sa,
podpora, pomoc), komunikácia (učiť sa vnímať a osvojiť si neverbálnu komunikáciu, ako
aj komunikačné stratégie v rámci verbálnej komunikácie), kooperácia a kompetencia
(„rozvíjať individuálne zručnosti pre kooperáciu /sebareguláciu v situácii nesúhlasu,
odporu a pod., schopnosť odstúpiť od vlastného nápadu, schopnosť nadväzovať na druhých
a rozvíjať vlastnú líniu ich myšlienkami, pozitívne myslieť.../, rozvíjať sociálne zručnosti
pre kooperáciu /učiť sa jasnej a rešpektujúcej komunikácii, riešeniu konfliktov,
podriadeniu sa, cedeniu a organizovaniu skupiny/, rozvíjať individuálne a sociálne
zručnosti pre etické zvládanie situácií súťaže, konkurencie“) (www.zsintava)
Ciele morálneho rozvoja
„riešenie problémov a rozhodovacie zručnosti – osvojovať si zručnosti pre riešenie
problémov a rozhodovania z hľadiska rôznych typov problémov a sociálnych rolí, učiť sa
riešiť problémy v medziľudských vzťahoch, zvládať učebné problémy, zvládať problémy
v sebaregulácii
Hodnoty, postoje, praktická etika – analyzovať vlastné a cudzie postoje a hodnoty a ich
prejavy v správaní ľudí, vytvárať povedomie o kvalitách typu zodpovednosti /spoľahlivosť,
spravodlivosť, rešpektovanie, pomáhajúce a prosociálne správanie, zručnosti
rozhodovania v eticky problematických situáciách všedného dňa/“ (www.zsintava)
Pre splnenie uvádzaných cieľov prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je
potrebné vo výchovno-vzdelávacom procese uplatniť rozvíjanie medzipredmetových
vzťahov a aktivizujúcich participatívnych vyučovacích metód, a to projektovej,
kooperatívnej a problémovej metódy. Najčastejšie sa využívajú nasledovné formy
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a metódy: skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, práca v dvojiciach, diskusia,
hranie rolí, dramatizácia, situačná metóda, inscenačná metóda, práca v triednej
samospráve, práca v školskom parlamente, prednášky, besedy, výlety, exkurzie.
Každá vzdelávacia oblasť si vyžaduje poznať psychosociálne a vývinové
charakteristiky žiakov (študentov), a to so zreteľom na ich aktuálne problémy
a každodenný život, ako aj citlivý prístup učiteľa s vysokou dávkou empatie a trpezlivosti.
Výsledkom by mal byť žiak (študent), ktorý:
- „chápe svoj telesný, psychologický a sociálny vývin a svoju jedinečnosť ako
individuality
- dokáže vyhodnotiť etiku svojho správania a konania a posúdiť, čo je dobré a zlé, čo
prejaví v regulácii svojho správania
- využíva nadobudnuté sociálne zručnosti v svojich rôznych životných situáciách
- uplatňuje svoje práva a snaží sa rešpektovať aj práva ostatných
- pozná svoj individuálny štýl učenia a dokáže ho využiť na rozvoj svojho
vzdelanostného potenciálu
- vie pracovať ako aktívny člen skupiny a akceptuje pravidlá skupinovej práce
- uprednostňuje prechádzanie problémov a konfliktov alebo je pripravený nájsť
možnosti ich vhodného riešenia
- uvedomuje si dôležitosť a nadobudol predpoklady na uprednostňovanie
zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu iných ľudí.“ (www.statpedu.sk)
To znamená, že žiak (študent) cez integráciu témy Osobnostný a sociálny rozvoj do
jednotlivých vzdelávacích oblastí získa sociálne zručnosti v oblasti komunikácie (verbálnej
i neverbálnej), naučí sa komunikovať v rôznorodých situáciách svojho života, prezentovať
a prezentovať sa. Dokáže vnímať seba samého, rozpoznať svoje silné a slabé stránky,
spoznať zásady ľudského spolužitia, sociálno-patologických javov v spoločnosti, uvažovať
o dôsledkoch vlastného správania a konania. Naučí sa orientovať v hodnotách (čo je
dôležité, menej dôležité, nebezpečné), rozmýšľať o sociálnych a morálnych dilemách
a zaujať k nim postoj.
Záver
Z uvedeného vyplýva, že učiteľ by sa mal snažiť u žiakov (študentov) vytvárať vedomie
o tom, že jednou z významných ľudských schopností je schopnosť prekročiť vlastné ja
a dokázať sa vžiť do situácie alebo cítenia druhého človeka. Nestačí rozvíjať iba odborné
predpoklady, ovládať techniky, prístup, ale predovšetkým vychovávať tak, aby žiaci
(študenti) vedeli rozoznať dobro od zla, nemysleli len na seba a na svoje potreby, ale aj na
druhých. Vo všetkých vzdelávacích oblastiach a predmetoch (nielen na hodinách
občianskej náuky a etickej výchovy) by mal učiteľ venovať pozornosť rozvíjaniu
prosociálnych hodnôt, poukázaniu na negatívne javy v spoločnosti a vylúčeniu
egoistického, nehumánneho zmýšľania žiakov (študentov). Výsledkom by mal byť človek
tretieho tisícročia, ktorý bude vedieť kreatívne rozvíjať svoje vlastné hodnotové štruktúry,
zaujímať altruistické postoje a pre ktorého správanie a konanie bude určujúcim znakom
humanita.
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PLÁNOVANIE A PROJEKTOVANIE VYUČOVACIEHO
PROCESU – ZÁKLADNA KOMPETENCIA PEDAGÓGA
Ľubica Predanocyová
Planning and designing the teaching process - basic teacher skills
Abstract: Area of planning and design process of teaching is the core competence of
teacher. This contribution focuses on the analysis of the relevant elements of the planning
and concretization of civics view of the specific objectives, the requirements contained in
the content and performance standards. The author points to the need of incorporating
competences of pupils in those subjects.
Key words: planning and design, elements of the educational planning process, goals and
civics requirements, standards.

Úvod
Jednou z aktuálnych požiadaviek smerujúcich na zabezpečenie kvality pedagogickú prácu
je formulovanie profesijných požiadaviek, kompetencií učiteľa, ktoré sú koncipované
v troch dimenziách. 39 V kontexte so zameraním projektu KEGA č.004UKF-4/2015
Overovanie kľúčových kompetencií študentov končiacich pregraduálne štúdium v odbore
Výchova k občianstvu s cieľom zistenia ich pripravenosti do učiteľskej praxe, sa náš
záujem bude sústreďovať na skúmanie rozvíjania pedagogických kompetencií študentov
v oblasti riadenia edukačného procesu a vytvárania podmienok edukácie, ovplyvňujúcich
osobnostný rozvoj žiaka.
Plánovanie vyučovacieho procesu je cieľavedomá činnosť, je prepracovanou
predstavou o budúcom stave diania, ktoré musí bezpodmienečne zohľadňovať (a)stanovené
ciele a následne ich realizovanie prostredníctvom (b výberu adekvátnych prostriedkov na
ich dosiahnutie, berúc na zreteľ (c)podmienky, za ktorých sa ciele budú dosahovať.
Plánovanie je východiskovou činnosťou a súčasne funkciou riadenia pedagogickej činnosti
učiteľom. Ide o komplikovaný zložitý proces, ktorý učiteľ realizuje na viacerých úrovniach
a dimenziách.40 Neoddeliteľným východiskom je poznanie cieľov výchovy a vzdelávania
v rovine všeobecných požiadaviek ako aj ich konkretizácia na učebné predmety.
K požiadavkám patria aj kompetencie žiaka, ktoré je potrebné obsiahnuť v pregraduálnej
príprave učiteľov.

39

Problematikou sa zaoberajú teoretičky Kasáčová a Kosová, ktoré identifikovali tri dimenzie profesijných
štandárd: dimenzia orientovaná na žiaka, dimenzia koncentrovaná na edukačný proces, dimenzia zameraná
na rozvoj jedinca, učiteľa. Pozri: KASÁČOVÁ, B., KOSOVÁ, B.: Profesijný rozvoj učiteľa.
40
Súčasťou procesu plánovania v podmienkach školskej praxe je tvorba a zakomponovanie: učebného plánu,
učených osnov, prierezových tém a ich aplikáciu, tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a scenára
vyučovacej hodiny.
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Ciele výchovy a vzdelávania v našich podmienkach – predpoklad úspešného
plánovania vyučovacieho procesu
Aktuálna školská politika v SR reflektuje problematiku cieľov výchovy a vzdelávania
v podobe Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý má záväzný charakter. Východiskom, prináležiacim
k všeobecným cieľom, patrí právo na poskytnutie vzdelania, z ďalších cieľov vyberáme:
žiak má právo získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, ústnych
spôsobilostí, písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií,
komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej
gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií,
k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské
schopnosti a kultúrne kompetencie.41
Podrobné rozpracovanie všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania je realizované
v podobe štátneho a školského vzdelávacieho programu, rámcových učebných plánov
a učebných plánov konkrétnych škôl, ako aj učebných osnov a tematických výchovnovzdelávacích plánov jednotlivých predmetov. Pre naplnenie uvedených všeobecných
cieľov v podobe transformácie a konkretizácie do jednotlivých pedagogických
dokumentov a ich praktické naplnenie v podobe rozvinutých kompetencií žiaka, je nutná
adekvátna príprava budúceho učiteľa občianskej náuky, pretože mnohé z nich sú plne
realizovateľné práve prostredníctvom obsahu a zamerania uvedeného predmetu.

Štátny vzdelávací program
Východiskom akejkoľvek podoby plánovania procesu vyučovania je štátny vzdelávací
program, pedagogický dokument na štátnej úrovni, nakoľko predstavuje pre učiteľa
záväzný národný rámec pre konkrétny stupeň škôl. 42 Príprava budúcich pedagógov
v sebe obsahuje aj potrebu poznania jeho podstaty a súčastí. Podstatou štátneho
vzdelávacieho programu je v prvom rade jeho záväznosť v kontexte zjednotenia
požiadaviek v rámci nášho školského systému, „reprezentuje prvú úroveň dvoj úrovňového
vzdelávania. Je východiskovým dokumentom na prípravu školských vzdelávacích
programov, ktoré reprezentujú druhú úroveň modelu vzdelávania“ (Štátny vzdelávací
program. Nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy, 3). 43 Uvedený model
vzdelávania poskytuje jednotlivým školám priestor pre reflexiu ich špecifických
41

Ďalšie kompetencie: identifikácia a analýza problémov a ich riešenie; rozvoj manuálnych zručností,
tvorivých schopností, percepcia aktuálnych poznatkov; úcta k rodičom, národným hodnotám a tradíciám;
úcta k ľudským právam a základným slobodám; príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti;
kultivovanie vlastnej osobnosti žiaka, schopnosť celoživotného vzdelávania; rešpektovanie všeľudských
morálnych hodnôt. Pozri: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove (školský zákon) a vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 4 Ciele výchovy a vzdelávania.
42
Štátny program vzdelávania pre jednotlivé stupne vzdelávania je vytvorený v súlade s medzinárodnou
normou pre klasifikáciu vzdelávania (International Standard Classification of Education).
43
Štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň
základnej školy s platnosťou od 01. 09. 2015.
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podmienok, regionálnych, potrieb a požiadaviek žiakov alebo rodičov, ktorá sa môže
realizovať prostredníctvom využitia disponibilných hodín. Východiskom uvedeného
programu je nielen rešpektovanie ale predovšetkým, prostredníctvom vzdelávania
a vychovávania budúcich generácií, zabezpečenie hodnôt spoločnosti. V súvislosti s tým
vymedzuje štátny program vzdelávacie štandardy v rovine cieľovej, výkonovej a obsahovej,
ktoré predstavujú východisko pre osvojovanie a rozvíjanie funkčných kompetencií žiaka.44
Súčasti štátneho vzdelávacieho programu sú vymedzené vzhľadom na potreby
žiaka na jednotlivom stupni vzdelávania a zaraďujeme k nim: (a) všeobecné ciele výchovy
a vzdelávania; (b) charakteristiku jednotlivých stupňov vzdelávania
;
(c)
profil
absolventa; (d) vzdelávacie oblasti a prierezové témy; (e) vzdelávacie štandardy; (f)
rámcové učebné plány; (g) osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; (h) organizačné podmienky na výchovu
a vzdelávanie; (ch) povinné personálne zabezpečenie; (i) povinné materiálno-technické
a priestorové zabezpečenie; (k) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
výchove a vzdelávaní.45
a) Vzdelávací štandard46
Významnou súčasťou plánovania vzdelávania je orientácia na výstup zo
vzdelávania, ktorý je vyjadrený v štrukturovanom popise požadovaných spôsobilostí vo vzdelávacom štandarde, ide o naplnenie cieľov, požiadaviek, ku ktorým majú žiaci
dospieť. Uvedené požiadavky sú v slovenských podmienkach súčasťou štátneho
vzdelávacieho programu a viažu sa na výstup z určitého stupňa vzdelávania v predmete,
ročníku, tematickom celku, téme. Zvládnutie požiadaviek umožní žiakovi postúpiť do
ďalšieho stupňa vzdelávania.
Súčasťou vzdelávacieho štandardu je: charakteristika predmetu, základné učebné ciele,47
vzhľadom na požiadavky na žiaka diferencujeme vzdelávacie štandardy: obsahový
a výkonový.
Charakteristika predmetu občianska náuka
Štátny vzdelávací program poskytuje základnú charakteristiku predmetu
občianska náuka, od ktorej sa odvíjajú záväzné ciele pre predmet – východiskovým
aspektom je potreba zabezpečiť orientáciu žiaka najskôr v prostredí rodiny, neskôr školy,
obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Zameraním uvedenej orientácie je začleňovanie
žiaka do jednotlivých sociálnych vzťahov, poznávanie seba a druhých v rôznych životných
situáciách. Dôležitou súčasťou je viesť žiaka k porozumeniu a rozvíjaniu občianskeho,
právneho povedomia, prostredníctvom čoho sa bude schopný aktívne zapojiť do
spoločenského žitia. Pochopenie ekonomického aspektu spoločenského života,
44

Podstatou funkčnosti kompetencie je schopnosť žiaka využiť nadobudnuté vedomosti, zručnosti pri riešení
problémov v konkrétnych životných situáciách.
45
Pozri: Štátny vzdelávací program. Nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy.
46
Pojem štandard: vyjadruje charakteristiku vlastností, znakov javu alebo objektu, ktorá je záväzná; stupeň
dokonalosti, požadovaný pre určitý účel; akceptovaný model, vzor, norma. Súčasťou štandardu sú hodnotiace
kritériá, prostredníctvom ktorých sa zisťuje miera požadovaného stavu.
47
Základné učebné ciele sú následne konkretizované vo výkonovom štandarde, obsahujúcom systém
výkonov, vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Pozri:
Inovovaný štátny vzdelávací program.
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ekonomická gramotnosť, uplatnenie sa na trhu práce, oboznámenie mladého človeka
s problematikou filozofického pohľadu na svet, to sú špecifiká, ktoré vytvárajú osobité
postavenie predmetu vzhľadom na individuálny osobnostný vývoj jedinca. Zameraním
predmetu je dosiahnutie vedomia potreby aktívnej občianskej angažovanosti.48
Ciele učebného predmetu občianska náuka
Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania v predmete občianska náuka Štátny
vzdelávací program formuluje nasledovné ciele: „žiaci:
- získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka
v spoločnosti,
- realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,,
- osvoja si pravidlá a normy spoločenského správania,
- uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,
- preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,
- uznávajú základné princípy demokracie,
- budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,
- učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,
- získajú základné vedomosti o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní
spoločnosti“ (Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ 2015, 2).
Na úrovni úplného stredného vzdelávania v predmete občianska náuka Štátny
vzdelávací program formuluje nasledovné ciele: „Žiaci:
- pochopia jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti,
- utvoria si vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,
- akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,
- rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského
spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa
a dôsledky konania,
- zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec
každodenného života,
- uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky,
- rešpektujú základné princípy demokracie a tolerancie,
- uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,
citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému
obhajovaniu svojich práv,
- nadobudnú rešpektu ku kultúram, náboženským a iným odlišnostiam ľudí
v spoločnosti,
- zvládnu základný kategoriálno-pojmový aparát filozofie,
- prezentujú filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony
filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase
menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami“ (Inovovaný
Štátny

48

Pozri: Štátny vzdelávací program. Občianska náuka (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť), príloha
ISCED 2; Štátny vzdelávací program. Občianska náuka (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť), príloha
ISCED 3.
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vzdelávací program pre gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom
2015, 3).
b) Výkonový a obsahový štandard
Identifikujeme viacero typov vzdelávacích štandardov: podľa zamerania (žiaci,
učitelia, školy, štátne a školské orgány) a podľa účelu (vstupný štandard – štátne
kurikulum, procesuálny – usmernenia na naplnenie národného kurikula, výstupný štandard
– kritériá pre hodnotenie výsledkov vzdelávania).
Výkonový štandard formuluje mieru úrovne, na akej má žiak zvládnuť minimálny
obsah učiva z aspektu praktického výkonu. Rozoznávame základnú, strednú a pokročilú
úroveň, ktoré sú potrebné chápať ako naplnenie operacionalizovaných cieľov,
pozostávajúcich z kombinácie vedomostí, zručností a schopností. Výkonový štandard
vymedzuje kompetencie žiaka, ktoré má preukázať po ukončení činnosti, v oblasti
kognitívnej (vedomosti), socio-afektívnej (porozumenie) a psychomotorickej (splnenie
zadania v podobe preukázateľného výkonu.49
Obsahový štandard určuje minimálny obsah vzdelávania, akceptovateľný pre
všetkých žiakov v rámci slovenského vzdelávacieho systému, preto je jeho základným
cieľom koordinácia a zabezpečenie kompatibility uvedeného obsahu vo všetkých školách,
čím sa zabezpečuje vyvážená štandardná úroveň vzdelávania. Obsahový štandard určuje
učivo osvojiteľné všetkými žiakmi, určuje, aké vedomosti má žiak ovládať. Školský zákon
formuluje niekoľko kategórií poznatkov:
Faktuálne / faktografické poznatky: predstavujú základné prvky poznania, ktoré musia
žiaci zvládnuť, aby boli zorientovaní v určitej vednej disciplíne, a mohli si neskôr
vedomosti rozširovať; zaraďujeme k nim pojmy, fakty, normy, pragmatické údaje,
informácie.
Konceptuálne / kontextuálne poznatky: ich dôležitosť tkvie v poznaní a používaní
vzájomných vzťahov medzi poznatkami v rámci určitej štruktúry; zaraďujeme k nim
rovnice, grafy, znázornenie, triediace kritériá, princípy, zákony, pravidlá, teórie,
poznatkové štruktúry.
Procedurálne poznatky: sú orientované na metodologickú oblasť, spôsob, ako niečo
zvládnuť, zhotoviť, urobiť; patria sem špecifiká postupu operácií (techniky, návody),
metódy a ich techniky, kritériá na určovanie podmienok použitia vybratých procedúr.
Metakognitívne poznatky: poznatky o spôsobe poznávania, myslenia, riadenia a kontroly
myšlienkových pochodov; identifikujeme stratégie poznávania, kognitívne úlohy,
kontextuálne úlohy, poznanie seba samého.50
Štandardy v predmete občianska náuka
Výkonový štandard. Výkonový štandard je súčasťou vzdelávacieho štandardu,
predstavuje konkretizáciu základných cieľov predmetu občianska náuka, je to systém
výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými a konkretizovanými cieľmi, teda
49

Kompetencie žiaka, vymedzené výkonovým štandardom (kognitívna / intelektuálna oblasť, socio-afektívna
a psychomotorická oblasť) v školskom zákone z r. 2008 zodpovedajú identifikácii cieľov vyučovania
vzhľadom na potreby rozvoja žiaka ako komplexnej osobnosti, ktoré boli spracúvané významnými teoretikmi
(S. Bloom, L. W. Andersonová a D. R. Krathwohl, B. Niemierko).
50
Pozri: Vzdelávacie štandardy. ŠPÚ Bratislava.
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učebnými požiadavkami. Zvládnutie pracovať s uvedenými požiadavkami už počas
pedagogickej prípravy zabezpečí rozvíjanie kompetencií adepta na ďalšiu špecifikáciu,
konkretizáciu a rozvoj v podobe formulácie blízkych učebných cieľov, učebných úloh,
otázok, testových položiek.
Obsahový štandard. Obsahový štandard vymedzuje výkony, ktoré možno označiť
ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Štrukturovanie učiva má podobu
tematických celkov. Analogicky ako vo výkonovom tak aj v obsahovom štandarde sa
kalkuluje sa aktívnym a tvorivým vstupom učiteľa do problematiky obsahu, ktorý sa
premietne do školského vzdelávacieho programu jednotlivých ročníkov.
Vzdelávací štandard v občianskej náuke predpokladá od práce učiteľa evokovať
nielen záujem o problematiku predmetu, ale výraznú aktivizáciu žiakov jednak
v kognitívnej oblasti a jednak v oblasti podpory výkonu. V plánovaní procesu vyučovania
preto učiteľ musí zohľadniť požiadavky viesť žiakov k hľadaniu, skúmaniu, objavovaniu,
ako základného predpokladu poznávania a porozumenia reality. Zámerom je príprava
aktívneho občana a samostatného jedinca ako člena spoločnosti.
Príklady aplikácie vzdelávacieho štandardu v podobe tematického celku na úrovni nižšieho
stredného vzdelávania:51
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie /
dokáže:
- zdôvodniť opodstatnenosť vzdelania
a vzdelávania ako hodnoty,
- vytvoriť schému školského systému SR
- orientovať sa pri výbere povolania v rôznych
zdrojoch informácií,
- prezentovať plán budovania svojej kariéry

- vzdelanie ako hodnota
- voľba povolania
- spôsobilosť na povolanie
- profesijná orientácia

Príklady aplikácie vzdelávacieho štandardu v podobe tematického celku Finančná
gramotnosť na úrovni nižšieho stredného vzdelávania:52
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie / dokáže:
- úlohu bánk a iných finančných inštitúcií ako
finančných sprostredkovateľov,
- porovnať základné bankové produkty –
bankový účet, elektronické bankovníctvo,
platobná karta, úver a produkty poisťovní,
- vytvoriť spôsob podávania daňového priznania
z príjmov

- funkcie a formy peňazí
- euro
- banka
- poisťovne
- produkty poisťovní
- dane
- daňové úrady
- daňové a odvodové povinnosti

51

Pozri: Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ, s. 10.
Pozri: Inovovaný Štátny vzdelávací program pre gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím
programom, s. 7.

52
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c) Rámcový učebný plán
Súčasťou štátneho programu vzdelávania je vymedzenie povinnej minimálnej
časovej dotácie jednotlivých vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch
a stanovenie počtu disponibilných hodín, ktoré sú obsiahnuté v rámcovom učebnom pláne.
Disponibilné / voľné hodiny sú časovou dotáciou, ktorá je určená pre profiláciu školy ich
uplatnenie reflektuje potreby žiakov a lokálne podmienky. Voľné hodiny je škola povinná
využiť a konkretizuje ich vo svojich školských programoch, je možné formou (a) navýšení
hodinovej dotácie už existujúcim vyučovacím predmetom; (b) vytvorením nového
vyučovacieho predmetu / predmetov. Kompetencie škôl sú orientované na ich osobité
potreby a možnosti.
Štátny vzdelávací program, nadobúdajúci platnosť v 1. septembra 2015
v rámcovom učebnom pláne pre predmet občianska náuka na nižšom strednom
vzdelávaní, stanovuje naplnenie požadovaného vzdelávacieho štandardu v 6., 7., 8., a 9.
ročníku,53 v celkovom rozsahu 4 vyučovacích hodín. Na nižšom strednom vzdelávaní nie
je ročník presne identifikovaný, celkový povinný rozsah je stanovený na 3 vyučovacie
hodiny.54

Kompetencie žiaka v predmete občianska náuka
Ak uvažujeme o reálnom naplnení cieľov a vzdelávacieho štandardu, je nevyhnutné, aby sa
už počas pregraduálneho štúdia študent študijného programu výchova k občianstvu vedel
nielen orientovať, ale aj dokázal zakomponovať pri plánovaní procesu vyučovania
požadované kompetencie na žiaka v tomto predmete. Kompetencie sú súborom
preukázateľných individuálnych schopností využívať vedomosti, zručnosti, postoje
a hodnoty na dosiahnutie osobnostného rozvoja, odborného rozvoja, uplatnenia
v pracovnom aj mimopracovnom živote.55 Vzdelávací proces v občianskej náuke je preto
orientovaný nielen na teoretické nadobudnutie vedomostí, ale aj (možno predovšetkým) na
ich prienik do oblasti zručností, postojov žiaka, ktorý tak dokáže riešiť rôznorodé praktické
úlohy a životné situácie.
Občianska náuka svojim charakterom rozvíja kompetencie nasmerované na
podporu zručností a spôsobilostí, východiskom ktorých je nadobúdanie potrebného
vedomostného základu, pozostávajúceho z rôznych oblastí vedeckého skúmania.
Z uvedeného konštatovania dedukujeme rôznorodý, relatívne široký charakter
kompetencií.

53

Predchádzajúci štátny vzdelávací program stanovoval vyučovanie občianskej náuky v 5. – 9. ročníku
základnej školy.
54
Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v rámci vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je občianskej
náuke venovaný najmenší počet hodín. Pozri: Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím
jazykom slovenským;
55
Nadobudnutie a zdokonalenie kompetencií nie je iba problém školského inštitucionálneho vzdelávanie,
chápe sa ako celoživotný proces učenia sa, ako výsledok osobnostného rozvoja, vyžadujúci záujem
a podmienky zo strany sociálneho prostredia.
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Komunikačné a sociálno-interakčné kompetencie: pracovný a spoločenský
život je sprevádzaný ústnou a písomnou komunikáciou, správne a argumentáciami
podložené kultivované vyjadrovanie je predpokladom pre riešenie situácií a vysporiadania
sa s rôznymi individuálnymi aj spoločenskými problémami. Žiak musí zvládnuť prácu
s textom, v rámci ktorej dokáže spracovať, selektovať informácie, porozumieť textu v jeho
kontextualite je predpokladom rozvíjania myslenia.
Intrapersonálne a interpersonálne kompetencie: sú zamerané na individuálny
rozvoj jedinca v sociálnom prostredí, vyžadujúcom optimálny kontakt s inými ľuďmi, ich
rozvoj je vo vzájomnom prelínaní a ovplyvňovaní sa. Tvorba individuálnej identity,
sebapoznávaniu, sebahodnoteniu, sebaakceptovaniu je sprevádzaná poznaním, pochopením
a rešpektovaním identity iných. Rozvíjanie uvedených kompetencií je umožnené
vytváraním simulovaného sociálneho prostredia v triede, zapájaním žiaka do tímovej
práce, diskusie, žiak argumentuje, rešpektuje názor spolužiakov. Morálno-hodnotová
rovina sa v kontexte s uvedenou kompetenciu vníma ako zásadná nielen vzhľadom na
jedinca, ale aj na celok.
Občianske kompetencie: sú orientované na uvedomenie si žiaka v pozícii
budúceho aktívneho občana spoločnosti, ktorý sa bude aktívne zúčastňovať spoločenského
života. Východiskom je pochopenie práv a povinností občana, dodržiavanie právnych
noriem a morálnych hodnôt; viesť žiaka ku kultivovanému obhajovaniu svojich práv
v rôznych situáciách; prostredníctvom situácií viesť žiakov ku vedomiu zodpovednosti za
vlastný ale aj sociálny život. Súčasťou tvorby uvedenej kompetencie je záujem o aktuálne
spoločenské dianie, politické dianie, potreba hodnotenia a zaujatia vlastného stanoviska.
Kompetencia tvorivého riešenia problémov: na úrovni základnej školy musia byť
žiaci vedení ku kritickému mysleniu, ktoré je predpokladom samostatného logického
premýšľania a následne k samostatným tvorivý návrhom, ktoré žiak dostatočne dokáže
argumentovať, prezentovať, obhajovať. Na vyššom stupni je identifikovanie problémov
sprevádzané analýzou, vyhodnotením jednotlivých javov a ich aspektov, ktoré študent
završuje samostatnými strategickými návrhmi. Predkladané problémy majú mať
spoločenský charakter, študent si má možnosť uvedomovať napr. negatívny vplyv konania
a správania sa ľudí v spoločnosti.
Kultúrne kompetencie: patria k súboru kompetencií, ktoré sa podieľajú na
formovaní žiakovej osobnosti ako budúceho občana; poznanie a uznávanie národnej
kultúry, kultúrneho dedičstva v súčasnom multikultúrnom prostredí, predstavuje
neodmysliteľnú súčasť kvalitného životného štýlu.57
Kompetencia celoživotného vzdelávania: predmet sa musí podieľať aj na
rozvíjaní spôsobilosti permanentného vzdelávania sa ako celoživotnej potreby, súvisiacej
s rýchlymi zmenami na trhu práce, vyžadujúcimi flexibilné prispôsobenie sa novým
požiadavkám. Žiak je vedený k samostatnosti, tvorivosti, orientácii v problémoch,
v schopnosti sebaprezentácie, tvorbe portfólia, riešenia projektov, hľadania súvislostí,
dedukovaniu záverov.
56

56

V tejto súvislosti sa aktuálnym javí oblasť komunikácie medzi kultúrami. Pozri: JAKUBOVSKÁ, V.
Vybrané problémy multikultúrnej komunikácie. S. 1-8.
57
Pozri: JAKUBOVSKÁ, V., JAKUBOVSKÁ, K. Výchova k tradíciám v kontexte rozvoja kompetencií
žiakov základných a stredných škôl. S. 125-126.
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Kompetencia používania informačno-komunikačných technológií: adekvátne
vyhľadávanie, spracovávanie a používanie informácií prostredníctvom moderných
technológií predstavuje aktuálnu potrebu, ktorú žiak zvláda prostredníctvom každého
vyučovacieho predmetu. Viesť žiakov k efektívnemu a primeranému využívaniu IKT je
nasmerované na podporu jeho individuálneho rozvoja, tvorivosti, samostatnosti, riešení
zadaných úloh, prezentácii na vyučovaní, pochopení spoločenského diania, orientácii vo
vybraných problémoch.
Kompetencie v oblasti matematických a prírodovedných javov: obsah
a charakter občianskej náuky vyžaduje rozvíjanie matematicko-logického myslenia, ktoré
žiak aplikuje pri riešení praktických problémov a každodenných situácií. Práca
s nesúvislým textom, ku ktorým zaraďujeme vzorce, štatistické údaje, grafy, diagramy,
tabuľky, je pomerne výrazne zastúpená aj v tomto predmete, predovšetkým v okruhoch
ekonomických tém, rôznych sociálno-ekonomických dopadoch na občana spoločnosti,
s ktorými sa musí vysporiadať.
Poukázali sme na základné kompetencie, ktoré sa podieľajú na rozvíjaní osobnosti
žiaka, je potrebné upozorniť, že na kompetencie nazeráme ako na komplex požiadaviek, na
komplex poznatkov, zručností, postojov, hodnotovú orientáciu, ale aj mentálne a fyzické
schopnosti. Realizovanie kompetencií predstavuje kompetentného jedinca, schopného
riešiť mnohé životné situácie a problémy. Požadovaný komplex kompetencií sa
transformuje v učebných požiadavkách, vyjadrených v tematických celkoch predmetu
občianska náuka v podobe systematicky napĺňaného vzdelávacieho štandardu –
obsahového a výkonového.58

Pregraduálna príprava – východisko tvorby kompetencie plánovať vyučovací proces
Kompetencia plánovať proces vyučovania
Systematická príprava vyučovacieho procesu vyžaduje od učiteľa špecifickú kompetenciu,
ktorej začiatky nadobúda už počas univerzitného štúdia. Plánovanie je proces, ktorý sa deje
na viacerých úrovniach a zahŕňa tvorbu učebného plánu, učených osnov, prierezové témy
a ich aplikáciu, 59 tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a scenár vyučovacej
hodiny. Uvedené zložky sú obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe ako jeho nutné
súčasti.
Školský vzdelávací program
Predstavuje výsledok práce pedagogických zamestnancov školy, je základným
programovým dokumentom školy, ktorý musí byť vypracovaný v súlade so štátnym
vzdelávacím programom a aktuálne platnou legislatívou. Čo je jeho obsahom? Konkrétna
škola v ňom formuluje vlastné ciele a zameranie, podmienky výučby, výstupy zo
58

Problematika kompetencií žiaka, dosahovaných prostredníctvom predmetu občianska náuka, bola
spracovaná autorkou na základe Štátneho vzdelávacieho programu na úrovni ISCED 2 a ISCED 3.
59
Problematikou prierezových tém sa nebudeme zaoberať, treba však upozorniť čitateľ, že prierezové témy
možno aplikovať nasledovne: (a) ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetu; (b) forma projektu
(doporučená predovšetkým v predmete občianska náuka), semináru, vyučovacieho bloku, kurzu; (c) ako
samostatného (voliteľného) predmetu.
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vzdelávania, ktoré zohľadňujú v prvom rade špecifické potreby žiakov, ale aj reálne
možnosti školy a regiónu. Vzdelávací program školy má reagovať na regionálny trh práce,
rozvojové potreby regiónu, požiadavky zamestnávateľov na miestnej úrovni.
Súčasťou školského programu vzdelávania je obsah vzdelávania, zohľadňujúci
požadované štandardy vzdelávania jednotlivých vyučovacích predmetov a je formulovaný
v učebnom pláne školy. Návrh školského programu je prerokovaný v pedagogickej rade
školy a rade školy, následne potvrdený riaditeľom školy a zverejnený na prístupnom
mieste.
Vytvorenie školského programu vzdelávania ja dlhodobý proces, pozostávajúci
z niekoľkých etáp. Blaško uvádza nasledovné:
1. prípravná fáza, pozostáva: (a) motivácia pre zmeny; (b) zostavenie
koordinačného tímu; (c) zostavenie tímov pre jednotlivé súčasti programu; (d)
vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
2. východiská pre tvorbu programu, pozostáva: (a) SWOT analýza aktuálneho
stavu školy; (b) analýza požiadaviek a potrieb trhu; (c) zameranie, priority, ciele
školy, profil absolventa.
3. vlastná tvorba jednotlivých súčastí programu, pozostáva: (a) SWOT analýza
aktuálneho stavu; (b) zameranie, priority, ciele školy; (c) stratégia školy,
výučby; (d) obsah vyučovania; (e) autoevaluačná činnosť školy.60
Tvorba školského programu je tvorivou plánovanou aktivitou, účasť všetkých
učiteľov je, mala by byť istotou, že program bude nielen naplánovaný, ale aj realizovaný,
pretože je výsledkom pedagogickej autonómie školy, je vzdelávacou ponukou, prirodzene
vytvárajúcou konkurenčné prostredie. Program znamená garanciu obsiahnutia
kompetencií, stanovených centrálnymi učebnými osnovami ako aj tými, ktoré špecifikuje
škola vzhľadom na svoju profiláciu. Konečným cieľom naplnenia programu školy je
zabezpečenie, aby jej absolventi naplnili cieľové požiadavky, stanovené na oboch
úrovniach dvojúrovňového modelu vzdelávania.

Učebný plán
Učebný plán je jeden zo základných školských dokumentov, je súčasťou školského
vzdelávacieho programu, pri jeho tvorbe sa vychádza a rešpektuje rámcový učebný plán.
Jeho vytvorenie predstavuje proces plánovania a súčasne profilovania školy.
Súčasti plánovania: - základným krokom je stanovenie vyučovacích predmetov, ktoré
budú mať časovú dotáciu v súlade s rámcovým učebným plánom a stanovenie predmetov,
ktoré budú mať dotáciu vyššiu (využitie disponibilných hodín), ako je stanovená v rámci
daného stupňa vzdelávania,
- škola musí v plánovaní využiť všetky povinné hodiny,
- škola musí využiť všetky disponibilné hodiny,
- žiak musí absolvovať celkový počet hodín za roční, za stupeň vzdelávania.
Učebný plán školy musí obsahovať. (a) všeobecné ciele vzdelávania; (b) špecifické
ciele, prihliadajúce na stanovené kompetencie, ktoré má žiak v predmete, ročníku, stupni
60

Pozri: BLAŠKO, M. Tvorba programu výučby. s. 8-18.
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vzdelávania nadobudnúť; (c) obsah vzdelávania; (d) špecifikáciu činností žiaka; (e) učebné
materiály a zdroje; (f) úloha učiteľov / učiteliek; (g) spolupráca vo vnútri školy; (h) formy
hodnotenia dosiahnutých výsledkov, pokroku.61
rešpektovať minimálnu časovú dotáciu predmetov, stanovenú rámcovým učebným
plánom (súčasť štátneho vzdelávacieho programu)
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú ďalším z pedagogických dokumentov, ich podstatou je
spresnenie štátneho programu vzdelávania vo vzdelávacom štandarde tých vyučovacích
predmetov, v ktorých, vzhľadom na špecifické potreby žiakov, školy, dochádza k zmene
kvality výkonu (výkonový štandard).
Pokiaľ ide o povinné predmety, môžu ako učebné osnovy slúžiť aktuálne platné
vzdelávacie štandardy vyučovacích predmetov (zverejnené v štátnom programe
vzdelávania). Časová dotácia, ktorá je stanovená učebným plánom na zvládnutie obsahu
predmetu, zostáva buď nezmenená, alebo sa podľa potreby a možnosti navýši, pričom
nedochádza k rozšíreniu obsahu.
Iná situácia nastáva, ak je potrebné alebo žiaduce rozšíriť obsah učiva v povinnom
predmete (nad rámec obsahu stanoveného štátnym programom vzdelávania), alebo ak si
škola vytvára nový predmet, vtedy je vypracovanie učebných osnov v kompetencii školy,
resp. konkrétneho vyučujúceho. Zmena časovej dotácie je zabezpečená prostredníctvom
využitia disponibilných hodín (zmena kvality výkonu).
Vytvorenie nového vyučovacieho predmetu alebo rozšírenie vyučovacieho
predmetu predstavuje plánovanie, ide o strategický a usporiadaný postup, v ktorom
učiteľ pracuje so vzdelávacím štandardom, jeho výkonovou aj obsahovou zložkou tak, aby
sme dosiahli stanovené učebné ciele. Učiteľ v procese plánovania berie na zreteľ rozvoj
žiakových schopností – vedomostí, spôsobilostí, postojov, teda kompetencií. Výsledkom
uvedenej činnosti učiteľa je vytvorenie štruktúry učebnej osnovy predmetu, ktorá
pozostáva z: (a) konkretizovaná štruktúra vzdelávacích cieľov; (b) vymedzenie výkonov
žiaka, ktoré vyjadria kľúčové problémy predmetu a z aspektu kognitívnosti musia byť
vnútorne diferencované; (c) vymedzenie obsahového štandardu je vhodné prostredníctvom
kľúčových pojmov.
Tematický výchovno-vzdelávací plán / časovo-tematický plán – základný prvok
plánovania
Predstavuje pedagogický dokument učiteľa, výsledok jeho individuálnej
plánovacej činnosti, je možné ho označiť ako individuálnu učebnú osnovu učiva predmetu
pre jeden ročník.62 Pri tvorbe a plánovaní tematického výchovno-vzdelávacieho plánu je
nevyhnutné brať do úvahy viacero východísk, ktorými sú súčasti školského vzdelávacieho
programu:
- učebné osnovy, ktoré majú v sebe obsiahnuté vzdelávacie štandardy,
61

Spracované na základe Manuálu na tvorbu školských vzdelávacích programov pre základnú školu. S. 1214.
62
Školský zákon nestanovuje vytvorenie tematického výchovno-vzdelávacieho plánu ako povinnú
pedagogickú dokumentáciu školy, jeho vytvorenie je v kompetencii riaditeľa školy, dohody pedagogického
zboru. Vzhľadom na napr. začínajúcich učiteľov je rozhodne potrebné odporučiť zostavovanie plánu.
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- učebný plán školy
- koncepcia školy
- organizácia školy.
Proces tvorby konkrétneho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu zohľadňuje:
- stav plnenia plánu v predchádzajúcom školskom roku
- aktuálne Pedagogicko-organizačné pokyny
- prípadnú inováciu vzdelávacích štandárd v konkrétnom predmete
- organizácia školského roka
- učebné predpoklady a výsledky žiakov
- plánované mimovyučovacie aktivity.
Tematický výchovno-vzdelávacieho plán je opisom obsahu učiva predmetu, jeho
doporučenými súčasťami sú:
- časovo orientačne rozvrhnutie a začlenenie obsahu do tematických celkov
- začlenenie konkrétnych tém realizovaných v jednotlivých vyučovacích hodinách.
- identifikovanie vzdelávacieho štandardu – výkonového a obsahového,
- kľúčové kompetencie,
- prierezové témy,
- medzipredmetové vzťahy,
- metódy a formy pedagogickej práce so žiakmi,
- spôsob hodnotenia.
Model tematického výchovno-vzdelávacieho plánu:
Predmet:
Školský rok:
Trieda:
Počet vyučovacích hodín v školskom roku:
Vypracoval:

Mesiac

Tematický
celok

Hodina

Téma

Vzdelávací

štandard

Obsahové
štandardy

Výkonové
štandardy

Kľúčové
kompetencie

Prierezové
témy

Metódy
a formy
práce

Poznámky

Medzipred
metové
vzťahy

Scenár VH
Scenár vyučovacej hodiny predstavuje výsledok osobného plánovania
vyučovacieho
procesu učiteľom, je plne v jeho kompetencii. Príprava na vyučovanie je vyjadrením
osobitých možností realizovania stanovených požiadaviek, východiskom je opis
všeobecných a parciálnych cieľov, smerujúcich k naplneniu kompetencií žiaka. Učiteľ
vyberá a rozhoduje o konkrétnom obsahu, v jeho kompetenciách je nájsť prostriedky
dosahovania uvedených cieľov, ako aj kritériá merateľnosti dosahovaných výsledkov
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žiakov. Plánovanie je vytvorenie postupných metodologických krokov, prostredníctvom
ktorých žiaci pracujú, učiteľ je ten, ktorý stanovuje, organizuje činnosť počas 45 minút.
Po zrealizovaní vyučovacej hodiny sa učiteľ opätovne vracia a reflektuje jednotlivé
kroky scenára, zvažuje vhodnosť či nevhodnosť naplánovanej činnosti vzhľadom na
dosiahnutie stanovených cieľov. Podľa potreby koriguje scenár vyučovacej hodiny.
Záver
Schopnosť plánovať a projektovať edukáciu sa javí ako priestor, v ktorom je potrebná
permanentná podpora a rozvoj nielen u budúcich ale aj aktívnych pedagógov. Požadovaniu
potrebnej kvality predchádza intenzívne vedenie študentov odboru Výchova k občianstvu
k osvojeniu si uvedených kompetenčných požiadaviek, ktoré sa tak stanú predpokladom
nielen ďalšieho skúmania, ale predovšetkým usmerňovania, korigovania, podpory.
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ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove (školský zákon) a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
ZÁKON z 9. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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fakulte UKF v Nitre.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č. APVV-14-0446
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SCHOPNOSŤ VYUŽÍVAŤ MÉDIÁ V EDUKÁCII
(INDIKÁTORY A NÁSTROJE)
Viera Jakubovská
The ability to use the media in the education (Indicator and instruments)
Abstract: This article focuses on the analysis of one of the responsibilities that are
associated with the management of the educational process and, in particular, the creation
of conditions of education - the ability to use the media in the educational process. We are
looking for quality indicators and the use of media tools by which these qualities can be
measured.
Key words: material and technical resources- ICT- medi- competence

Na úvod
Tento príspevok vznikol v rámci projektu KEGA č. 004UKF-4/2015 „Overovanie
kľúčových kompetencií študentov končiacich pregraduálne štúdium v odbore Výchova k
občianstvu s cieľom zistenia ich pripravenosti do učiteľskej praxe“, ktorý sa od roku 2015
realizuje na Katedre filozofie FF UKF v Nitre. Projekt sa zameriava na overenie
profesijných kompetencií u študentov končiacich magisterské štúdium v odbore Výchova
k občianstvu (ďalej len „VO“). Je reakciou na teoretický vývoj a praktické potreby
v oblasti výchovy a vzdelávania v čase, kedy sa kladie zvýšený dôraz na prepojenie
akademickej teórie s pedagogickou praxou, keď sa stále častejšie hovorí o profesionalizácii
učiteľského povolania (Koťa 1998, 6-42), o nových výzvach profesionality (Kosová 2006,
23), ale aj o kritickom stave učiteľskej profesie, a negatívnych trendoch, ktoré túto profesiu
ohrozujú, ako aj o profesijných štandardoch, v ktorých je daný záväzný kompetenčný
profil pedagogických a odborných zamestnancov v SR (Kosová - Kasáčová 2011, 10-24).
Týmto projektom chceme začať overovanie profesijných kompetencií
prostredníctvom individuálneho overovania kompetencií u študentov, na základe
vypracovanej metodiky pod kontrolou skúsených pedagógov. Vybrané kompetencie budú
overované za pomoci vybraných a rozpracovaných indikátorov a nástrojov overovania.
Takto chceme mať zmapované, ako sú študenti pripravení do praxe a či dokážu riešiť
zložité situácie, ktorým budú vystavení.

Kompetenčný model učiteľa
Nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní priniesol zmeny do metód,
foriem a spôsobov výchovy a vzdelávania. Zoptimalizovalo sa množstvo učiva, znížil sa
počet žiakov v triede, vytvoril sa priestor pre školské programy, zabezpečili sa podmienky
pre používanie interaktívnych metód, ktoré si zvyčajne vyžadujú viac času, ako tradičné
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metódy výchovy a vzdelávania. Inovácia metód bola systémovo podporená zavádzaním
informačných technológií do škôl a výučbou cudzích jazykov. Využívanie vyhľadávačov
(google, wikipedia a pod.) a informácií prostredníctvom nich, zmenilo aj funkciu
a postavenie učebníc a tiež učiteľa. Inováciou metód sa dosiahli dva ciele. Prvým bolo
humanizovať vzťah učiteľa a žiaka a druhým rozvíjať tvorivosť žiakov, ktorá je na vrchole
ich poznávacích kompetencií.
Profesijný štandard ako normatív vymedzuje súbor kompetencií potrebných na
štandardný výkon pedagogickej činnosti je vymedzený v zákone č. 317/2009
o pedagogických a odborných zamestnancoch. Učiteľské kompetencie sa chápu ako
preukázané schopnosti využívať zvnútornený, vzájomne prepojený súbor nadobudnutých
vedomostí, zručností, personálnych, sociálnych, metodologických schopností, postojov
a hodnotových orientácií pri vykonávaní profesie učiteľa. Podľa tzv. integračného modelu
edukácie (Kasáčová 2006, 26) sa vychádza z delenia kompetencií do troch dimenzií:
dimenzia žiak, dimenzia edukačný proces a dimenzia učiteľ. Každá z týchto kompetencií je
ďalej konkretizovaná do špecifických spôsobilostí (vedomostí, zručností, postojov). Ako
príklad privedieme kompetencie, ktoré sa vydeľujú v spojení s vytváraním podmienok
edukácie.
B/2 vytváranie podmienok edukácie
2.1.schopnosť vytvárať pozitívnu klímu
triedy

B/2 vytváranie podmienok edukácie
● poznať faktory ovplyvňovania klímy v triede
● vedieť komunikovať so žiakmi a vytvárať priaznivú
emocionálnu, pracovnú a sociálnu klímu v triede
a prostredie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka, vedieť
komunikovať v komunite učiteľov danej triedy

2.2.schopnosťvytvárať a využívať materiálne
a technologické zázemie edukačného procesu

● poznať moderné materiálne a informačnotechnologické prostriedky
● vybrať, vytvárať a využívať vhodné pomôcky
a didaktické prostriedky vrátane IKT
● tvoriť vlastné didaktické prostriedky výučby

Zdroj: Kasáčová 2006, 26.

Naša pozornosť sa v tomto príspevku zameriava na kompetenciu spojenú s vytváraním
podmienok edukácie a konkrétne - vytváraním a využívaním materiálno - technologického
zázemie školy v edukačnom procese so zameraním na prácu s médiami. K tejto
kompetencii sa priraďujú viaceré špecifické spôsobilosti:
● poznať moderné materiálne a informačno-technologické prostriedky,
● vybrať, vytvárať a využívať vhodné pomôcky a didaktické prostriedky vrátane IKT
a médií,
● tvoriť vlastné didaktické prostriedky výučby.
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Indikátory
Na posúdenie určitej kvality, 63 napríklad kvality riadenia školy, riadenia vyučovacieho
procesu, kvality výučby a pod. hľadáme kľúčové vlastnosti, tzv. kritériá kvality – napríklad
ak si vyberieme sociálnu klímu výučby ako kvalitu, hľadáme indikátory kvality sociálnej
klímy výučby, ktoré majú zásadný podiel na hodnotenej kvalite: vzťah medzi žiakmi
a učiteľom, pohotovosť žiakov k učebnému výkonu, spolupráca medzi žiakmi, podpora
učenia sa žiakov a iné., pričom by sme túto kvalitu mohli (podobne ako M. Blaško)
realizovať v troch triedach (A,B,C).

POZRI: BLAŠKO, M. Metódy hodnotenia a nástroje merania kvality v škole.
In:http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300res´high menu, s. 14.

Ukazovateľ kvality sa nazýva aj indikátor. 64 Indikátor je jav, proces, charakteristika
vyjadrená ako veličina, „ktorá informuje o efektivite zvolených foriem naplňovania cieľov
overovaných v hodnotení kvality. V momente, keď kritérium kvality je merateľná veličina,
stáva sa kritérium ukazovateľom. Miera efektivity naplnenia kvality školy a vzdelávania je
priamo úmerná uznanej kvalite (Juščáková 2011, 3).
Pri zisťovaní spoločenského uznania nejakého problému alebo účinnosti prijatých
opatrení, sú indikátory najvhodnejším informačným nástrojom. Pomoc nich sa dajú
prezentovať aj zložité komplexné javy bez využitia štatistických metód. Indikátory sú
výsledkom spracovania a určitej interpretácie dát, nemajú zmysel samy o sebe, ale len
v širších súvislostiach.65

63

Termín kvalita sa používa v rôznych kontextoch a významoch. V prípade, že hovoríme o kvalite školy,
máme na mysli optimálne fungovanie procesov na škole, predovšetkým procesu výučby, čo sa dá objektívne
merať a hodnotiť, podobne ako aj strategického plánovania školy, klímy školy a i.
64
Pojem indikátor je viacvýznamové slovo. Indikátor môže byť: v ekonomickom zmysle ukazovateľom
(číslom, prístrojom) nejakej kvality (napr. vlhkosti); v chémii a technike zase látkou, poprípade aparatúrou,
ktorá umožňuje sledovať priebeh chemickej reakcie; v technike sa môže spájať s prístrojom na meranie
nejakej kvality a pod. Indikátor sa charakterizuje prostredníctvom: zrozumiteľnosti, merateľnosti, validite
a reliabilite.
65
POZRI: http://www.czp.cuni/czp/index.php./cz/oddelenie-indikatoru-envi...
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Ak zisťujeme kvalitu školy, vydeľujeme oblasti, ktoré ju hlavne ovplyvňujú:
vnútorné riadenie školy a poradenstvo; strategické plánovanie školy; školské vzdelávacie
programy; zamestnanci školy a ich rozvoj; priestorové, materiálne a finančné podmienky;
klíma školy a i. Pre tieto oblasti sa vypracováva systém indikátorov kvality. Tak napríklad:
jednou z oblastí manažérstva kvality výučby predmetu je zdokonaľovanie učiteľských
kompetencií – indikátorom sa stávajú učiteľské kompetencie, ktoré sa delia na: odborovopredmetové a výskumné; diagnosticko-intervenčné kompetencie; kompetencie riadenia
priebehu výučby; didaktické kompetencie; sociálne a komunikačné kompetencie;
zdravotné kompetencie; étos učiteľskej profesie a kompetencie reflexie vlastnej činnosti.66
V prípade, že by sme sa rozhodli posudzovať kvalitu výučby, mohli by sme vydeliť viaceré
indikátory vychádzajúc z toho, že kvalita výučby sa chápe ako charakteristika výučby
dosahovať optimálne plnenie požiadaviek (vzdelávacích potrieb a očakávaní spojených s
výučbou) zainteresovaných partnerov; určuje mieru ich spokojnosti s výučbou. Vydelili by
sme také indikátory ako napríklad: rozvrh výučby, školské priestory a ich vybavenosť,
počet a zloženie študentov v triede a iné.
Vybranú kvalitu hodnotí samotný učiteľ ako manažér systému kvality výučby,
kolegovia (iní učitelia), študenti, vedúci, inšpekcia, rodičia. Existujú rôzne nástroje
hodnotenia kvality, v našom prípade kvality školy a jej hlavných oblastí (systému)
kvality67: ankety, dotazníky, sociometrické prieskumy, didaktické výskumy, pozorovanie,
rozbor, SWOT analýza, analýza písomných materiálov a portfólií, prezentácia školy
v televízii, v tlači, na internete (internetová stránka) a i. Ak budeme hodnotiť kvalitu
výučby dotazníkom pomocou indikátorov kvality, ktorých dôležitosť posudzujeme v škále
0-4 body (0-nedôležitý, 1- málo dôležitý, 2- stredne dôležitý, 3- dôležitý, 4- veľmi
dôležitý), môžeme zistiť priemernú percentuálnu hodnotu indikátorov (napríklad 5stupňovou bodovou stupnicou).
A:
B:
C:
D:
E:

(kvalita 0-20%-ná) – veľmi slabý indikátor, výrazné nedostatky
(20-40 %-ná) – slabý, prevažujú slabé stránky nad silnými
(40-66%-ná) – dobrý, vyrovnané silné a slabé stránky indikátora
(60-80%-ná) – silný, prevažujú silné stránky nad slabými
(80-100% -ná) – veľmi silný indikátor, výrazné silné stránky

POZRI:
BLAŠKO,M.
Metódy
hodnotenia
a nástroje
In:http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300res´high menu, s. 16.

66

merania

kvality

v škole.

POZRI: Kvalita v systéme modernej výučby TUKE in:
<http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>. 112. 6 EFEKTÍVNOSŤ a .
67
Takými oblasťami systému kvality školy sú: vnútorné riadenie školy a poradenstvo, strategické plánovanie
školy, školské vzdelávacie programy, zamestnanci školy a ich rozvoj a i. POZRI - Kvalita v systéme
modernej výučby TUKE in: <http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>. 112. 6
EFEKTÍVNOSŤ a .s. 20.
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Je známe, že na zisťovanie kvality školského prostredia využíva štátna školská inšpekcia
škálové inšpekčné dotazníky pre pedagógov. Obsahujú 14 faktorov v 66 položkách
týkajúcich sa jednotlivých oblastí kvality školy. Jednotlivé položky sa hodnotia pomocou
5-stupňovej škály.68 Pomocou ich vyhodnotenia sa zisťuje napr. tvorivú klímu v škole.

Kompetencia využívať médiá v edukácii
Na proces učenia pôsobí viacero činiteľov, pričom najvýznamnejšími činiteľmi, okrem
učiteľa, ktoré ovplyvňujú proces učenia sa žiaka sú v súčasnosti podnety k poznaniu počítače, TV, internet, na CD-ROM a DVD spracované encyklopédie, mobilné telefóny
a i., ktoré sú v porovnaní s učiteľom vo výhode, pretože sú stále aktívnejšie, intenzívnejšie
a atraktívnejšie. V tejto situácii sa začína meniť úloha a postavenie učiteľa v procese
riadenia vyučovania. J. Pelikán píše, že učiteľ začína plniť úlohu „sprievodcu realitou“, do
ktorej sa žiak narodí a v ktorej žije. „Učiteľ ho učí poznávať svet, získavať skúsenosti,
poznatky, ale aj prežitky. Úlohou pedagóga je napomáhať mladému človeku byť sám
sebou, stať sa integrovanou, autentickou a pritom socializovanou osobnosťou, ktorá si
postupne vytvára obraz sveta vo vlastnom vedomí a nachádza v tomto svete svoje miesto“
(Pelikán 2002, 20-21).
Médiá majú veľký vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na ich životný štýl,
politické rozhodovania, naše postoje, názory, úsudky i hodnotenia reality, t.j. vytvárajú
kultúrne prostredie, v ktorom žijeme. Ich pôsobenie je dôležitým nástrojom socializácie
jednotlivca od najútlejšieho veku. Odolať tomuto obrovskému tlaku, ktorý väčšina, najmä
mladých ľudí vníma ako úplne prirodzenú a integrálnu súčasť svojich životov, je čoraz
ťažšie. Jirák a Köpplová (2007, 7-8) o tom píšu: „Médiá sú dnes rozhodujúcim nositeľom
symbolickej moci, t.j. inštitúciou, ktorá oznamuje, aké významy majú slová, obrazy, gestá
alebo činy, ktoré sa používajú v sociálnej praxi. Samy sebe pri tom nenastavujú kritické
zrkadlo (ako to môžu robiť a niekedy aj robia voči nositeľom politickej či ekonomickej
moci)“.
Dnes sú v centre pozornosti tzv. masové médiá. Pre ne je príznačné, že ponúkajú
obsahy - informácie prvotne určené na krátkodobé používanie, ktoré majú aktuálny
charakter. Sú produkované formálnymi organizáciami s vnútornou hierarchiou právomocí
a zodpovednosťou. Využívajú vyspelé technológie slúžiace k multiplikácii vyrobenej
informácie a jej distribúcii pomocou rozmanitých sprostredkujúcich techník. Informácie sa
dostávajú k masovému, disperznému a anonymnému publiku a majú verejný charakter.
Pôsobia jednosmerne, teda bez možnosti výmeny roly medzi zdrojom a príjemcom;
nepriamo, t.j. s odloženou a inštitucionalizovanou spätnou väzbou a s určitou periodicitou,
ktorá je ponúkaná pravidelne, resp. priebežne. Publikum je zložené z jednotlivcov, ktorí sú
zapojení do svojich sociálnych väzieb a aktívne využívajú to, čo im médiá ponúkajú.
Mediálna komunikácia predstavuje v súčasných postmoderných spoločnostiach
významný zdroj skúseností, poznatkov a zážitkov. Zasahuje do súkromného života
68

POZRI: Kvalita v systéme modernej výučby TUKE in:
<http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>. 112. 6 EFEKTÍVNOSŤ a .s. 46-51.
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jednotlivca a vnáša do neho nebývalou mierou verejný rozmer, zároveň sa podieľa na
formovaní verejného života spoločnosti, do ktorého vnáša intímne prvky, a tak sa stáva, že
„súkromná a verejná sféra spoluurčujú to, ako sa médiá správajú, a v tejto dynamickej
interakcii potom nakoniec ovplyvňujú samy seba“ (Jirák – Köpplová, 2003, s. 11).
Každodenne získavame, spracovávame, vyhodnocujeme a využívame podnety
z médií, predovšetkým z tlače, rozhlasu, televízie a stále vo väčšej miere aj z „nových“
médií - internetu, elektronických denníkov a časopisov, ktoré sa stávajú súčasťou verejnej
komunikácie. Informácie, ktoré nám médiá prinášajú, majú rôzny charakter a ich výsledná
podoba je výsledkom celého radu vplyvov a postupov, ktoré zostávajú pre prijímateľov
skryté, a preto ich správne vyhodnotenie vyžaduje značnú prípravu (Al-Ali 2014).
Vzniká dojem, že v dnešnej vedomostnej spoločnosti sme vzdelanejší, ako
kedykoľvek predtým, avšak viacerí autori majú na to skeptický názor (Gálik, Liessmann
a i.). P. K. Liessmann (2012, 58) si myslí, že vzdelanosť v súčasnej vedomostnej
spoločnosti upadá. Tento fakt spája s industrializáciou a ekonomizáciou vedenia, ku ktorej
smerujú početné reformy školstva. Súčasné poznanie nie je formou skúmania
a redefinovania sveta, dnes je skôr hromadením informácií, a tak sa súčasné poznanie javí
ako „zlepenina, ktorú je možné rýchlo dosiahnuť, rýchle si ju osvojiť a ľahko zasa
zabudnúť“ (2011, 10). Výskumy, ktoré sa v poslednom čase robia vo svete, podporujú toto
Liessmannove konštatovanie.
Problém je v tom, že na to, aby sme dokázali využiť médiá v edukácii, je potrebné
nielen vedieť, kde a ako sa môžeme dostať k informáciám, ale vedieť „vyhľadávať,
a identifikovať v médiách tie informácie, ktoré mladému človeku umožnia úspešne sa
začleniť do spoločenského, študijného a neskôr pracovného života, efektívne komunikovať
s rovesníkmi i dospelými členmi komunity, rozlišovať príležitosti pre osobný rozvoj (...)“
(Al-Ali 2013, 161-167). Mediálna gramotnosť sa najčastejšie definuje ako „schopnosť
získavať, analyzovať a vyhodnotiť silu obrazov, zvukov a správ, ktoré sú dôležitou súčasťou
našej každodennej reality a súčasnej kultúry rovnako, ako kvalifikovane komunikovať“
a tiež ako kompetencia, ktorej cieľom, „ako kľúčovej kompetencie potrebnej pre život
v informačnej a znalostnej spoločnosti, by mal byť rozvoj schopnosti orientovať sa
v najrôznejších mediálnych obsahoch a faktoroch ovplyvňujúcich ich vznik a pôsobenie na
publikum“ (Vrabec 2007, 15). Týka sa všetkých médií, tak tradičných ako aj „nových“.
V rámci vybranej kvality využívania materiálno-technologického zázemie školy
(ďalej len „MTZ“), informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a hlavne
médií v edukácii vydelíme niekoľko indikátorov, ktoré budú charakterizovať vybranú
kvalitu a ktoré budeme hodnotiť pomocou vybraných nástrojov, napríklad SWOT analýzy;
akčného výskumu/„reflexii v praxi“; vytvorenia powerpointovej prezentácie; dotazníka
a iné. Okrem pojmu MTZ sa používa aj pojem materiálne didaktické prostriedky (ďalej len
„MDP“). Je to súbor predmetov, resp. prostriedkov slúžiacich k didaktickým účelom
edukácie vrátane učebných pomôcok a didaktickej techniky. Členia sa na: učebné textové
pomôcky v tlačenej alebo v elektronickej podobe; učebné pomôcky predmetné (reálne),
obrazové (ikonické) a zvukové (fonické), audiovizuálne; technické prostriedky (zariadenia
učební, stroje a prístroje, nástroje a technické pomôcky, materiál). MDP napomáhajú pri
kvalitatívnom i kvantitatívnom rozvoji poznania žiaka, pri vytváraní podmienok pre

80

optimálny priebeh individuálneho poznávacieho procesu s ohľadom na psychický vývoj,
skúsenosti, schopnosti a individuálne zvláštnosti žiaka. Podľa vzťahu k výučbe materiálne
didaktické prostriedky delíme na učebné pomôcky a technické prostriedky.
Učebnou pomôckou je každý materiálny prostriedok, ktorý informuje
o predmetoch. Technické prostriedky sú všetky prístroje a zariadenia, pomocou ktorých sa
niektoré učebné pomôcky realizujú. Medzi technické prostriedky patrí tzv. didaktická
technika. Sú to tie technické prostriedky, ktoré umožňujú prezentáciu obrazových médií,
alebo sú prostriedkami riadenia a kontroly učebných postupov. Súčasťou didaktickej
techniky sú tzv. audiovizuálne pomôcky. Sú to tie technické prostriedky, u ktorých sa
synchrónne využíva obraz a zvuk. Tento typ didaktickej techniky umožňuje reprodukciu
vizuálno-auditívnych pomôcok - zvukový film, televízny film, ozvučené diafilmy,
videozáznamy (napríklad na kazetách VHS69 kvality), magnetofónová páska, a iné.

Indikátory a nástroje
V súvislosti s vybranou kompetenciou pracujeme s niekoľkými indikátormi:
● Kvalita využívania MTZ, IKT a médií v edukácii závisí od možností školy, vybavenia
školy.
● Študenti – budúci učitelia dokážu pracovať vo výchovno-vzdelávacom procese
s médiami.
● Najčastejšie študenti – budúci učitelia využívajú tie médiá a ich služby, ktoré
korešpondujú s cieľmi výchovno-vzdelávacieho procesu.
● Študenti – budúci učitelia poznajú výhody digitálnej televízie (ďalej len „TV“)
a využívajú ich.
● Študenti – budúci učitelia využívajú výhody internetu.
● Študenti – budúci učitelia poznajú nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť nekritickým
preberaním niektorých obsahov TV, internetu, printových médií.
● Študenti – budúci učitelia aplikujú do edukácie aktuálne problémy filozofie médií
(pravdivosť médií, etické aspekty mediálnych informácií, a i.).
● Študenti – budúci učitelia poznajú negatívne aspekty médií a dokážu na ne poukázať.
● Študenti – budúci učitelia majú rozvinutú mediálnu gramotnosť a jej prvky prenášajú na
žiakov.
● Študenti – budúci učitelia majú možnosť dopĺňať si svoje znalosti a zručnosti ohľadom
médií a ich vplyvu na náš život.
Privedieme niekoľko nástrojov na overovanie troch vybraných indikátorov. Prvým
nami vybraným indikátorom je: Kvalita využívania MTZ, IKT a médií v edukácii závisia
od možností školy, vybavenia školy. Okrem pojmu MTZ sa používa aj pojem materiálne
didaktické prostriedky (ďalej len „MDP“). Je to súbor predmetov, resp. prostriedkov
slúžiacich k didaktickým účelom edukácie vrátane učebných pomôcok a didaktickej
techniky. Delia sa na: učebné textové pomôcky v tlačenej alebo v elektronickej podobe;
učebné pomôcky predmetné (reálne), obrazové (ikonické) a zvukové (fonické),
69

VHS - Video Home System kvality.

81

audiovizuálne; technické prostriedky (zariadenia učební, stroje a prístroje, nástroje
a technické pomôcky, materiál). MDP napomáhajú pri kvalitatívnom i kvantitatívnom
rozvoji poznania žiaka, pri vytváraní podmienok pre optimálny priebeh individuálneho
poznávacieho procesu s ohľadom na psychický vývoj, skúsenosti, schopnosti
a individuálne zvláštnosti žiaka. Podľa vzťahu k výučbe MDP delíme na učebné pomôcky
a technické prostriedky.
Vybranú kvalitu navrhujeme overovať pomocou viacerých indikátorov, ktoré bude
spájať spoločný cieľ: preveriť, aké je vybavenie školy vzhľadom na médiá, ktoré môžu
učitelia využívať v procese edukácie. Bude nás zaujímať:
● aká je úroveň MTZ v škole (čo majú, koľko, kde?),
● aká je kvalita (staré/nové) týchto prostriedkov,
● kde sú nainštalované,
● či je k nim ľahký prístup,
● v akom množstve sa v škole nachádzajú,
● je v škole počítačová miestnosť - môžu v nej žiaci pracovať len počas vyučovania alebo
aj po vyučovaní a i.
Tieto indikátory navrhujeme overovať pomocou SWOT analýzy ako nástroja
overovania. SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie
silných a slabých stánok, príležitostí a ohrození, ktoré sa týkajú daného problému.
Zahrňuje monitorovanie interného a externého prostredia školy. Jej účelom je posúdenie
vnútorných predpokladov školy k uskutočneniu určitého zámeru a rozbor vonkajších
predpokladov a tiež príležitostí a obmedzení, ktoré sú určované vonkajším prostredím.
SWOT analýza začína definovaním želaného koncového cieľa. Ak je jasne určený, SWOT
analýza sa môže použiť ako manažérska podpora k dosiahnutiu cieľa.
Vytvára sa tabuľka silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození. Silné
stránky (Strenghts) obsahujú popis vnútorných vlastností školy, triedy, pozitívne činnosti
a zdroje, ktoré môžu pomôcť k dosiahnutiu cieľa (v čom je škola lepšia ako iné školy, aké
zdroje má k dispozícii, v čom vyniká, atď.). Slabé stránky (Weaknesses) zahŕňajú popis
vnútorných vlastností školy, negatívne činnosti, zdroje, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie
cieľa (čo treba zlepšiť, čo sa nedarí, čomu je treba sa vyvarovať,, čo nevie robiť).
Príležitosti (Opportunities) predstavujú prognózu pozitívnych trendov vo faktoroch
vonkajšieho prostredia (čo môže škola využiť zo svojho okolia). Ohrozenia (Threats) sú
prognózou externých hrozieb, rizík, potencionálnych problémov a vonkajších podmienok,
ktoré môžu sťažiť škole dosiahnutie cieľa, negatívne trendy vo faktoroch vonkajšieho
prostredia a i.
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Druhým nami vybraným indikátorom je: Študenti – budúci učitelia dokážu pracovať
s médiami. Zaujíma nás:
● na akých predmetoch
● v akej časti hodiny
● ktoré médium
● v akej forme
● ako často
● pri akej metóde a i.
Nástrojom overovania bude akčný výskum alebo „reflexia v praxi“ (nasimulovanie
pedagogickej situácie). Akčný výskum (action research) definuje P. Gavora (2007, 127)
ako „praktický výskum šitý na mieru konkrétnej triedy a školy. Je to výskum, ktorý vzniká
tam, kam sa jeho výsledky vrátia – k učiteľovi a škole“. Študent – učiteľ hľadá odpovede
na problémy, ktoré sa týkajú problémov, ktoré bezprostredne súvisia s jeho prácou, napr.
adaptácia kurikula a jeho overovanie; nové spôsoby hodnotenia; riešenie aktuálnych
problémov súvisiacich so šikanou, kyberšikanou a i.
Rozdiel medzi tradičným a akčným výskumom ukazuje schéma A. Kubalíkovej (2015,
13):

Akčný výskum napomáha k profesionálnemu rastu študentov - učiteľov. Jeho podstatou je
pochopiť, že porozumenie princípov a pojmov pedagogickej profesie sa vyvíja, konštruuje
a rekonštruuje v praktickej činnosti učiteľa, že pojmy a vedomosti sú len nástroje a ich
možnosti spoznáme až vtedy, keď ich aj prakticky využívame. Učitelia (študenti), ktorí
realizujú akčný výskum, zhromažďujú informácie, pozorujú, kladú si otázky, vymieňajú si
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názory a vyhodnocujú výsledky. Reflektujú svoju činnosť a hľadajú možnosti pre
skvalitnenie vyučovania.
Študent – budúci učiteľ hľadá odpovede na problémy, ktoré sa týkajú problémov,
ktoré bezprostredne súvisia s jeho prácou, napr. adaptácia kurikula a jeho overovanie, nové
spôsoby hodnotenia, hodnotenie efektívnosti vyučovacích postupov,71 riešenie aktuálnych
problémov. Akčný výskum napomáha k profesionálnemu rastu učiteľov a prostredníctvom
toho, ako sa učitelia učia zo svojej praxe, posilňuje sa ich profesijná autonómia. Podstatou
akčného výskumu je pochopiť, že porozumenie princípov a pojmov pedagogickej profesie
sa vyvíja, konštruuje a rekonštruuje v praktickej činnosti učiteľa, že pojmy a vedomosti sú
len nástroje a ich možnosti spoznáme až vtedy, keď ich aj prakticky využívame (KalhousObst 2008, 166). Učitelia, ktorí realizujú akčný výskum, zhromažďujú informácie,
pozorujú, kladú si otázky, vymieňajú si názory a vyhodnocujú výsledky. Reflektujú svoju
činnosť a hľadajú možnosti pre skvalitnenie vyučovania (Minařiková-Janík 2012, 187).
V modeli akčného výskumu je konkretizovaná koncepcia transformatívneho prístupu vo
vzdelávaní, založenom na myšlienke, že študent - učiteľ sa rozvíja, pretože to sám chce.72
Preveriť tento indikátor môžeme účinne aj prostredníctvom tohto tzv. „reflexie
v praxi“, t.j. nasimulovania pedagogickej situácie. Pomocou tohto nástroja študent - učiteľ
aplikuje osvojené zručnosti; vie sám reflektovať, rozpoznávať a formulovať istý problém
a následne ho riešiť. Špecifikom „reflexie v praxi“ je akčná prítomnosť, ktorá môže zmeniť
danú pedagogickú situáciu tým, že učiteľ využíva tzv. „myslenie za pochodu“ (Minařiková
a Janík 2012, 187). Cieľom akčného výskumu s charakterom cyklických intervencií vo
vzťahu k učiteľovi je zvýšiť jeho profesionalitu; rozvíjať jeho pedagogické myslenie
a praktické zručnosti; skvalitniť jeho rozhodovacie procesy; posilniť jeho sebahodnotenie;
zvýšiť jeho sebavedomie a zodpovednosť.
Tretí, nami vybraný indikátor je: Najčastejšie študenti – budúci učitelia využívajú
tie médiá a ich služby, ktoré korešpondujú s cieľmi výchovno-vzdelávacieho procesu.
Bude nás zaujímať:
● ktoré médiá a ich služby najčastejšie využívajú
● pri akej metóde
● v akej časti hodiny
● akým spôsobom.
Nástrojom overovania tohto indikátora je vytvorenie metodického listu (môže byť aj vo
forme power-pointovej prezentácie), ktorý má vopred stanovenú štruktúru, súčasťou
ktorého môže byť pracovný list, ktorý je zaujímavý, originálny a v rámci neho sa rieši
zaujímavým spôsobom aktuálny problém.
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Problematikou hodnotenia vo vyučovacom predmete sa zaoberá Ľ. Predanocyová. Pozri:
PREDANOCYOVÁ, Ľ.: Pedagogická diagnostika a hodnotenie vo vyučovacom predmete občianska náuka.
72
Pokiaľ ide o učiteľa, transformatívnosť je súhrnným označením pre postoje učiteľa, ktorý považuje svoj
profesijný rast za vitálnu hodnotu, je prirodzenou súčasťou jeho sebareflexie. Transformatívny prístup je
integrovaný do sebakonceptualizácie učiteľa a chápania jeho sociálnej roly (Kubalíková 2015, 14).
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Štruktúra metodického listu:
Škola:
Ročník:
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok:
Téma:
Časť hodiny:
Ciele aktivity:
Obsahový štandard:
Výkonový štandard:
Čas aktivity:
Pomôcky:
Metódy:
Vypracoval/a:
Príklad metodického listu s pracovným listom:
Názov aktivity: Tolerancia v náboženskom živote
Škola: ISCED 2
Ročník: 8.
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Sociálne vzťahy v spoločnosti
Téma: Štruktúra obyvateľstva - náboženstvá

Časť hodiny: motivačná
Trvanie: 12 minút
Metóda: brainstorming
Vypracoval/a: Mgr. Karol Krkoška
Pracovný list:
Cieľ: Žiaci sformulujú svoj názor a dokážu ho vyargumentovať.
Postup:
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● Učiteľ oboznámi žiakov s nasledujúcimi informáciami.
Táto karikatúra, ktorá vyšla v roku 2005 v Dánskych novinách, spôsobila vlhu rozhorčenia
v moslimských krajinách. Autorovi karikatúry sa vyhrážali smrťou. Noviny, v ktorých
karikatúra vyšla, argumentovali slobodou prejavu, moslimovia zasa zosmiešňovaním
náboženstva. Poznáš túto karikatúru? Čo spôsobila?

zdroj: http://www.karikaturymohameda.wz.cz/

● Učiteľ rozdelí žiakov do troch skupín, každá skupina dostane zadefinované, na ktorej
z pozícií stojí.
1. skupina: Ste dánsky karikaturista a hájite slobodu prejavu.
2. skupina: Ste konzervatívni moslimovia, ktorých poburujú podobné karikatúry
Mohameda.
3. skupina: Pokúste sa nájsť riešenie toho sporu, aby neutrpela sloboda prejavu ani
náboženské cítenie.
● Žiaci musia argumentovať svoj názor na danú problematiku. Ich úlohou je aj snaha
vcítiť sa do myslenia niekoho iného a pochopiť ho.
● Nakoniec prebehne diskusia.

Záver
Autorka príspevku naznačila niektoré indikátory, ktoré charakterizujú kompetenciu
využívať médiá v edukácii. Podrobnejšie vychádzala z trochu indikátorov: kvalita
využívania MTZ, IKT a médií v edukácii závisí od možností školy, vybavenia školy;
študenti – budúci učitelia dokážu pracovať s médiami; najčastejšie študenti – budúci
učitelia využívajú tie médiá a ich služby, ktoré korešpondujú s cieľmi výchovnovzdelávacieho procesu. K týmto trom indikátorom našla nástroje ich overovania, ktorými
sú: SWOT analýza, akčný výskum, „reflexia v praxi“, metodický a pracovný list.
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VYUČOVACIA HODINA – SLEDOVANÝ INDIKÁTOR
KVALITY PLÁNOVANIA A PROJEKTOVANIA
PROCESUVYUČOVANIA
Ľubica Predanocyová
Teaching hours - indicator of quality planning and design teaching
Abstract: Profile of competencies of future teachers of civic education in itself contains
several components. The contribution concentrates on the analysis of the selected
indicator, through which one can watch the skill level of student teachers, focusing on the
management of the educational process. The analysis of the nature of and requirements of
the on scenarios teaching hours is facilitated through selected methodological approaches
and specific methods which specified by the author and deemed appropriate for research
selected indicator.
Key words: teaching hours, indicator, design, methodology of research.

Úvod
Vytvorenie kompetenčného profilu budúceho učiteľa predmetu občianska náuka, vyžaduje
analyzovať vybrané kompetencie spojené s riadením edukačného procesu. Ku
kompetenciám riadenia edukačného procesu prináležia: ovládanie obsahovej roviny
vyučovaného predmetu; schopnosť plánovať a projektovať edukáciu; schopnosť stanoviť
edukačné ciele orientované na žiaka; schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva;
schopnosť výberu a realizácie vyučovacích metód a foriem práce; 73 schopnosť hodnotiť
priebeh a výsledky edukácie žiaka.
Jednotlivé parciálne kompetencie je náročné vzájomne izolovať, nakoľko ich
prepojenie je takmer absolútna. Zložitosť, rozsiahlosť a komplexnosť požiadaviek v tejto
oblasti však iba obtiažne umožňuje serióznu analýzu a skúmanie všetkých kompetencií.
Výber sme preto redukovali na problematiku plánovania a projektovania edukácie
a problematiku edukačných cieľov. Koncentrácia na uvedené kompetencie z bloku
riadenia edukačného procesu však neumožní, aby sme do istej miery nereflektovali aj
ostatné.
Úvodné kolokvium, organizované v rámci projektu KEGA, pod názvom Ako sú
študenti občianskej náuky pripravení do praxe?, bolo zamerané na hľadanie nástrojov,
ktoré preukážu mieru prípravy a zvládnutia požadovaných kompetencií učiteľa, už na
úrovni pregraduálneho štúdia. Na základe konfrontácie názorov univerzitných
pedagogicko-vedeckých pracovníkov a aktívnych učiteľov na úrovni základných
a stredných škôl, sme dospeli k záveru, že nami preferované kompetencie je možné skúmať
73

Pozri: JONÁŠKOVÁ, G. (2014): Komunikačné stratégie vo výchove k občianstvu. S. 51-55.
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prostredníctvom niekoľkých indikátorov. Medzi najúčinnejšie patria vytvorenie modelu
tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, hľadanie adekvátnych učebných a študijných
zdrojov, poznanie a zakomponovanie jednotlivých kritérií edukačných cieľov, písomná
príprava na vyučovaciu hodinu, simulovanie pedagogickej práce v kolektíve
vysokoškolských študentov, študujúcich spoločný odbor, tvorba portfólia, autodiagnostika.
Každý z uvedených indikátorov v sebe obsahuje ďalšie neoddeliteľné segmenty, ktoré je
potrebné osobitne skúmať, analyzovať a hodnotiť vzhľadom na tvorbu špecifického
kompetenčného profilu učiteľa či adepta učiteľstva v predmete občianska náuka.
Kompetencia plánovať edukačný proces a nadväznosti na preukázanie schopnosti
stanoviť jeho ciele, je relatívne komplexne obsiahnutá v príprave na vyučovaciu hodinu,
preto uvedený indikátor považujeme za dominantný a budeme sa venovať skúmaniu jeho
jednotlivých prvkov. Študent učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov musí byť
vedený k zvládnutiu tvorby scenára vyučovacej hodiny, ako dominantnej požiadavke, na
základe ktorého realizuje pedagogický proces. Miera zvládnutia uvedenej kompetencie je
hodnotiteľná a následná reflexia umožní, aby študent zvládol prácu so žiakmi a naplnil
požadované ciele.

Vyučovacia hodina – dominantný indikátor sledovania kompetencií budúceho učiteľa
občianskej náuky
Plánovanie vyučovacej hodiny je profesionálna práca, zameraná na výber učiva, učebných
aktivít žiaka a pedagogických činností učiteľa, ktoré sa koncentrujú na zvládnutie
stanovenej problematiky žiakom. Predpokladom je vytvorenie scenára konkrétnej
vyučovacej hodiny, ďalej poznanie, využite a plánovanie vyučovacieho procesu na
všetkých relevantných úrovniach. Východisko predstavuje školský vzdelávací program,
v ktorom sú obsiahnuté pedagogickú dokumenty – učebný plán, učebné osnovy, prierezové
témy a tematický výchovno-vzdelávací plán. Metodickú prípravu na konkrétnu vyučovaciu
hodinu označujeme ako krátkodobú.74
Z aspektu formálneho má scenár vyučovacej jednotky písomnú podobu, pracovný
poriadok školy predpokladá uvedenú podobu prípravy, ktorá však nemá stanovenú záväznú
formu. Dôležité je upozorniť na skutočnosť, že tvorba scenára je výsledkom
komplikovaného individuálneho myšlienkového procesu pedagóga, ktorá podlieha
zmenám, zohľadňujúcim: (a) typicitu školy a žiakov; (b) učiteľovu špecifikáciu
vzdelávacieho štandardu; (c) konkretizáciu a rozvíjanie výkonových požiadaviek; (d)
tvorivú modifikáciu učebného obsahu; (e) tvorivú prácu s učebnými metódami, učebnými
situáciami.
Učiteľ si v procese plánovania musí ujasniť prácu žiakov a následne z toho
dedukuje svoju činnosť. Teoretické prístupy k tvorbe scenára vyučovacej hodiny sú rôzne,
uvedieme niektoré.
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Dlhodobá príprava pozostáva z: (a) pregraduálneho univerzitného vzdelávania; (b) prípravy pred
začiatkom školského roka, ktorá obsahuje: poznanie organizácie školského roka (pedagogicko-organizačné
pokyny); preštudovanie hlavných úloh školy; preštudovanie učebníc, učebných osnov, metodických
príručiek, požadovaných štandárd; štúdium dokumentácie o žiakoch; zistenie stavu učebných pomôcok;
zhromažďovanie a príprava učebných materiálov; vypracovanie tematického výchovnovzdelávacieho plánu
pre konkrétny učebný predmet.
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A) Plánovanie na jednu vyučovaciu hodinu má obsiahnuť:
1. funkcie a ciele: učiteľ formuluje výučbový cieľ, teda čo by mali žiaci zvládnuť za
vymedzený čas, ktoré kľúčové kompetencie sa majú rozvíjať;
2. kontrola a hodnotenie: učiteľ plánuje aj takú podobu práce na hodine, prostredníctvom
ktorej môže zistiť mieru naplnenia stanovených cieľov;
3. časové vymedzenie: stanovenie dĺžky súčastí hodiny, v rámci ktorých plánuje jednotlivé
činnosti;
4. metodický postup, konkrétne metódy;
5. organizácia vyučovacej hodiny: naplánovanie konkrétnych krokov z hľadiska
obsahového, metodického, časového;
5. analýza a reflexia: ide o hodnotenie vlastnej učiteľovej práce, je to akási konfrontácia
realizovanej hodiny a naplánovaného scenára. Zmyslom je nielen odstraňovanie
prípadných nedostatkov či korekcie, ale uvedomenie si potreby zmien v pôvodnom scenári
je zdokonaľovanie učiteľových kompetencií, odstraňovanie stereotypu v pedagogickej
práci.
B) Ďalšia podoba navrhuje nasledovné súčasti:
1. stanovenie cieľov: formulácia cieľov je orientovaná na správanie a konanie žiaka
v súvislosti s didaktickými zásadami, ide o konkretizáciu vybratého všeobecného cieľa
v rámci vzdelávacieho programu;
2. stanovenie prostriedkov: prostriedky sú učiteľom selektované vzhľadom na ciele a ich
dosiahnutie; učiteľ navrhuje metódy, didaktické pomôcky, techniky a na základe toho
koncipuje metodický postup;
3. didaktické aspekty: prekoncepty – predpokladané doterajšie vedomosti žiakov
o preberanej problematike; obtiažnosť obsahu učiva; spôsoby aktivizácie žiakov;
zabezpečenie individuálneho a diferencovaného prístupu ku žiakom; konkretizácia
učebných úloh; spôsob zaistenia obsahovej a časovej kontinuity hodiny; zabezpečenie
ďalších hľadísk vyučovacieho procesu (hygienické);
4. výchovné využitie témy: hľadanie a naplnenie výchovných možností, vzhľadom na
naplnenie cieľov;
5. organizácia vyučovacej hodiny: učiteľ zabezpečuje pracovno-učebné podmienky,
v rámci ktorých vyberá napr. organizačný typ hodiny a tomu zodpovedajúci metodický
koncept
6. časová projekcia vyučovacej hodiny: časové rozvrhnutie jednotlivých segmentov;
7. didaktická analýza učiva: obsahuje metodiku zisťovania pracovných výsledkov žiakov,
spoluprácu žiakov a pod.75
Metodológia skúmania kompetencií riadenia edukačného procesu
Vybraté edukačné činnosti a ich kvalita, vzťahy, intenzita sú skúmané prevažne
prostredníctvom kvalitatívneho výskumu, orientovaného holisticky, teda zameraného na
dosiahnutie celkového, úplného obrazu o skúmanom jave. Kvalitatívna podoba vedeckého
výskumu, vychádzajúca z fenomenologického filozofického prístupu, konštruktivizmu,
humanizmu, sleduje interpretáciu a porozumenie významu spoločensky konštruovanej
75

Pozri: OBST, O. a kol. 2002. Obecná didaktika.
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povahy skutočnosti. Dominuje pozorovanie, štúdium prípadu, akcentuje priebeh, pôsobenie
okolnostného aspektu, snaží sa dokumentovať jedinečné, špecifické situácie, alternatívne
prístupy vedúce k zmenám. 76 „Po rokoch dosť silného vplyvu behaviorizmu
a pragmatizmu sa pozornosť odborníkov oprávnene obracia ku kvalitatívnym metódam
analýzy edukačných javov a ich interpretácii, pretože tieto metódy ucelenejšie postihujú
osobnosť v interakčnom prostredí výchovy“ (Zelina, 115).
Jednou z metód relevantných metód edukačného výskumu, ktorú budeme v našom
výskume aplikovať je metóda pozorovania, jej základom je objektívne, zámerné,
cieľavedomé, plánovité a systematické pozorovanie. Predmetom pozorovania je sledovanie
činnosti ľudí, registrácia, opis a hodnotenie pozorovaného ako aj prostredie, v ktorom sa
činnosť realizuje. Identifikujeme tri základné etapy pozorovania:
1. prípravná – stanovenie cieľa a časovej organizácie, príprava spôsobu pozorovania;
2. vlastné pozorovanie – zmyslové vnímanie osôb, prostredia, predmetov, uskutočňuj sa
zápis pozorovaného;
3. analýza pozorovaného – spracovanie zápisu, usporiadanie údajov, kategorizácia,
vyhodnotenie, interpretácia.
Neštruktúrované pozorovanie: nevyžaduje vopred pripravený systém, ale je nutné
stanoviť cieľ, predmet a čas pozorovania. Pozorujúci si zaznamenáva údaje bez vopred
stanovenej schémy a koncentruje sa na vybratý aspekt (interakcia medzi žiakmi, interakcia
učiteľa a žiakov), pozorovanie je otvorené, flexibilné, umožňuje pristupovať k javom
nerutinným spôsobom.
Štruktúrované pozorovanie: je založené na štruktúrovaní pozorovaného javu podľa
vopred pripravených kategórií, štruktúr. Sprievodným prostriedkom je pripravená schéma,
formulár s vybratými kategóriami javov, ktoré budeme pozorovať. Uvedená podoba sa
aplikuje pri činnostiach, ktoré sa dejú v dobre kontrolovateľnom priestore, sú
organizované. Štruktúrovaná podoba metódy má formu priameho pozorovania alebo
nepriameho (určitá forma audiovizuálneho záznamu).77
Interview je ďalšou metódou, ktorú budeme používať pri výskume uplatnenia
vybratého indikátora, patrí medzi najstaršie a najfrekventovanejšie metódy
v pedagogickom výskume a považuje sa za nezastupiteľnú. Podstatou tejto metódy je
interpersonálna interakčná situácia, v ktorej pýtajúca sa osoba oslovuje respondenta
prostredníctvom otázok, získané odpovede sú predmetom riešenia výskumného problému.
K typicitám metódy patrí: jasné odborné zameranie, použitie štandardizovaných otázok,
intencionalita otázok na vopred definované oblasti, štandardné podmienky, interpretácia
získaných údajov odborne pripraveným výskumníkom.
Otázka v interview je kladená priamo, bezprostredný kontakt pýtajúceho sa
a odpovedajúceho umožňuje dynamickú reagenciu na rôzne informácie. Rizikom metódy
je neúplnosť či nesprávnosť odpovedí, súvisiace buď s neporozumením otázky, alebo
záujmom odpovedajúceho skresľovať odpovede. Otázky majú byť formulované jasne,
zrozumiteľne, interview by malo byť založené na dôvere a otvorenosti.
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M. Q. Patton uvádza desať charakteristík kvalitatívneho výskumu: naturalistické skúmanie, induktívna
analýza, holistický pohľad, kvalitatívne údaje, osobný kontakt, dynamické systémy (procesy), orientácia na
jedinečnosť prípadu, citlivosť na kontext. Empatická neutralita, flexibilita projektu výskumu (výskum má
otvorený charakter, prispôsobuje sa meniacim sa situáciám, odmieta rigidne uzavreté prístupy, hľadaná nové
prístupy vzhľadom na zmenu kontextu. Š. ŠVEC, Š. a kol. 1998. Metodológia vied o výchove, s. 54-55.
77
Voľne spracované podľa P. Gavoru.
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Zelina formuluje kritériá zostavovania otázok:
- otázky sa vzťahujú na výskumný problém a výskumné ciele,
- vhodnosť typov otázok (zatvorené, otvorené, pološtruktúrované),
- jasnosť otázok,
- nevhodnosť zavádzajúcich a sugestívnych otázok,
- odpovedajúci má mať istú znalosť o informáciách, ktoré sú predmetom otázok,
- otázky nemajú mať charakter osobný, intímny.78
Vo výskume zameranom na identifikovanie kompetenčného profilu budúceho
a aktívneho učiteľa občianskej náuky je možné aplikovať viacero typov interview.
Štandardizované interview: charakteristickým znakom je presne stanovená formulácia
otázok, ich poradie, vytvorená schéma neumožňuje, kvôli možnému ovplyvneniu
odpovedí, voľne do interview vstupovať a meniť otázky.
Neštandardizované interview: je založené na pripravenom okruhu otázok, ktoré sa
v rozhovore, napr. vzhľadom na situáciu, môžu meniť. Okruh otázok je viazaný na cieľ,
ich postupnosť a formulácia nie je pevne stanovená, čo však neznamená, že by mali byť
náhodné.
Pološtandardizované interview: často používaný typ, v rámci ktorého je časť otázok
formulovaná pevne a časť v podobe okruhov problémov, ktoré sú predmetov výskumu,
tretiu časť tvoria voľné vyjadrenia respondentov (záver rozhovoru). Výhodou uvedeného
typu je sledovanie javov v edukačnom prostredí, ktoré je možné identifikovať a hodnotiť
objektívne a časť je k dispozícii na subjektívne vyjadrenie názorov či postojov
respondentov. Charakteristickým je metodologický kompromis medzi normou, teóriou
a reálnou edukačnou činnosťou.
Sociometrická metóda. Sociometria je prakticky orientovaná metóda, umožňujúca
zistiť štruktúru skupiny, vzájomné vzťahy jednotlivcov v skupine, v ktorej sa jej členovia
poznajú a sú v relatívne častom kontakte. Skupina je vytváraná na základe cieľa, poslania,
formálnej štruktúry, špecifickou je komunikácia členov „tvár - tvár“. Vhodným objektom
skúmania ja školská trieda, v našich podmienkach seminárna skupina. V súvislosti
s potrebami projektu KEGA sa bude orientovať na skúmanie sociálnej dynamiky
v seminárnej skupine študentov, ich používanie konkrétnych metodických postupov, ktoré
nemajú požadovanú štandardizáciu.
Variovanie pôvodne chápaného princípu sociometrie prináša jednak využitie
v rôznych sférach života, jednak rôznorodé metodologické prístupy. Vyberieme tie, ktoré
považujeme z hľadiska našich potrieb za najvodnejšie.
Preferenčný význam: ide o vzájomné hodnotenie členov skupiny podľa vopred stanovenej
škály, ktoré sa realizuje písomnou formou (využitie pri hodnotení kvality písomnej
prípravy aj modelovania pedagogických aktivít predovšetkým z metodického aspektu).
Odhad času: hodnotenie zadania času na vopred stanovený výkon, kvality realizovaného
výkonu.
Metóda SO-RA-D: ide o sociometrický dotazník, určený pôvodne pre žiakov základných
a stredných škôl, po úpravách použiteľný aj na naše účely, ktorý obsahuje:
- vzájomné hodnotenie študentov;
- na hodnotenie sa používa 5-bodová škála;
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Pozri: ZELINA, M.: Interview v edukačnom výskume. S. 118-119.
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- hodnotenie musí byť zdôvodnené;
- metóda je výrazne zameraná na diagnostikovanie;
- metóda má vypracované normy.
Metódu je možné použiť ako hodnotenie študentov navzájom, aj v zmysle
diagnostikovania skupiny, podskupín (práca dvojíc) aj jednotlivcov.
Uvedené možnosti sociometrickej metódy vedú pozorovateľa k plánovaniu jeho
ďalšej činnosti pri práci so seminárnou skupinou, k hľadaniu východísk pri odstraňovaní či
eliminácii problémov, optimalizácii prípravy študentov do pedagogickej praxe, zvyšovaniu
intenzity pri príprave budúcich učiteľov.79
Kazuistika. Termín nie je jednoznačne definovaný, avšak zjednodušene ním
označujeme štúdium prípadu, obsahujúci opis a rozbor jednotlivého prípadu na základe
písomnej dokumentácie, sprostredkovaných informácií a vlastného skúmania. V centre
skúmania je jednotlivec, jeho vývin a aktuálny stav, ako aj okolnosti, ovplyvňujúce
skúmaný stav, opatrenia, korekcie, ktoré boli vykonané v skúmanom prípade. Kazuistika je
orientovaná na to, čo je špecifické, jedinečné, individuálne.
Kazuistická metóda v pedagogickom výskume patrí ku klasickým metódam, jej
súčasťou je diagnostická dokumentácia, súbor informácií, správ, záznamov o výsledkoch
študijnej práce, o zmenách, ktoré študent počas štúdia dosiahol a o aktuálnom stave
rozvoja jeho osobnosti. Prínos metódy je rôznorodý, z nášho hľadiska pôjde o overovanie
metód a prostriedkov a ich vzájomnej súsťažnosti v súvislosti s tvorbou scenára
vyučovacej hodiny študentmi odboru Výchova k občianstvu, nadväzne na to praktické
modelovanie vyučovacej hodiny, resp. jej súčastí stanovenej štruktúry, pred seminárnou
skupinou. Skúmanie prípadu pedagogicko-vedeckým odborníkom následne poskytne
študentovi spätnoväzbovú informáciu. V súvislosti s aplikovaným výskumom je možné
prostredníctvom kazuistiky „získať odpovede na užší praktický problém. To môže objasniť
optimálnosť prostriedkov a metód výchovy, prípadne korekcie, terapie alebo
nápravy...Každý ďalší kauzistický spracovaný prípad môže znamenať potvrdenie
predošlých výskumných hypotéz“ (Bajo 1998, 216-217). Kazuistika predstavuje
metodologický postup od jedinečného k zvláštnemu a následne k všeobecnému.80
Hodnotenie prípravy na vyučovaciu hodinu z aspektu metodického a obsahového
Aplikovanie analyzovaných metodologických prístupov a konkrétnych výskumných metód
umožní vyselektovať základné okruhy skúmanej problematiky v kontexte so sledovaným
indikátorom – plánovaním vyučovacej hodiny a vytvorením jej scenára. Posúdenie sa bude
orientovať na písomnú podobu scenára, preto je nutné uviesť jeho základné atribúty, ktoré
svojou nevyhnutnou pozíciou predstavujú neodňateľnú súčasť praktickej realizácie
vyučovacej hodiny, preto ich považujeme za identifikovateľné, pozorovateľné a vybratými
metódami hodnotiteľné.
Základné súčasti prípravy a realizovania vyučovacej hodiny, vyselektovanej ako
dominantný indikátor stanovenia a naplnenia cieľov a organizácie procesu vyučovania,
ktoré budeme sledovať vzhľadom na zámer projektu KEGA:
- úplnosť identifikačných údajov,
79
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Pozri: KOLLÁRIK, T.: Sociometria v edukačnom výskume. S. 166-172.
Pozri: BAJO, I.: Prevažne kvalitatívne metódy v edukačnom výskume. S. 211-220.
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-

stanovenie cieľov,
rozvíjanie kompetencií žiakov
výstavba vyučovacej hodiny, celkový metodický prístup a postup pri realizácii,
organizácia vyučovacieho procesu, obsahové a časové rozvrstvenie,
výber a aplikácia metód a foriem práce, vzhľadom na účinnosť a efektivitu
naplnenia cieľov,
logická výstavba obsahu učiva v kontexte s didaktickou transformáciou
korešpondencia metodického prístupu a veku žiakov, diferencovanosti vzhľadom na
možnosti žiakov (špecifickosť a individuálnosť prístupe k určenej skupine žiakov),
aplikácia materiálnych didaktických prostriedkov,
uplatnenie prierezových tematík a medzipredmetových súvislostí,
korekčná, kontrolná, systematizačná činnosť učiteľa / adepta učiteľstva,
výchovné využitie témy,
kontakt učiteľa / adepta učiteľstva so žiakmi,
pedagogický takt, jazyková kultúra, vystupovanie učiteľa / adepta učiteľstva,
reflexia prípravy scenára vyučovacej hodiny, hodnotenie stanoveného programu.81

Model scenára vyučovacej hodiny. Vzhľadom na požadované prvky prípravy na
vyučovaciu hodinu, ale aj orientáciu pozorovanej vzorky adeptov učiteľstva v odbore
Výchova k občianstvu, predkladáme relatívne úplný model scenára vyučovacej hodiny.
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Škola, ročník
Vyučujúci
Tematický celok
Téma
Všeobecné ciele
Špecifické ciele

Občianska náuka
Človek a spoločnosť

a) kognitívne
b) psychomotorické
c) afektívne

Výkonový štandard
Obsahový štandard
Rozvíjanie kompetencií
Prierezové témy
Medzipredmetové súvislosti
Vyučovacie metódy
Organizačné formy práce
Materiálno-didaktické
prostriedky
Nástroje hodnotenia výkonov
žiakov
81

Každý z uvedených prvkov budeme počas práce na projekte ďalej analyzovať, hľadať jeho vnútorné
súčasti a možnosti či prostriedky, ktorými budeme sledovať ich napĺňanie v kontexte s vybratým indikátorom
– vyučovacou hodinou.
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Štruktúra
vyučovacej
hodiny;
Časový rozvrh
Úvodná časť
3 min.
Kontrolnodiagnostická
časť
10 min.
Motivácia
5 min.
Expozičná časť
15 min.
Fixačná časť
8 min.
Zadanie
domácej
prípravy
2 min.
Vyhodnotenie,
záver hodiny
2 min.

Činnosť
učiteľa;
Činnosť žiaka

Konkretizácia
metodických
krokov

Didaktické
poznámky

Učebné
pomôcky

Záver
Zodpovednosť učiteľa za to čo má naučiť žiaka a ako sa má podieľať na jeho výchove, je
nespochybniteľná. Príprava učiteľa na vyučovanie je kľúčovou záležitosťou, vyžadujúcou
individuálny myšlienkový proces, zameraný na splnenie cieľov, ktoré odrážajú požiadavky
spoločnosti. Naplnenie cieľov dáva učiteľovi k dispozícii veľké možnosti a predovšetkým
veľkú zodpovednosť v prístupe, ktorý použije pri výbere foriem a metód práce, ktoré
komponuje v procese projektovania hodiny do jedinečného výsledku – scenár vyučovacej
hodiny. Vyučovaciu hodinu považujeme za základný indikátor sledovania kvality
plánovania a projektovania procesu vyučovanie, preto už počas pregraduálneho štúdia je /
musí byť adept učiteľstva intenzívne pripravovaný na teoreticko-praktické zvládnutie
analyzovanej kompetencie.
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ROZVÍJANIE DIGITÁLNEJ KOMPETENCIE
U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV FF UKF V NITRE
SO ZAMERANÍM NA TERESTRIÁLNE TELEVÍZNE
VYSIELANIE
Jalal Al-Ali
Developing digital competence in university students
naterestriálne television broadcasting

FF UKF in Nitra focusing

Abstract: In the article the author presents the research realized within a dissertation
thesis, focused on the reflection of digitization in the media area. He finds out how college
students of FF UKF have developed their digital competence. He focuses on television,
which passed from analogue to terrestrial broadcasting.
Key words: digitization-television- digital competence
Modelovanie výskumného pola
V Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady (2006) bolo vydelených osem základných
kompetencií. Jednou z nich bola digitálna kompetencia, ktorá podľa definície danej v
dokumente „zahŕňa sebaisté a kritické používanie technológie informačnej spoločnosti
(TIS) na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu. Je založená na základných
zručnostiach v IKT: používanie počítača na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu,
prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach
prostredníctvom internetu (...) a tiež podporuje záujem o účasť v komunitách a sieťach na
kultúrne, sociálne a/alebo profesionálne účely“ (Odporúčanie 2006, 16). Sú tu
špecifikované základné vedomosti a zručnosti súvisiace s touto kompetenciou. Pokiaľ ide
o vedomosti, zdôrazňuje sa:
● mať vedomosti o podstate, úlohách a využití technológií informačnej spoločnosti (TIS)
v osobnom i spoločenskom živote (pri práci i oddychu);
● mať vedomosti o hlavných počítačových aplikáciách: textový a tabuľkový procesor,
databázy, ukladanie a riadenie informácií a i.;
● rozumieť možným rizikám, ktoré sú spojené s internetom a komunikáciou pomocou
elektronických médií (elektronická pošta, sieťové nástroje);
● pochopiť, ako môžu TIS podporovať kreativitu a inovácie;
● mať dostatočné vedomosti o problematike súvisiacej s platnosťou a spoľahlivosťou
dostupných informácií a s právnymi a etickými princípmi interaktívneho používania TIS
(Odporúčanie 2006, 16).
Digitálna kompetencia je vydelená ako jedna z kľúčových kompetencií aj
v základnom strategickom dokumente vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý
poznáme pod názvom Milénium: Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej
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republike na najbližších 15 až 20 rokov (Milénium 2002, 15).82 Pri vymedzovaní zoznamu
kľúčových kompetencií autori dokumentu využívali skúsenosti z medzinárodných
porovnávacích štúdií (PISA, PIRLS a i.) a tiež zo zahraničných školských systémov.83
Počnúc od roku 2005 sa na Slovensku zrealizovalo niekoľko výskumov
zameraných na overovanie digitálnej kompetencie. V roku 2007 to bol výskum zameraný
na úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí „Mládež a médiá. Mediálna gramotnosť
mladých ľudí na Slovensku“. Výskum uskutočnila Agentúra sociálnych analýz ASA, s.r.o.
na vzorke mladých ľudí vo veku od 13-22 rokov. Cieľom výskumu bolo zistiť, koľko času
trávia mladí sledovaním médií; o aké typy mediálneho obsahu sa zaujímajú; či dokážu
robiť selekciu a využívať vybrané obsahy pre svoje individuálne potreby; či diskutujú
o mediálnom obsahu doma, v škole, medzi vrstovníkmi; či dokážu využívať mediálne
technológie a či dokážu kriticky narábať s informáciami, ku ktorým sa prostredníctvom
médií dostanú. Jedným z cieľov výskumu bolo tiež zistiť, či mládež dokáže a do akej
miery pracovať s IKT prostriedkami, t.j. zistenie ich digitálnej kompetencie (Mládež
a médiá, 2008).
V rokoch 2005 – 2011 Inštitút pre verejné otázky (IVO) realizoval projekt
Digitálna gramotnosť na Slovensku. Projekt mapoval digitálnu kompetenciu ako jeden
z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú
ekonomiku. Ako sa píše v Tlačovej správe, podľa zistení celoslovenského
reprezentatívneho výskumu z júna 2011 (uskutočneného na vzorke 1138 respondentov)
„možno 76 percent populácie označiť za digitálne gramotnú. Jeho výsledky ďalej ukázali,
že zvládame najmä bežné úlohy, ako sú práca s počítačom (...), zasielanie SMS a MMS, emailová komunikácia, práca s textovým procesorom, práca s internetovým prehliadačom,
vyhľadávanie informácií a registrácia prístupu k rôznym službám na internete či tlač
dokumentov (...). Na druhej strane, oveľa menej z nás už zvláda sofistikovanejšie úlohy.
Napríklad prácu s databázami, prácu na sieti (vyhľadávanie, prenášanie, kopírovanie
údajov, kopírovanie údajov v LAN), prácu s grafickým editorom, internetbanking či
inštalovanie aplikácií a nastavovanie funkcií PC, ovláda iba každý druhý opýtaný“
(Tlačová správa 2011, 1). Index digitálnej gramotnosti populácie Slovenska (nad 14 rokov)
počas štyroch rokov (od roku 2005 do roku 2009) zrástol z 0,33 bodu na 0,44 bodov, t.j.
digitálna gramotnosť dosahovala v roku 2009 44 z možných 100 bodov. Pokiaľ ide o rok
2011, zistilo sa, že úroveň digitálnej gramotnosti mierne poklesla z 0, 44 na 0,43 (dosiahla
43 z možných 100 bodov) (Velšic 2011, 21).
V tejto iniciatíve pokračovala Slovenská informatická spoločnosť, ktorá v roku
2011 organizovala projekt Digitálna gramotnosť pre všetkých. Spoločnosť v spolupráci
s rôznymi vzdelávacími centrami realizovala školenia venované rozvíjaniu digitálnej
gramotnosti zamerané na marginalizované skupiny, seniorov, dialektikov, rodičov
autistických detí a dlhodobo nezamestnaných.
V rokoch 2009-2011 sa na Slovensku uskutočnil výskum „Identifikácia kľúčových
kompetencií študentov vysokých škôl pre potreby rozvoja vedomostnej spoločnosti na
Slovensku“. Cieľom projektu bolo identifikovať a poznať kľúčové kompetencie
82

Milénium označuje ako kľúčové kompetencie: komunikačné schopnosti; personálne a interpersonálne
schopnosti; schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy; schopnosť pracovať s informačnými
technológiami; schopnosti potrebné na udržanie zdravého života; schopnosť formovať občiansku spoločnosť.
83
Zaujímavé je porovnať dva zdroje: BELZ, H., SIERGRIST, M. (2001): Klíčové kompetence a jejich
rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. Praha : Portál. ISBN 80-7178-479-6. s. 174 a TUREK, I.
(2002): Kľúčové kompetencie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 200. 40 s. ISBN
80-8052-174-3. s. 7.
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absolventov vysokých škôl potrebných pre úspešné uplatnenie vo vedomostnej spoločnosti
a vytvorenie teoretického modelu rozhodujúcich kompetencií vedomostnej spoločnosti.
Zostavovateľom tohto výskumu bola doc. Margita Mesárošová, CSc. a riešiteľom
Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o. (Identifikácia kľúčových kompetencií
študentov vysokých škôl pre potreby rozvoja vedomostnej spoločnosti na Slovensku.
Projekt základného výskumu, 2009-2011 In: Informačné a komunikačné technológie
2014).
Výskum „Informačné a mediálne kompetencie v práci s mládežou“ zorganizovala
IUVENTA v roku 2012. Realizovala ho prostredníctvom on-line dotazníka, ktorý
obsahoval 21 otázok (Vrabec 2013). V tom istom roku sa uskutočnil „Prieskum digitálnej
a inovatívnej vyspelosti škôl v SR 2012“. Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovať
digitálnu vyspelosť škôl v SR a odhaliť ich reálne inovatívne skúsenosti v rámci
vyučovacieho procesu. Výskum zrealizovalo Občianske združenie IT Škola (Informačné
a komunikačné technológie 2014).
Z doterajších výskumov digitálnej gramotnosti našej populácie vyplývajú niektoré
závery:
● tejto problematike sa v súčasnosti venuje väčšia pozornosť ako v predchádzajúcom
období
● dôraz sa venuje digitálne gramotnej populácie v SR, skúma sa v porovnaní s inými
štátmi EÚ, v závislosti od krajov, sociálnych skupín, veku, genderu a pod.
● preverujú sa rôzne digitálne indikátory (ovládanie hardware, software, práca
s informáciami a službami a i.)
● digitálna kompetencia sa stáva súčasťou „Stratégie informatizácie spoločnosti SR“
● je jednou z kompetencií, ktoré je nevyhnutné v súčasnosti rozvíjať.
Formulácia výskumného problému
Hlavným cieľom nášho výskumu bolo preskúmať na vybranom súbore vysokoškolských
študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre (ďalej len „FF UKF v Nitre“) úroveň digitálnej
kompetencie so zameraním na terestriálne vysielanie.
Ako špecifické ciele sme vydelili dva: preveriť na vybranej vzorke študentov ako
poznajú výhody terestriálneho vysielania a ako využívajú vybrané výhody televízneho
terestriálneho vysielania. V digitálnej kompetencii ide o schopnosť vyžívať informačné
a komunikačné technológie. Táto schopnosť je definovaná v zmysle zručnosti pracovať
s osobným počítačom, internetom, televíziou, využívať rozličné informačné zdroje
a informácie v pracovnom aj mimopracovnom čase. Súčasťou digitálnej kompetencie (pri
našom zameraní na televíziu) bolo pracovať s televíziou v zmysle vyhľadávania informácií
prostredníctvom rôznych televíznych obsahov, ich spracovanie (videozáznamy, CDnahrávky, teleshoping a i.), využívanie možností, ktoré vznikli v súvislosti s prechodom od
analógového vysielania k digitálnemu terestriálnemu vysielaniu a tiež v súvislosti
s rôznymi formami konvergencie 84 : využívanie služby Magio, služby Tripleplay,
84

Máme na mysli hlavne technickú, priemyselnú konvergenciu a konvergenciu služieb. Technická
konvergencia je založená na spájaní spotrebiteľských zariadení ako sú telefón, televízia a osobný počítač do
jedného zariadenia zabezpečujúceho ľahký prístup k najčastejšie využívaným funkciám. Táto konvergencia
sa zvykne nazývať aj konvergenciou prijímačov. Prostredníctvom priemyselnej konvergencie sa spájajú do
spoločného trhového segmentu informačné technológie, elektronické komunikácie a médiá, ktoré predtým
pôsobili na oddelených trhoch. Konvergencia služieb umožňuje prístup k rôznym webovým aplikáciám a jej
cieľom je zabezpečiť poskytovanie tradičných a tiež nových služieb s pridanou hodnotou. Práve služby sú
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Mágiosetboxu, blogov a spoločenských služieb Facebooku, teletextu, teleshopingu,
počúvanie hudby pri zapojenej televízii, využívanie domáceho kina, nahrávacieho
zariadenia pripojeného na televíziu, web televízie a i.).
Hypotéza výskumu
Vo výskume sme pracovali s piatimi hypotézami, pričom pre kontext nášho príspevku je
relevantná jedna - piata. Táto hypotéza znie: Predpokladáme, že signifikantná väčšina
vysokoškolských študentov využíva konvergenciu služieb, ktorú so sebou prinieslo
terestriálne vysielanie.
Metodológia výskumu
Výskum chápeme ako cieľavedomú a systematickú činnosť, pri ktorej sa prostredníctvom
empirických metód skúmajú a verifikujú hypotézy o vzťahoch medzi javmi (Chráska 2007,
12). 85 V našom prípade išlo o exploračný typ deskriptívneho výskumu. Rozhodli sme sa
zistiť úroveň digitálnej kompetencie na vybranom súbore vysokoškolských študentov FF
UKF v Nitre. Zaujímalo nás, do akej miery signifikantná väčšina študentov Filozofickej
fakulty UKF v Nitre využíva nové konvergentné služby, ktoré digitalizácia terestriálneho
vysielania so sebou priniesla.
Digitálnu kompetenciu sme preverovali prostredníctvom dotazníka, ktorý sme
vytvorili a ktorý bol rozdaný stopäťdesiatym respondentom. Na začiatku dotazníka sme
chceli od respondentov ich pohlavie, vek, kraj, z ktorého pochádzajú a odbor štúdia, no
tieto informácie neboli pre nás primárne, stali sa len sekundárnymi a aplikovali sme ich iba
pri čiastkovom deskriptívnom vyhodnotení vybraných otázok. Porovnávanie úrovne
digitálnej kompetencie medzi pohlaviami, rozdielnym vekom, resp. medzi predstaviteľmi
rozličných krajov by bolo zaujímavé, avšak nebolo v centre nášho záujmu. Predtým, ako
sme vytvorili konečnú verziu dotazníka, sme zrealizovali predvýskum na vzorke
dvadsiatich študentov. Zistili sme, že niektoré otázky, tak ako boli sformulované boli pre
študentov komplikované a čiastočne nezrozumiteľné. Následne sme sa rozhodli niektoré
otázky vynechať a iné preformulovať. Tiež sme sa rozhodli, že niektoré otázky z dotazníka
budeme pre náš výskum považovať za navádzajúce a nebudeme ich štatisticky
vyhodnocovať, napriek tomu boli dôležité a užitočné pri vyhodnocovaní našich hypotéz.
Tieto otázky sme vyhodnocovali percentuálne a deskriptívne.

tým, čo sieť poskytuje zákazníkom a ktoré ich v prvom rade zaujímajú. Pri konvergencii služieb ide
o zjednotenie vlastností služieb bez ohľadu na to, z akého terminálu ich používame.
85
Nevyhnutnou súčasťou výskumu je metodológia výskumu. Pod metodológiou výskumu rozumieme
organizáciu a realizáciu výskumu a vyhodnotenie výskumných dát. Vo všeobecnosti sa metodológia chápe
„ako systém teoretických princípov, metód a spôsobov popisu analýzy a objasňovania pedagogických javov.
Zahŕňa aj praktické otázky plánovania, realizácie a publikovania výskumných prác, normy a etické princípy
vedeckej práce“ (Pelikán 2011, 52).
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Výskumný súbor
V našom výskume tvorili základný súbor vysokoškolskí študenti FF UKF v Nitre. 86
Vymedzili sme ho vekom od 18 – 26 rokov, boli študentmi jedenástich odborov interného
štúdia na FF UKF V Nitre. Základný súbor tvorilo stopäťdesiat študentov. Zo základného
súboru sme urobili výskumný súbor. Kládli sme pri tom dôraz na niekoľko okolností záležalo nám na tom, aby bol výskumný súbor čo najpresnejšou zmenšeninou základného
súboru, lebo ak sa čo najviac priblížime k základnému súboru, budeme môcť na základe
výskumu uskutočneného na výrazne menšom súbore urobiť všeobecné závery, platné i pre
celý základný súbor. Aby sme znížili možnosť výraznejšej odlišnosti obidvoch súborov na
minimum, pri tvorbe vzorky sme uskutočnili zámerný výber. 87 Náš zámerný výber bol
determinovaný tým, že pôsobíme na FF UKF v Nitre a tiež snahou zistiť, do akej miery sú
práve humanitne zameraní študenti digitálne kompetentní v oblasti médií a konkrétne
televízie. Výskumný súbor tvorila vybraná skupina študentov pozostávajúca zo
stopäťdesiat študentov v tomto zložení odborov: žurnalistika – osem študentov, aplikovaná
etika - desať študentov, história – dvanásť študentov, výchova k občianstvu – dvadsaťštyri,
slovenský jazyk a literatúra –desať študentov, marketingová komunikácia a reklama –
pätnásť študentov, estetika – desať študentov, muzeológia – osem študentov, riadenie
kultúry a turizmu – devätnásť študentov, translatológia – dvadsaťpäť študentov, ruský
jazyk – osem študentov, história – desať študentov. Zloženie z hľadiska genderu je
v pomere deväťdesiatosem žien ku päťdesiatym dvom mužom a priemerný vek študentov
je dvadsaťdva rokov.
Výskumné metódy
Náš výskum mal podobu kvantitatívne orientovaného deskriptívneho výskum.
Kvantitatívny výskum (ang. quantitative research) je založený na filozofii pozitivizmu.
Jeho cieľom je „objasňovanie javov na základe vedeckej teórie a overovaní hypotéz“
(Skalková 1983, 112). Takto orientovaný výskum sa používa na skúmanie rôznych javov
na relatívne veľkej vzorke respondentov. Základnou metódou bola exploratívna metóda
a konkrétne dotazník.88
Vytvorili sme dotazník zo štrnástich otázok. Otázky boli zamerané na päť okruhov,
ktoré korešpondovali s výskumnými hypotézami. V našom príspevku sme sa zamerali len
na vybrané otázky č. 11,12,13,14 (v príspevku sme ich očíslovali: 1, 2, 3, 4). Pri
štatistickom vyhodnotení dotazníka sme použili test dobrej zhody.  2 - test dobrej zhody
patrí medzi neparametrické metódy. Použitie  2 - testu je širšie, možno ho použiť nielen
ako test dobrej zhody, ale tiež ako test nezávislosti alebo ako test zhody medzi dvoma či
86

Tento súbor je definovaný ako „množina všetkých prvkov, patriacich do okruhu osôb alebo javov, ktoré
majú byť skúmané v danom výskume“ (Pelikán 2011, 47).
87
Zámerný výber definuje J. Pelikán ako výber, ktorý realizuje výskumník na základe svojich skúseností,
poznatkov, úsudku a tiež možností. Výskumník vyberá javy, ktoré sa mu zdajú typickými a vychádzajúc
z toho, by podľa odporúčaní Pelikána mal svoje závery komentovať slovami: „...na danej vzorke sa
preukázalo...“ (Pelikán 2011, 48).
88
Exploratívna metóda (z lat. exploro, explorare) znamená skúmať, preskúmať, vytiahnuť informácie
z vyjadrení sledovanej osoby. V spoločenských vedách patria exploratívne metódy medzi často používané.
Ich výhodou je ich dostupnosť, môžu oslovovať väčší počet respondentov (dotazník, anketa) a tak sa získa
väčší počet informácií. Niektoré informácie sa ani nedajú získať inak ako na základe výpovedí respondentov.
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viacerými súbormi. Početnosti f a, j , j  1,2,..., k , sú početnosti prvého súboru, početnosti
f b, j sú početnosti druhého súboru. Test dobrej zhody potom spočíva v tom, že
porovnávame početnosti prvého a druhého súboru. Základom testovacieho kritéria sú
rozdiely f a, j – f b, j . Ako testovacie kritérium použijeme štatistiku

 =
2

k

( f a , j  f b, j ) 2

j 1

f b, j



,

ktorá má v prípade platnosti hypotézy H 0 asymptoticky  2 – rozdelenie s k 1 stupňami
voľnosti. Testovanú hypotézu H 0 zamietame na hladine významnosti  , ak vypočítaná
hodnota štatistiky  2 prekročí kritickú hodnotu  2 ( k  1) . Na výpočty sme použili
program Excel a SPSS. Okrem štatistického vyhodnocovania sme otázky analyzovali
a interpretovali percentuálne a slovne.
Analýza, interpretácia údajov a vyhodnotenia výskumu
Predpokladali sme, že signifikantná väčšina vysokoškolských študentov FF UKF v Nitre
má vzhľadom na predchádzajúce štúdium (stredná škola), osobné skúsenosti a univerzitné
pregraduálne štúdium skúsenosti s prácou s informačnými technológiami (práca
s počítačom, internetom, mobilným telefónom, TV a i.). Zaujímalo nás, aká je úroveň ich
digitálnej kompetencie so zameraním na terestriálne vysielanie. Dotazník sa zrealizoval
v roku 2013 na výskumnej vzorke 150 študentov FF UKF v Nitre. Pozostával zo štrnástich
otázok, ktoré boli vyhodnotené percentuálne a slovne. Otázky, ktoré boli pre dané
hypotézy kľúčové boli vyhodnotené štatisticky. Ostatné sme považovali za navádzajúce.
V našom príspevku sa budeme orientovať na štyri otázky:
1. Ako často využívate nasledovné služby?
2. Ktoré možnosti digitálneho televízneho vysielania využívate pri sledovaní televízie?
3.Pozeráte televízne vysielanie aj na iných zariadeniach ako na televízore?
4. Z ktorých programov televízie (televízneho vysielania) získavate najviac informácií?
Všetky otázky sme vyhodnotili percentuálne a slovne, otázky 1., 3. A 4. boli navádzajúce.
Štatisticky sme vyhodnotili spojenú otázku 1. a 3. Tieto otázky korešpondujú s hypotézou:
Predpokladáme, že signifikantná väčšina vysokoškolských študentov využíva
konvergenciu služieb, ktorú so sebou prinieslo terestriálne vysielanie.
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Otázky a ich vyhodnotenie
1. Ako často využívate nasledovné služby?
jeden raz
dva krát do raz za
každý deň do
nevyužívam
týždňa
mesiac
týždňa
a/ spájanie televízie so
stacionárnym
telefonovaním
b/ využívanie služby Magio
c/ využívanie služby
Tripleplay
d/ využívanie služby
Mágiosetbox
e/ využívanie blogov
a spoločenských služieb
Facebooku

4

0

2

1

133

20

9

5

1

113

1

1

1

0

143

7

6

2

5

130

37

8

3

10

91

Respondentom sme zadali otázku: ako často využívajú nasledovné služby – vybrali sme
najznámejšie a najčastejšie využívané (vychádzali sme z predvýskumu a tiež dostupných
informácií): spájanie televízie so stacionárnym telefonovaním; využívanie služby Magio;
Tripleplay; Mágiosetbox; blogov a spoločenských služieb Facebooku.
Naše zistenie bolo prekvapivé - z opýtaných respondentov len 20% využíva vymenované
služby. Najčastejšie využívajú služby Magio a pracujú s blogmi na Facebooku. Frekvencia
využitia týchto služieb nie je veľká napriek tomu, že službu Magio využíva každý deň 30
% a Facebook 55 % respondentov.
Z odpovedí na otázku č. 1 sme zistili, že až 80% respondentov nevyužíva vymenované
služby. Spájame to s faktom, že hoci je televízia podľa najnovších výskumov druhé
najpoužívanejšie médium, mladí ľudia ju využívajú menej ako internet.
2. Ktoré možnosti digitálneho televízneho vysielania využívate pri sledovaní televízie?
a/ počúvam hudbu
b/ som na internete, keď sledujem televíziu
c/ využívam domáce kino
d/ využívam nahrávacie zariadenie pripojené na TV
e/ využívam web TV
f/ využívam TV tuner
g/ využívam mobilnú televíziu

áno
81
62
39
43
21
17
11

nie
68
88
107
107
126
128
136

Digitálna televízia ponúka zákazníkom konvergenciu rôznych služieb, my sme z nich
vydelili tieto: počúvanie hudby cez TV; sledovanie televízie na internete; využívanie
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domáceho kina; využívanie nahrávacieho zariadenia pripojeného na TV; využívanie web
TV; využívanie TV tunera a využívam mobilnej televízie.
Z odpovedí na otázku č. 12 sme zistili, že 86 % respondentov nevyužíva možnosti
televízneho vysielania na počúvanie hudby, v súvislosti s domácim kinom, ani web TV,
TV turner alebo mobilnú televíziu.
Len 14 % respondentov využíva možnosti televízneho vysielania, pričom najčastejšie
využívajú TV na počúvanie hudby, sledujú televízne vysielanie na internete a využívajú
nahrávacie zariadenie pripojené na TV.
3. Pozeráte televízne vysielanie aj na iných zariadeniach než na televízore?
áno
Nie
20
130
96
53
64
82
20
126

a/ mobil
b/ notebook
c/ počítač
d/ tablet

Respondentom sme položili otázku, či sledujú televízne vysielanie aj na iných zariadeniach
ako na televízore – napríklad na mobile, notebooku, počítači alebo tablete.
Zaujímavé pre nás bolo zistenie, že 40 % respondentov pozerá televízne vysielanie na
iných zariadeniach: notebooku, počítači, mobile alebo tablete. Najčastejšie sledujú
televízne vysielanie na notebooku - až 64 respondentov (60%) a na počítači (43 %).
Menej na tablete alebo mobile.
Až 60% respondentov nevyužíva tieto možnosti sprostredkovaného sledovania televízneho
vysielania, z čoho však jednoznačne neplynie, či s tým médiom (TV) pracujú
bezprostredne cez televízne prijímače, alebo uprednostňujú nejaké iné médium – napríklad
internet.
4. Z ktorých programov televízie (televízneho vysielania) získavate najviac informácií?
áno
21
106
117
42
2

a/ teletextu
b/ odborných diskusných relácií
c/ televízneho spravodajstva
d/ talk-show
e/ teleshopingu

Nie
128
44
32
103
146

N otázku z ktorých programov televízie (televízneho vysielania) získavajú respondenti
najviac informácií sme zistili, že 40% respondentov získava najviac informácií
z televízneho spravodajstva, odborných diskusných relácií a talk-show, najmenej
z teletextu a teleshopingu. Domnievame sa, že tieto odpovede (viac ako predchádzajúce) sú
ovplyvnené vekom respondentov.
Viac ako 60% respondentov priznalo, že z týchto televíznych programov nezískava
informácie.
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Štatisticky bola vyhodnotená otázka 1. A 2. (boli spojené). Tieto otázky považujeme
v súvislosti s hypotézou za kľúčové.
digitálne televízne vysielanie využívate na:

áno

Nie

bez
odpovede

Vzdelávanie

46%

53%

1%

Oddych

85%

14%

1%

pri práci

15%

83%

3%

6%

93%

1%

získavanie informácií o aktuálnom dianí doma a vo
svete

69%

29%

3%

počúvam hudbu

54%

45%

1%

som na internete, keď sledujem televíziu

41%

59%

0%

využívam domáce kino

26%

71%

3%

využívam nahrávacie zariadenie pripojené na TV

29%

71%

0%

využívam web TV

14%

84%

2%

využívam TV tuner

11%

85%

3%

7%

91%

2%

získavanie informácií o voľných pracovných
miestach

využívam mobilnú televíziu

Hypotézu sme testovali χ2- testom dobrej zhody. Hladina významnosti α=0,01. Na základe
vysokej hodnoty štatistiky χ2 a veľmi nízkej -hodnoty (menšej ako α=0,01) zamietame
nulovú hypotézu o rovnakom rozdelení odpovedí áno, využívam konvergenciu služieb,
a nie, nevyužívam konvergenciu služieb (χ2=1217,07, =0,000). Na základe odpovedí
respondentov však môžeme tvrdiť, že konvergencia služieb viac nie je využívaná ako
využívaná a tento rozdiel je štatisticky významný. Na danom výskumnom súbore sa
hypotéza 5, podľa ktorej signifikantná väčšina vysokoškolských študentov využíva
konvergenciu služieb, ktorú so sebou prinieslo terestriálne vysielanie, nepotvrdila.
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Na základe odpovedí respondentov môžeme tvrdiť, že služby, s ktorými prišla digitalizácia
sú viac nevyužívané ako využívané. Na danom výskumnom súbore sa hypotéza, podľa
ktorej signifikantná väčšina vysokoškolských študentov využíva konvergenciu služieb,
ktorú so sebou prinieslo terestriálne vysielanie, nepotvrdila.

Záver
Náš výskum týkajúci sa zistenia úrovne digitálnej kompetencie v oblasti terestriálneho
vysielania u študentov FF UKF v Nitre mal význam hneď z niekoľkých dôvodov:
● doterajšie výskumy digitálnej gramotnosti sa zameriavali na digitálnu kompetenciu
spojenú s užívaním PC a internetu, na rozdiel od nášho výskumu, v ktorom sme túto
kompetenciu skúmali so zameraním na televízne terestriálne vysielanie
● digitálna kompetencia sa stále viac využíva vo výchovno-vzdelávacom procese a preto ju
musia mať rozvinutú tak študenti, ako aj učitelia (Jakubovská 2014, 21)
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● napriek tomu, že mladí ľudia veľa svojho pracovného aj privátneho času venujú práci
s PC a internetom, také médium ako TV zohráva aj naďalej významné postavenie v ich
živote
● televízia (ako médium) je ľahko dostupná a nové služby, ktoré ponúka sú pre mladých
zaujímavé, no využívajú ich nedostatočne, mnohí o nich nevedia, iní uprednostňujú viac
iné diskusie – nastolí tému, zabezpečuje jej plynulý priebeh a dbá na to, aby žiaci neodbočili od danej témy.
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VÝCHOVA K TRADÍCIÁM AKO PREDPOKLAD PRE
EFEKTÍVNU INTERKULTÚRNU KOMUNIKÁCIU
Kristína Jakubovská
Education intermingled with traditions as a condition for effective intercultural
communication
Abstract: The author of the article brings up discussion on the necessity to imply
knowledge of traditional values and cultural representations within the educational
process and curriculum. She argues about persisting roles of cultural traditions
(identificational, differential, integrational, moral and axiological etc.). She also presents
the idea that dealing with one´ s own and foreign cultural traditions, their studying and
comprehension can lead to cultural re-identification and re-integration of pupils, as well
as, to stimulating processes of transculturation and developing corresponding
competencies as a basis for effective intercultural communication within their local
communities (especially culturally-diversed ones).
Key words: tradition(s), educational process, interculutral communication, transcultural
experience, local community
Na úvod
Školské prostredie sa radí medzi najvýznamnejšie faktory socializácie, pestovania
budúcich plnohodnotných členov spoločnosti. Stimuly, ktoré žiaci a študenti dostávajú
dokážu odkryť a rozvinúť ich prejavujúci sa aj skrytý potenciál. Vzdelávací proces
v študentoch pestuje poznanie, komunikačné a sociálne návyky a mnohé kompetencie
(jazykové a komunikačné, technologické, ...), ktoré sú nevyhnutné pre ich sociokultúrnu
prax. Súčasne im vštepuje normatívny a axiologický rámec, ktorý im naznačuje možné,
preferované či očakávané smerovania v inteciách dichotómií dobré-zlé, morálnenemorálne, spravodlivé-nespravodlivé, vhodné-nevhodné; a ich kauzálnosť.
Jednou z kľúčových oblastí sociokultúrnej praxe je vysporiadavanie sa s kultúrnou
diverzitou, t.j. multikultúrnosťou nášho života. Kultúrna rozmanitosť je univerzálny
fenomén, ktorý je možný sledovať naprieč jednotlivými sociokultúrnymi systémami
a ukazuje sa nám ako stále platný aj v diachrónnej perspektíve. Domnievame sa, že
rozmanitosť predstavuje základný organizačný princíp sveta. V prostredí jednotlivých
sociokultúrnych systémov môžeme sledovať rozličné spôsoby interkultúrneho
spolunažívania a komunikácie. Na rozdiel od historických foriem, charakteristických
dlhodobejšou koexistenciou a vzájomným pôsobením jednotlivých skupín a kultúr,
v súčasnosti získava kategória kultúrnej diverzity nové kvality. Tieto kvalitatívne zmeny
súvisia s transformačnými sociokultúrnymi procesmi, fenoménom súčasnej hypermigrácie, modernými vysoko-rozvinutými informačnými a komunikačnými technológiami
vedúcimi k efektu „časopriestorového vyviaznutia“, intenzívne rozvinutým a globálne
prepojeným mediálnym priestorom, pokročilou politickou, ekonomickou a kultúrnou
globalizáciou a i.
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Kultúrna diverzita ako princíp je konštatná, ale vnútorne sa stala dynamickejšou,
fluidnejšou. Dochádza k neustálej re-konfigurácii kultúrne diverznej mozaiky
spolunažívajúcich komunít a spoločností. Ako ilustrácia daných tendencií nám môže slúžiť
prostredie kozmopolitných veľkomiest s ustavičným tokom a premiestňovaním sociálneho
a kultúrneho kapitálu. Narúša sa stabilita jednotlivých komunít úmerne s rastúcou
mobilitou ich členov. Daná fyzická mobilita má charakter hyper-migrácie, v rámci ktorej
sa „viac ľudí (...) sťahuje z viacerých miest, cez viaceré miesta do viacerých miest“
(Vertovec 2010, 86)89
Táto situácia otvára tri základné kritické otázky:
1. Aká je budúcnosť sociálneho kapitálu jednotlivých komunít a ako sa formujú jednotlivé
sociálne väzby a vzťahy v ich prostredí?;
2. Ako sa v priestore danej sociokultúrnej dynamiky profilujú individuálne a kolektívne
identity? Aká je ich stabilita a referencia?;
3. Ako sa formuje kultúrny obraz jednotlivých lokálnych komunít? Vedie hyper-migrácia
a vnútorná hyper-mobilita k dostatočnej kultúrnej tvorbe a progresu, alebo k stagnácii?
Odrazom daných reálií a skutočností, premietnutých do vzdelávacieho prostredia
a sociálnej inštitúcie školy, je potreba systematickej prípravy žiakov na plnohodnotné a
plodné socio-kultúrne spolunažívanie v spoločnom životnom priestore. Pritom treba
akcentovať viaceré úrovne daných vzťahov. Ide o úroveň lokálnu (prostredie lokálnej
komunity, ktorá predstavuje základnú jednotku interkultúrnej komunikácie), úroveň
regionálnu (s vnútornej kultúrne zbiehavou tendenciou, kedy sa jednotlivé lokálne
komunity prirodzene integrujú do širšieho, fyzicky, sociálne aj duchovne vymedzeného
celku regiónu), národná úroveň (vedomie príslušnosti k národu a štátu, občianska identita,
angažovanosť a participácia na občianskom živote), nadnárodná úroveň (uvedomenie si
nevyhnutnosti a prirodzenosti vzájomného kultúrneho obohacovania sa medzi jednotlivými
národnými kultúrami).
Ide teda o potrebu rozvíjať kompetencie žiakov, ktoré im umožnia viesť efektívnu
komunikáciu v prostredí vlastnej skupiny a kultúry, a tiež v kontakte s inými skupinami
a kultúrami. 90 Domnievame sa, že v jadre daného problému, či už naň nazeráme
z teoretického hľadiska alebo z perspektívy sociokultúrnej praxe, je kultúrna tradícia.
Kultúrna tradícia predstavuje konfiguračný princíp, okolo ktorého sa profiluje kultúrne
jadro a obal jednotlivých spoločenstiev a premieta sa do identifikačnej, normatívnej,
axiologickej, sociálne-organizačnej, rituálnej roviny a roviny každodennej sociokultúrnej
praxe. Interkultúrna komunikácia, ktorá má byť založená na reciprocite vzťahov
a kultúrnej výmeny predpokladá ambivalentný vzťah k tradíciám, ktoré sú na jednej strane
opätovne sprítomňované a zvýznamňované ako identifikačné a socio-organizačné
kontinuum komunít a spoločenstiev, na druhej strane sú vedome aj nevedome
prekračované. Pri prekračovaní vlastného kultúrneho rámca sa dostávame cez (za) hranicu
našej referenčnej kultúry, uskutočňujeme transkultúrny presah, prežívame transkultúrnu
skúsenosť.
Z toho vyplýva, že výchova k tradíciám je dôležitou súčasťou súčasného
vzdelávacieho procesu, ktorej by sa mala venovať osobitná pozornosť v rámci predmetu
89

Originálne znenie citátu: „more people are (...) moving from more places, through more places, to more
places“
90
POZRI: ZOZUĽAKOVÁ, V. (2012): Význam rozvoja sociálnych kompetencií ; recenzent: Ivan A.
Čarota, Vasilij G. Pucko, 2012. In. Vzdelávanie-kultúra-duchovnosť : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie - Bardejovské Kúpele, 24.02.2012 - 25.02.2012. Prešov : CUBE consulting. ISBN 978-8089519-01-9, S. 476-480.
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Multikultúrna výchova prípadne ďalších príbuzných predmetov. Tradície je, v tomto
prípade, nevyhnutné semioticky uchopiť v singulárnej aj plurálnej forme (tradícia, tradície)
odkazujúc tak na dve roviny skúmaného fenoménu. Podľa filozofa a kulturológa L. Hanusa
(1997, 262) je tradícia procesom medzigeneračnej transmisie kultúrnych hodnôt
spoločenstva (tradovanie ako také, akt tradovania) a súčasne predstavuje obsah tohto
procesu v podobe jednotlivých kultúrnych tradícií (vynášanie Moreny na jar), pričom platí,
že „tradícia (je) druhým aspektom kultúry, kultúra (je) druhým aspektom tradície“. Táto
perspektíva rozlišuje
- tradíciu ako univerzálny fenomén s kultúrne dostredivou
tendenciou, zabezpečujúci kultúrnu kontinuitu, a - partikulárne tradície charakteristické
pre distributívnu rovinu kultúry jednotlivých spoločností.
Výchova k tradíciám by sa mala stať nástrojom k upevňovaniu individuálnych
a kolektívnych identifikačných väzieb k jadru vlastnej kultúry. Na druhej strane by sa mala
sústrediť na predstavenie inokultúrnych tradícií, vysvetlenie ich prítomnosti a poukázanie
na vzájomné paralely s našimi tradíciami. Mala by prezentovať kultúrne-relativistickú
pozíciu a poukázať na možnosť prekračovania vlastnej kultúry, obohacovania sa iným,
vnímania paralelnosti kultúr, univerzálnej prítomnosti určitých kultúrnych hodnôt
a univerzálií. Z toho vyplýva, že cieľ danej výchovy spočíva v individuálnej a skupinovej
re-identifikácii sa žiakov (odkazujúc ich na vlastný kultúrny rámec), a tiež vo výchove
smerujúcej k interkulturalite a transkulturalite ako efektívnym modelom medzikultúrnej
koexistencie v rámci spoločnosti a komunít. 91 V daných podmienkach sa budú rozvíjať
kompetencie žiakov, ktoré im umožnia balansovať medzi dvoma extrémnymi postojmi ku
kultúrnej diverzite. Medzi uzavretosťou a neschopnosťou komunikovať s inými,
neschopnosťou prijímať a inšpirovať sa inakosťou a medzi extrémnou transkulturalitou
v podobe straty vlastnej kultúrnej identity v dôsledku polykultúrnosti. Ako poukazuje V.
Gažová (2003, 76-78), polykultúrny jedinec už nevystupuje v polohe uchovávateľa
a nositeľa tradícií, ale len ich spotrebiteľa. Je fascinovaný miešaním rôznych štýlov a
prvkov z rozmanitých kultúrnych prostredí, pričom nepociťuje väzbu ku konkrétnemu
komplexu tradícií a referenčnej kultúry. Vo víre fascinujúcej kultúrnej rozmanitosti, ktorá
ho obklopuje stráca smer.
Výchova k tradíciám ako priestor pre transkultúrnu skúsenosť
Spoznávanie kultúrnych tradícií iných národov a spoločenstiev vytvára priestor pre
transkultúrnu skúsenosť. Pod transkultúrnou skúsenosťou rozumieme zážitok
z interkultúrnej komunikácie, ktorý iniciuje individuálnu a kolektívnu kultúrnu
sebareflexiu a vedie k nášmu kultúrnemu obohateniu. Interkultúrna komunikácia môže mať
rozmanité podoby z hľadiska svojej dynamiky, intenzity a charakteru vzťahov. Môže byť
fyzická (interpersonálna) aj nefyzická (neosobná, najmä v kontexte súčasných technológií),
tolerantná a kultúrne citlivá, ale tiež ofenzívna, môže byť kreatívna aj deštruktívna.
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Pohľad na transkulturalitu ako na kreatívny proces, oslobodzujúci jednotlivca od „vrodených“ kultúrnych
pút, zdôrazňuje aj Michael Epstein. Transkulturalitu dáva do kontrastu s multikulturalizmom, ktorý je podľa
neho kultúrne determinujúci. Konštatuje, že „transkultúra je odlišným modelom kultúrneho vývoja,
alternatívou k zrovnávajúcemu globalizmu aj izolujúcemu pluralizmu. Spomedzi mnohých slobôd
proklamovaných ako neodcudziteľné práva jednotlivca, objavuje sa ešte ďalšia sloboda, ktorá je
pravdepodobne najcennejšia, hoci doposiaľ najviac zanedbávaná – sloboda od vlastnej kultúry, v ktorej sa
človek narodil a bol v nej vychovaný.“ (Epstein 2009, 330) Prostredníctvom transkulturality človek
prekonáva obmedzenosť symbolického systému vlastnej kultúry, jeho referenčných hodnôt a vzorov smerom
k nadkultúrnej kreativite („supra-cultural creativity“).
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Transkultúrnu skúsenosť môžeme prežívať z pozície turistov, migrantov, výskumníkov
študujúcich kultúru spoločenstva v teréne, z pozície lokálneho obyvateľa kultúrne
heterogénneho miesta či čitateľov cestopisov a románov zobrazujúcich inokultúrne
prostredie, z prostredia školských lavíc atď. Jej zdrojom môže byť exogénny činiteľ
v podobe imigrantov, s ktorými zdieľame životný priestor, dostávame sa do vzájomných
kontaktov a vzťahov a spoznávame ich kultúru. Ďalším zdrojom môže byť prenikanie
partikulárnych cudzích kultúrnych hodnôt do nášho kultúrneho prostredia (napr. tradičných
výrobných technológií a liečebných praktík, ideí, náboženských predstáv, modelov
rodinného spolunažívania, tradícií a i.), ktoré v priebehu sociokultúrnej praxe spoznávame
a môžu nás inšpirovať. Významným zdrojom transkultúrnej skúsenosti je osobný kontakt
s majoritným inokultúrnym prostredím. Táto situácia je špecifická, pretože človek sa ocitá
v inom sociokultúrnom, politickom a právnom rámci a prežívanie kontaktu s inou kultúrou
a jej predstaviteľmi je oveľa intenzívnejšie. V prípadoch potenciálnych konfliktov,
v dôsledku nesúladu medzi jednotlivými kultúrnymi vzormi, človek spravidla modifikuje
svoje správanie podľa miestnych noriem, t.j. koná ako predstaviteľ inej kultúry.
Vzdelávací proces prináša mnoho stimulov a priestoru pre transkultúrnu skúsenosť,
kedy žiaci spoznávajú kultúrne tradície a spôsob života iných spoločenstiev. Špecifickým
znakom tejto formy transkulturality je jej riadenosť zo strany pedagóga, ktorý žiakom
sprostredkúva a vysvetľuje jednotlivé skutočnosti, pozitívnym spôsobom formuje ich
postoje k prežívanej transkulturalite, ktorá spočíva v reflexii cudzích a vlastných
kultúrnych hodnôt, prípadne tiež v ich vzájomnej konfrontácii.
V jednotlivých situáciách a pozíciách, ktoré sme načrtli je rôzne zastúpený aspekt
prekročenia vlastného kultúrneho systému a prieniku do inej kultúry, resp. prijatia iných
kultúrnych hodnôt do vlastného kultúrneho rámca. Uskutočňuje sa prostredníctvom
spoznávania, pozorovania, reflexie, porovnávania, snahou o pochopenie iného. Aspekt
reflexie, uvedomenia si daných skutočností je, podľa nášho názoru, kľúčovým v procese
transkulturácie. Prvým stupňom transkultúrnej skúsenosti je zmena vo vedomí jednotlivca,
ku ktorej došlo. Aj keď ide o takmer zanedbateľnú zmenu. Človek prekročil svoju kultúrnu
hranicu a vrátil sa späť obohatený o danú skúsenosť. Vyšším stupňom transkulturality je
samotný kultúrny import. Kultúrny import totiž znamená prijatie inokultúrnej hodnoty
a identifikovanie sa s ňou. Tým dochádza k prehodnocovaniu vlastnej identity
a reštrukturalizácii individuálne prežívanej referenčnej kultúry. Za ešte vyšší stupeň
transkulturality považujeme dosiahnutie stavu trvalej otvorenosti systémov, medzi ktorými
dochádza k intenzívnym kultúrnym tokom. Iniciuje sa kreatívny proces kultúrnej
hybridizácie, ako rôznych foriem vzájomných prienikov a kombinácií kultúrnych prvkov.
Navrhujeme nasledovnú klasifikáciu transkultúrnej skúsenosti a transkulturality:
1. reflexia iného, spoznávanie kultúry cez prizmu jej samej (etický prístup, prístup
kultúrneho relativizmu);
2. akulturácia v zmysle kultúrneho importu;
3. hybridizácia ako proces tvorby nových, hybridných foriem na miestach prienikoch
kultúr, resp. v priestore mimo daných kultúr; je charakteristická otvorenosťou,
interaktivitou a vedie k intenzívnej individuálnej a skupinovej re-identifikácii sa,
má spravidla sociálne a kultúrne vnútorne konsolidačný charakter;92
polykultúrnosť ako extrémna forma transkulturácie, v ktorej dochádza k deštruktívnym
procesom individuálnej a skupinovej identity a „vnútornému rozkladu“ referenčnej kultúry
92

Je však opätovne dôležité zdôrazniť, že naše konštatovanie konsolidačného charakteru hybridizácie nie je
absolútne, pretože transkulturácia má aj svoj diferenciačný rozmer; Konkrétne prejavy vyplývajú
z jednotlivých praktických situácií a skúseností.
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a skupiny, ktoré sa stávajú natoľko vnútorne nejednotnými, rozdrobenými
a nekonzistentnými, že jednotlivec stráca vedomie konkrétnej príslušnosti, vlastnej
referencie;
V našom školskom prostredí sa štandardne stretávame s prvou, zriedkavejšie
druhou formou transkultúrnej skúsenosti žiakov. Tretia forma je determinovaná vyššou
mierou multikultúrnosti prostredia, v ktorom sa výchovno-vzdelávací proces realizuje,
a intenzitou interkultúrnej komunikácie v triedach a škole ako takej a mimo nej.
Stretávame sa s ňou častejšie v zahraničí, v prostredí kozmopolitných školských zariadení.
Čiastočne môže byť prítomná v školách internacionálneho zamerania s vyššou cirkuláciou
zahraničných študentov, ako aj v dôsledku intenzívnych edukačných mobilít. Táto forma
transkulturality si vyžaduje vysokú intenzitu kultúrnej rozmanitosti a interkultúrnej
komunikácie, kedy sa hybridizácia stáva nástrojom re-integrácie komunít a sociálnych
skupín. Posledná forma transkulturality je prejavom výrazného oslabenia identifikačnej
a integračnej sily vlastnej kultúrne tradície. Je prejavom nekritickej reflexie vlastných
a cudzích tradícií, nekoncepčným a „slepým“ obdivom k všetkému cudziemu. Vedie
k kríze až strate identity, ktorá sa vnútorne rozpadá v dôsledku nesúrodosti
a fagmentárnosti.
Výchova k tradíciám ako spôsob lokálnej a národnej re-identifikácie a re-integrácie sa
Keď vychádzame z myšlienky, že školské prostredie je jedným zo základných faktorov
socializácie, z hľadiska kultúrnej reprezentácie je prevažne zamerané na vlastný (národný)
kultúrny rámec. Žiaci študujú rodný jazyk a literárne reálie, oboznamujú sa s fyzickou
a humánnou geografiou vlastného štátu, jeho spoločenským, ekonomických a právnym
prostredím, jeho historickou a aktuálnou kultúrnou tvorbou a významnými osobnosťami
spoločenského a kultúrneho života národa. Súčasťou tohto komplexu poznatkov by mali
byť aj tradičné hodnoty, ktoré majú svoj pôvod v národnej minulosti. Hoci odkazujú na
dávnejšie reálie a kontexty sociokultúrneho života našich predkov, determinujú a kódujú
naše súčasné kultúrne prejavy, spôsob života, vzory správania a špecifické črty etnickej
psychiky.
Kultúrna tradícia plní aj v súčasnosti mnohé spoločenské funkcie. Okrem
identifikačnej a diferenciačnej role, plní tiež významnú integračnú rolu (spája členov
skupiny, určitá kultúrna tradícia je zjednocujúcim činiteľom). Môžeme tiež hovoriť o jej
politickom, ekonomickom a mravnom rozmere. Uvedomenie si spoločného pôvodu
a identity stálo na počiatku formovania rodov, kmeňov, neskorších národov a národných
štátov. Jednota spoločenstva a jeho pripravenosť chrániť svoju kultúru sú podstatou
politického potenciálu, ktorý prinášajú tradície. Silná národná a kultúrna identita, poznanie
vlastnej kultúry sú nevyhnutným predpokladom zachovania národa a štátu. Aj preto,
jednou z historických praktík dobyvateľov v minulosti, bola manipulácia s kultúrnou
tradíciou podrobeného národa. Sledovala politické ciele v podobe oslabenia jeho identity,
jednoty, motivácie k boju a postupné kultúrne splynutie. O jednotlivých tradíciách môžeme
hovoriť aj v kontexte ich ekonomického potenciálu, najmä v súvislosti s rozvojom
moderného cestovného ruchu. Kultúrne tradície sú začleňované do produktov cestovného
ruchu, pričom kvalita týchto produktov závisí od ich autentickosti, spoločenskej
angažovanosti a identity daného spoločenstva a celkového zážitku, ktorý získavajú
účastníci cestovného ruchu. Lokálne spoločenstvo sa prostredníctvom svojho spôsobu
života, kultúrnych prejavov a mentality stáva súčasťou samotného produktu destinácie.
Lokálna komunita, uvedomujúca si hodnotu svojich tradícií, predstavuje cenný ľudský
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kapitál destinácie, pretože prispieva k budovaniu pozitívneho imidžu cieľového miesta,
zvyšovaniu potenciálu destinácie cestovného ruchu a ďalšiemu rozvoju turizmu.
Uchovávanie a rozvíjanie tradícií je preto dôležité aj z ekonomického hľadiska. Mravný
rozmer kultúrnych tradícií vidíme v tradičných hodnotách, ktoré upravujú interpersonálne
vzťahy. Formálna záväznosť ich dodržiavania a nástroje sociálnej kontroly smerovali
v minulosti ku konformite členov spoločenstva. V súčasnosti môžeme sledovať výrazný
relativizmus v hodnotovej orientácii ľudí, ktorý vedie k sociálnemu napätiu medzi
jednotlivými skupinami. Výchova k tradíciám má potenciál pre medzigeneračný dialóg
a tlmenie negatívnych dopadov medzigeneračnej medzery.
Vhodným spôsobom ako prezentovať vlastné tradície je vysvetľovať ich kauzálnosť
a kontextuálnosť. Vďaka tomu nezostanú len v podobe nehybného kultúrneho prežitku,
vytrhnutého z kontextu, ale stávajú sa nástrojom hlbšieho spoznávania vlastnej kultúry
a spôsobu života predkov, nástrojom formovania národnej hrdosti a patriotizmu.
K zlúčeniu oboch perspektív výchovy k tradíciám dochádza v kontexte
sociokultúrnej praxe realizovanej v prostredí lokálnych komunít. Lokálna komunita
predstavuje základnú jednotku interkultúrnej komunikácie. V prostredí nej dochádza
k fyzickému stretávaniu sa a komunikácii jednotlivcov a skupín, ku konfrontácii životných
príbehov a kultúrnych tradícií, ktoré ich v rôznej miere formujú. V prostredí lokálnych
komunít je možné sledovať praktické dopady výchovy k tradíciám v kontexte uchovávania
vlastných tradícií a tiež pripravenosti pre komunikáciu s inokultúrnymi jednotlivcami
a skupinami, pre transkultúrnu skúsenosť. Oba opísané mechanizmy formujú lokálnu
klímu a vytvárajú predpoklad a platformu pre vzájomné prieniky a profiláciu spoločných,
lokálne zdieľaných hodnôt a identifikačných väzieb (lokálnej a regionálnej identity). Ide
o princíp interkulturality, resp. aktívnej formy multikultúrnosti, ktorá nie je presadzovaná
politickými a právnymi aktmi zhora, ale zdola v podobe každodennej a žitej interkultúrnej
reality ľudí.
Záver
V práci predkladáme argumentáciu o význame realizácie výchovy k tradíciám v školskom
prostredí. Tradície nepredstavujú statické a archaické hodnoty, ktoré by nutne pôsobili
v dnešnej dobe neorganicky, v dôsledku domnelej absencie ich výpovednej hodnoty. Práve
naopak, sú dynamické, modifikovateľné, aktuálne s obrovskou vnútornou silou vlastného
zachovania a významnými funkciami, ktoré plnia aj v súčasnosti. Potreba výchovy
k tradíciám v generácii žiakov a študentov nadväzuje na širšie sociokultúrne tendencie
súčasnosti. Na jednej strane postmoderná kríza, resp. „strata“ identity, na druhej strane
pretrvávajúce problémy a bariéry interkultúrnej komunikácie, ktorej význam narastá v
podmienkach hyper-migrácie. Ďalej táto potreba vyplýva z aktuálnych tendencií
jednotlivcov a komunít prinavracať sa k tradíciám, revitalizovať ich na rôznych úrovniach
a za rôznym účelom (identifikačný, mravný axiologický, environmentálny, ekonomický,
politický kontext revitalizácie tradícií). Oživovanie tradícií, v tomto zmysle, predstavuje
jednu z tendencií negácie súčasných kultúrne odstredivých a konvergenčných procesov
(globalizácia, transnacionalizácia, transkulturalizmus). Pozorovanie skúmaného fenoménu
nás viedlo k záveru, že v procese prinavracania sa k tradičným hodnotám sa opätovne
zvýznamňuje pozícia a úloha lokálnej komunity, ktorá regeneruje svoj kultúrny a sociálny
potenciál. V súvislosti s tým môžeme konštatovať, že výchova k tradíciám realizovaná ako
súčasť edukačného procesu na školách má potenciál rozvíjať interkultúrne komunikačné
kompetencie žiakov. Vyplýva to z ambivalentného profilovania vzťahu k tradíciám,
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v rámci ktorého sa u študentov upevňuje lokálna, regionálna a národná kultúrna identita za
súčasného oboznamovania sa s inokultúrnymi tradíciami a stimulácie transkultúrnych
presahov. Domnievame sa, že výchova k tradíciám má praktický dopad na kvalitu
interkultúrnych vzťahov a celkovej spoločenskej s kultúrnej klímy v prostredí lokálnych
komunít, pričom vedie k ich re-identifikácii a re-integrácii.
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SCHOPNOSŤ POZNAŤ ODLIŠNOSTI KULTÚR
V MULTIKULTÚRNOM PROSTREDÍ A ICH VPLYV NA
OSOBNOSŤ ŽIAKA
Viera Jakubovská
The ability to recognize cultural differences in a multicultural environment
and their Influence on learner
Abstract: In a multicultural environment it is in the process of education necessary to
know the differences of cultures in which they live and grow up, their impact on pupil's
personality and its development. It draws primarily on the knowledge of their own culture
and subsequent learning of other cultures with whom we communicate directly. This
process is not easy and requires the preparation of teachers and pupils.
Key words: Culture- multicultural education médií- learner
Na úvod
Významnú úlohu v edukácii (pri jej príprave a realizácii) zohrávajú učiteľ a žiak. Pokiaľ
ide o žiaka, priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu determinujú vnútorné a vonkajšie
činitele, ktoré ovplyvňujú žiaka vstupujúceho do edukácie. 93Medzi vnútorné činitele sa
zvyknú začleňovať: psychický a fyzický stav žiaka, jeho temperament, štruktúra a úroveň
inteligencie žiaka a jeho afektívnych vlastností, prevládajúci štýl učenia a dosiahnutý
stupeň vzdelania. Za vonkajšie sa považujú: rodinné prostredie žiaka (úplná/neúplná
rodina, vek a vzdelanie rodičov, materiálne podmienky rodiny, náboženské vyznanie,
národnosť, kultúrne špecifiká a i.), výchovné prostredie školy (klíma školy a triedy,
materiálna vybavenosť školy, prevládajúce vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, postavenie
žiaka v triednom kolektíve a i.), vplyvy rovesníkov, záujmových a iných skupín na žiaka
a i. Všetky tieto činitele, aj keď rôznou mierou, ovplyvňujú žiaka. Žiadny z nich nie je
vhodné podceniť, resp. nebrať do úvahy. Ako píše D. Jedinák, „škola je miestom
spoločného objavovania ľudských, prírodných i spoločenských kvalít, kde sa v stretnutí
učiteľov a žiakov otvára horizont poznania ľudskosti – bez ohľadu na ideológiu
i spoločenský systém“ (Jedinák 2001, 1), je všeobecne akceptovaným názorom, že
primárnym poslaním školy je vychovávať a vzdelávať žiakov a tak ich pripravovať na
život, pričom pod vzdelávaním rozumieme proces cieľavedomého rozvoja kognitívnych
funkcií, takých ako: vnímanie, pamäť, nižšie konvergentné procesy (rozpoznanie,
definovanie, deduktívne a induktívne myslenie, analytické myslenie a i.), vyššie
konvergentné procesy (syntéza, zovšeobecnenie, aplikácia a i.), hodnotenie a tvorivé
myslenie. Výchovou rozumieme proces cieľavedomého a komplexného rozvoja osobnosti
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In. Výchova k občianstvu, s.7 - 37. JAKUBOVSKÁ, V. (2004) : Výchova k občianstvu (príprava teoretickometodických textov). Bratislava : Snská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004. ISBN 8089075-24-X. In. Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe Slovenskej republiky do európskej únie, S. 42 49.
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jednotlivca v zmysle rozvoja jeho nonkognitívnych funkcií94, t.j. úlohou školy je vytvárať
priestor a príležitosti na rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií (Zelina 1996, 23).
Tieto funkcie sú definované napríklad podľa známeho systému KEMSAK, ktorý vytvoril
M. Zelina. Tento systém tvorí základný prvok tzv. tvorivo-humanistickej koncepcie
výchovy. V rámci neho vydeľuje tieto nonkognitívne funkcie: K-kognitivizácia (cieľom je
naučiť žiaka poznávať, myslieť, riešiť problémy, učiť sa učiť a i.), E-emocionalizácia
(naučiť žiaka cítiť, prežívať, rozvíjať city, emócie a i.), M-motivácia (rozvíjať potreby,
záujmy, túžby, priania a i.), S-socializácia (naučiť žiaka žiť inými ľuďmi, naučiť ho
komunikácii, prosociálnemu správaniu, vytvárať si vzťahy a i.), A-axiologizácia (rozvíjať
progresívnu hodnotovú orientáciu,, učiť sa hodnotiť,, orientovať sa v hodnotách a i.), Kkreativizácia (rozvíjať v osobnosti tvorivý prístup k životu, ľuďom, situáciám a i.). D.
Jedinák o výchove píše, že „má formovať ľudskú osobnosť v smere niekým byť, samostatne
posudzovať skutočnosť, objavovať a uskutočňovať základné princípy, privádzať svet
k ideálom, pochopiť hierarchiu hodnôt. Zmyslom výchovy je aj sprístupnenie takých javov,
ktoré vyžadujú osobné svedectvá a skúsenosti vlastného života vychovávateľa i študenta.“
(Jedinák 2001, 1).
V súčasnosti sa stále väčší dôraz kladie na zmenu didaktických prístupov učiteľov
vo vyučovaní, na zaangažovanie všetkých zložiek osobnosti žiaka v procese edukácie a na
rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych funkcií. Zvýšený dôraz kladie učiteľ na ich
osobnú skúsenosť, na to, čo pochopili, zistili, objavili, t.j. zisťuje spätnú väzbu a tak si
overuje účinnosť svojich metód.
Interkultúrne kompetencie
V centre našej pozornosti je schopnosť poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí
a ich vplyv na osobnosť žiaka. Tento problém je úzko spojený s multikultúrnou výchovou
(ďalej len „MKV“), ktorá sa stala prierezovou témou na základných a stredných školách na
Slovensku. Podstatou MKV je integrácia študentov do širšieho multikultúrneho prostredia
pri zachovaní ich osobnej a kultúrnej identity na základe rešpektovania základných
ľudských a občianskych práv a všeľudských hodnôt (Jakubovská 2014,721-728). 95 Jej
súčasťou je identifikácia národností a entít s krajinou, v ktorej žijú a osobnostná integrita,
ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom konkrétnej kultúry, tradície a spôsobu života. MKV
sa dotýka všetkých školských aktivít a celej výchovno-vzdelávacej oblasti.
Prostredníctvom MKV sa rozvíjajú interkultúrne kompetencie. 96 Interkultúrne
kompetencie je pojem, ktorý označuje schopnosť jednotlivca realizovať vo vlastnom
konaní percepčné, hodnotové, postojové a komunikačné dispozície zamerané na
medzikultúrne porozumenie, toleranciu, nediskriminačné správanie, rešpektovanie rôznych
94
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spôsobov života, zvykov a tradícií. Pojem interkultúrny, v spojení s kompetenciami,
označuje schopnosť nadhľadu nad rôznymi kultúrami, schopnosť vnímať ich
v interakciách. Je jedným zo spôsobov, ktorý posilňuje kompetencie na život v pluralitnej
spoločnosti (Jakubovská, K. - Jakubovská, V. 2014, 125-133).97
V rámci tejto výchovy sa vydeľujú všeobecné a konkrétne ciele. Všeobecné ciele
sú: vypestovať v žiakovi tolerantný postoj k sociokultúrnym odlišnostiam; naučiť žiaka
prispievať k rozvoju sociokultúrne pluralitnej spoločnosti; naučiť ho orientovať sa
v sociokultúrne pluralitnej spoločnosti a rozumieť jej. Konkrétne ciele sa orientujú na tieto
činnosti: naučiť žiaka reflektovať vlastné sociokultúrne zázemie; naučiť žiaka reflektovať
zázemie príslušníkov ostatných sociokultúrnych skupín a uznávať ich; naučiť žiaka
komunikovať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín; naučiť žiaka vnímať
odlišnosť ako príležitosť k obohateniu, nie ako zdroj konfliktu98.
Keď E. Mistrík (2000, 26) 99 píše o interkultúrnych kompetenciách učiteľa,
konštatuje, že učiteľ je schopný kriticky vnímať a vyhodnocovať kultúrnu výmenu
a medzikultúrnu komunikáciu, ako aj sprostredkovať svoju reflexiu žiakom; dokáže
podporovať medzikultúrne porozumenie u svojich žiakov; vie u detí rozvíjať schopnosti
pre chápanie a interpretáciu znakov, prejavov a významov iných kultúr v kultúrnych
artefaktoch a v komunikácii druhých ľudí; je schopný sprostredkovať kontakty kultúr
v triede.
MKV a vzdelávanie prispievajú k vytváraniu rešpektujúcich vzťahov medzi
rôznymi kultúrami, aby bolo možné vyhnúť sa negatívnym udalostiam, ku ktorým
dochádza v multikultúrnych spoločnostiach, a to nielen v majoritnej skupine (rasizmus,
xenofóbia a pod.), ale tiež medzi menšinami (asimilácia, strata kultúrnych hodnôt,
opovrhovanie vlastnou kultúrou a pod.) 100 . Vedie žiakov k rešpektovaniu kultúrnej
rozmanitosti a otvára cestu rôznym spôsobom života, myslenia a chápania sveta. Študenti
sa učia komunikovať a spolupracovať s príslušníkmi odlišných socio-kultúrnych skupín.
Kritická analýza a pochopenie odlišností by mali byť podnetom ku vzdelávaniu
a interkultúrnym výmenám ako dôsledku pocitu solidarity a schopnosti reflektovať
sociálne a ekonomické nerovnosti.101
MKV je zložitý proces, ktorý súvisí s hlbokou osobnostnou premenou, a preto sa
realizuje postupne102:
1/ žiaci sa učia porozumieť svetu a dobe, v ktorej žijú: prehodnocujú klady a zápory sveta,
v ktorom žijú; smerujú k pochopeniu, že naše myslenie, životný štýl, zvyky a tradície sú
97
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len jedným z možných spôsobov reakcie na svet; uvedomujú si, že existujú aj iné spôsoby
vnímania sveta (tie nie sú ani lepšie, ani horšie); vysvetľujú „samozrejmosti“ nášho
vnímania sveta niekomu, kto k „nám“ nepatrí (tým narušujú predstavy o „samozrejmom“
alebo „normálnom“); sú vedení k pochopeniu, že rozmanitosť a rozdielnosť zaisťuje
dynamiku vývoja, vývoj je dôsledkom stretávania sa a prelínania rôznych názorov na svet
(najrýchlejšie sa rozvíjajú kultúry, ktoré majú kontakt s inými kultúrami*), kultúry
navzájom spolupracujú a obohacujú sa, čo je v záujme všetkých kultúr;103
2/ študenti sa oboznamujú s odlišnou realitou (inými názormi, spôsobmi myslenia,
konaním): analyzujú spôsoby získavania informácií o iných kultúrach; posudzujú, nakoľko
sú naše predstavy o kultúrach skreslené (predsudkami, stereotypmi); skúmajú, ako
informujú médiá o iných sociokultúrnych skupinách a ako ovplyvňujú naše myslenie;
smerujú k uvedomeniu si, že neexistujú „nadradené“ a „podradené“ kultúry, že každá
kultúra je výsledkom pôsobenia rôznych historických, spoločenských a iných determinánt;
hľadajú a analyzujú príčiny, prečo sú iné kultúry chápané negatívne; smerujú k poznaniu,
že každá kultúra nás môže niečím obohatiť;104
3/ študenti sa učia chápať kultúrnu rozmanitosť ako pozitívny jav: sú vedení k pochopeniu,
že kontakty a vzťahy medzi odlišnými kultúrami sú obohacujúce pre jednotlivca a tiež pre
celú spoločnosť105, poznanie iných kultúr môže byť zdrojom zábavy a poučenia; hľadajú
spôsoby, ako sa môžeme vyvarovať unáhleným záverom a iných kultúrach; hľadajú
spôsoby, ako môžeme čeliť pocitom nebezpečenstva pri stretnutí s inou kultúrou; učia sa
stratégiám, ako čo najlepšie zužitkovať možnosti, ktoré vznikajú pri stretnutí s inou
kultúrou, k obohateniu vlastnej identity. 106
Indikátory
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Vybranú kompetenciu, resp. jednu z jej spôsobilostí - poznať odlišnosti kultúr
v multikultúrnom prostredí a ich vplyv na osobnosť žiaka môžeme definovať pomocou
viacerých indikátorov kvality, ktoré meriame pomocou viacerých nástrojov. Známe je
meranie a hodnotenie multikultúrnej kompetencie, ktoré sa uskutočnili vo svete. 107
Vymenujeme len niektoré indikátory kvality:
● Študent – budúci učiteľ pozná význam, ciele, zameranie, témy a metódy MKV.
● Študent – budúci učiteľ dokáže prvky MKV včleniť do svojho vyučovacieho predmetu.
● Študent – budúci učiteľ dokáže riešiť aktuálne spoločenské problémy v rámci
vyučovacieho procesu s prihliadnutím na kultúrne špecifiká.
● Študent – budúci učiteľ vie, že sociokultúrny kontext ovplyvňuje rozvoj osobnosti žiaka.
● Študent – budúci učiteľ dokáže vybrať vhodné interaktívne metódy na riešenie
vybraných aktuálnych tém.
● Študent – budúci učiteľ dokáže rozvíjať v kontexte odlišných kultúr kognitívne funkcie
žiaka.
● Študent – budúci učiteľ dokáže rozvíjať v kontexte odlišných kultúr nonkognitívne
funkcie žiaka a i.
K vymenovaným indikátorom hľadáme nástroje, pomocou ktorých by sme dokázali
preveriť túto schopnosť u študentov. Napríklad, ak si vezmeme v poradí druhý indikátor
hovoriaci o kvalite poznania odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí: študent – budúci
učiteľ dokáže prvky MKV včleniť do svojho vyučovacieho predmetu - môžeme kvalitu
tohto indikátora preveriť pomocou metodického a pracovného listu, ktoré dokáže študent
vypracovať na hodinu Občianskej náuky (ďalej len „ON“) na vybranú tému. V rámci
predmetu MKV na Katedre filozofie FF UKF v Nitre, ktorý sa realizuje v letnom semestri
v prvom ročníku magisterského štúdia, majú študenti vypracovať takéto listy. Metodický
list má záväznú štruktúru a je povinnosťou študenta dodržať ju.
Na metodickom a pracovnom liste sa hodnotí:
● štruktúra metodického listu
● originálny nápad pracovného listu
● úroveň spracovania vybraného problému v pracovnom liste
● rešpektovanie osobitostí MKV
● implementácia interaktívnych metód a i.
Metodický list má záväznú štruktúru:
Škola:
Ročník:
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok:
Téma:
Časť hodiny:
Ciele aktivity:
Obsahový štandard:
107

POZRI: HLADÍK, J. (2014): Multikultúrní kompetence studentů pomáhajících profesí.Zlín: Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíne. 114 s. ISBN 978-80-7454-426-2.
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Výkonový štandard:
Čas aktivity:
Pomôcky:
Metódy:
Autor:
Pracovný list
Postup aktivity a riešenie problému
Privedieme niekoľko príkladov metodických a pracovných listov, ktoré vypracovali
študenti 1. ročníka magisterského štúdia v odbore Výchova k občianstvu (ďalej len „VO“).

123

BC. DIANA ŠÍPKOVÁ
Metodický list
Škola: základná ( ISCED 2)
Ročník: siedmy
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti
Téma: Jakub zisťuje, prečo sú vo svete vojny
Ciele aktivity: na konkrétnom príklade poukázať na možnosti riešenia konfliktov
Obsahový štandard:
napätie, konflikty medzi spoločenskými skupinami, sociálne skupiny
Výkonový štandard:
● žiak pozná príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami
● žiak vie vysvetliť význam sociálnych hnutí pre jednotlivca a spoločnosť
● žiak pozná príčiny a dôsledky vojen a terorizmu
Aktivita:
Čas aktivity: 10 minút
Časť hodiny: motivačná
Pomôcky: pero, papier/ zošit
Metódy: diskusia, práca s obrázkami
Autor: bc. Diana Šípková
Postup aktivity:
● Žiaci sa rozdelia do skupín po štyroch, tak ako sedia v laviciach.
● Učiteľ rozdá do každej skupiny jeden obrázok, na ktorom je zobrazený určitý druh
konfliktu.
● Úlohou žiakov bude určiť o aký typ konfliktu ide a napísať k tomu príbeh o tom, ako
k danému konfliktu prišlo a ako by taký konflikt riešili oni.
● Po napísaní príbehov jeden z každej skupiny ukáže obrázok celej triede a prečíta príbeh,
ktorý vymysleli vo svojej skupine.
Možné Riešenie: Na obrázku sa nachádza dievča, ktoré plače. V pozadí sú jej spolužiaci,
ktorí majú v ruke cigarety. Keďže nechcela skúsiť fajčiť, prestali sa s ňou kamarátiť. Ona
je z toho nešťastná, pretože vie, že nespravila nič zlé. Tento konflikt by sa dal vyriešiť tak,
že by sa o tom skúsila so svojimi kamarátmi porozprávať a pokúsila by sa im vysvetliť, že
si nechce ničiť zdravie. To však nie je dôvod na to, aby sa prestali kamarátiť.
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Pracovný list

.
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BC. DOMINIKA JAMBOROVÁ
Metodický list
Škola: Základná škola (ISCED2)
Ročník: šiesty
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek ako jedinec
Tematický celok: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca
Téma: Vnútorný svet jedinca
Ciele aktivity:
● viesť žiaka k podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka
● realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu
● akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti iných ľudí
● utváranie vedomia vlastnej identity
Obsahový štandard: ľudská psychika, osobnosť, psychológia v každodennom živote
Výkonový štandard:
● žiak si uvedomuje spätosť ľudskej psychiky s biologickými faktormi (nervovou
sústavou)
● uvedomuje si, že jeho psychika je vo vývine. Pozná základné prvky psychiky – pocit,
vnem, predstava a vie ich rozlíšiť
Aktivita: Hľadáme ukryté výrazy
Pomôcky: pero, osemsmerovka
Čas: 10 minút
Časť hodiny: fixačná
Metóda: Osemsmerovka
Autor: bc. Dominika Jamborová
Postup aktivity:
● každému žiakovi rozdáme osemsmerovku
● vyzveme ho, aby v nej našiel nasledujúce pojmy: MOZOG, PREŽÍVANIE, POCIT,
VNEM, KONANIE, PODNET, MYSEĽ, PSYCHIKA, DUŠEVNÝ PROCES, STAV,
JEDINEC, OSOBNOSŤ, PREDSTAVA
Pracovný list
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BC. JURAJ DÖMÖŠ
Metodický list
Škola: Základná škola (ISCED 2)
Ročník: siedmy
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti
Téma: Jakub sa opäť stretáva s multikultúrnosťou
Cieľ:
aktivita sa snaží prostredníctvom prezentovaného obrázkového materiálu vyvolať u žiaka dávku
tolerancie a rešpektovania inakosti v rámci jeho reálneho života v súčasnej multikultúrnej
spoločnosti.
Obsahový štandard: kulturalizmus, spolunažívanie, tolerancia, inakosť, pluralita
Výkonový štandard:
● žiak je schopný podať pojmovú analýzu slov kultúra, multikultúra, inakosť, tolerancia
● je empatický voči jednotlivým členom spoločnosti, ktorí sú poznačení inakosťou
● dokáže žiť bez problémov v jednote s inými kultúrami a prostredníctvom vytvoreného
vnútorného rebríčka hodnôt
● je schopný poskytnúť pomoc jedincom s rozdielnou etnicitou, vierovyznaním, sociálnym
statusom, sexuálnou orientáciou a i.
Forma práce: individuálna, frontálna
Aplikované metódy: brainwriting108, demonštrácia (obrázkový materiál)109 a diskusia110
108

Metóda brainwritingu je v súčasnosti považovaná za inovatívnu a aktivizujúcu metódu, ktorá, ako to už z
jej charakteristiky vyplýva, má za hlavnú úlohu pretvoriť žiaka z pasívneho objektu vyučovacieho procesu na
aktívny subjekt, ktorý svojou aktívnou činnosťou priamo vplýva na priebeh edukácie. Samotná metóda
brainwritingu predstavuje iba jednu z možností, ako dosiahnuť vyššie uvedený výsledok, pričom ide
o písomnú formu tzv. metódy brainstormingu, čo v preklade znamená “búrka mozgov“. Metódu možno
chápať ako nástroj pre spontánnu tvorbu nápadov, myšlienok, možnosti riešení a pod. Vo svojej podstate ide
o typ heuristickej metódy, ktorá má za hlavnú úlohu rozvíjať samostatné, tvorivé a predovšetkým kritické
myslenie, čo vyplýva zo samotného základu slova heuréka, tzn. našiel som, objavil som. Realizácia metódy
brainwritingu je jednoduchá na čas a aj na prípravu. V uvedenej aktivite sa metóda brainwritingu chápe ako
kľúčová a prejaví sa vo vytváraní a zápise vlastných názorov, postojov, asociácií či príbehov v rámci
demonštrácie obrázkov s konkrétnou tematikou. Metóda brainwritingu môže byť vo všeobecnosti realizovaná
individuálne alebo skupinovo, pričom v rámci aktivity bude realizovaná vo forme individuálnej prace. Ďalšia
metóda participujúca na aktivite je demonštrácia. Metóda demonštrácie je ponímaná ako klasická, tradičná
metóda, pričom v rámci kategorizácie je radená medzi metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov. Jej
podstatou je forma predvádzania, ukážky predmetov, napr. obrázkový materiál, filmy, bábky, skonštruované
modely reálnych predmetov a i. V rámci aktivity je demonštrácia ponímaná v duchu ukážok viacerých
tematických obrázkov. Poslednou zaradenou metódou do aktivity je diskusia. Taktiež ide o tradičnú a často
krát spontánnu metódu, ktorá sa nachádza v skupine dialogických metód priameho prenosu poznatkov.
109
Metóda demonštrácie je ponímaná ako klasická, tradičná metóda, pričom v rámci kategorizácie je radená
medzi metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov. Jej podstatou je forma predvádzania, ukážky
predmetov, napr. obrázkový materiál, filmy, bábky, skonštruované modely reálnych predmetov a i. V rámci
aktivity je demonštrácia ponímaná v duchu ukážok viacerých tematických obrázkov. Poslednou zaradenou
metódou do aktivity je diskusia. Taktiež ide o tradičnú a často krát spontánnu metódu, ktorá sa nachádza v
skupine dialogických metód priameho prenosu poznatkov.
110
Podstatou diskusie je dialóg, v rámci ktorého si zúčastnené osoby vymieňajú svoje poznatky, názory,
skúsenosti, argumenty a pod. Aj keď je metóda označovaná za tradičnú, taktiež ju možno zaradiť medzi
aktivizujúce metódy, čo vyplýva z charakteru jej realizácie – aktívneho zapájania všetkých členov do
diskusie. Diskusia je považovaná za metódu širšieho významu, pretože je vhodná nielen na rozvoj
kognitívnych stránok osobnosti, ale i na rozvoj komunikačných, kooperatívnych zručností a upevňovanie
sociálnych vzťahov. Úspech diskusie je podmienený aj jej riadením, ktoré by malo byť pevné a otvorené –
udeľovanie slova, dodržiavanie rovnakého časového limitu, zabránenie odklonu od témy a pod. Pre priebeh
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Pomôcky: papier, pero, obrázkový materiál
Zaradenie do štruktúry vyučovacej hodiny: expozičná časť
Časová dotácia: 15 minút

Postup aktivity:
● Po oboznámení sa s témou vyučovacej hodiny a jej nosnou problematikou, učiteľ oznámi
žiakom, aby si pripravili čistý papier a pero a predstaví im priebeh nasledujúcej aktivity.
● Žiakom budú postupne prezentované viaceré tematické obrázky.
● V rámci prezentácie jednotlivých ukážok poskytne učiteľ žiakom časový priestor
približne 1 minútu, počas ktorej majú žiaci na papier napísať všetko to, čo v nich
konkrétny obrázok evokuje, či už to bude myšlienka, postoj, pojem, príbeh a pod.
● Po odprezentovaní všetkých obrázkov začne učiteľ opätovne postupne žiakom ukazovať
jednotlivé obrázky s tým, že tentokrát sa žiakov spýta, čo v nich konkrétny obrázok
vyvolal, keď daný obrázok uvideli.
● V rámci každého obrázka sa učiteľ spýta na názor hneď viacerých žiakov.111
V rámci tejto časti je vhodná práve metóda diskusie, počas ktorej si učiteľ i ostatní žiaci
najskôr vypočujú spolužiaka a následne majú žiaci možnosť spolužiaka doplniť o vlastné
postrehy. Je potrebné podotknúť, že aj názor či postreh jedného žiaka môže vyvolať
reťazovú reakciu vo forme ďalších asociácií u iných žiakov.
Dôležitá je v tejto fáze aktivity osoba učiteľa, ktorý zohráva pozíciu facilitátora. Učiteľ ako
facilitátor koordinuje proces diskusie a snaží sa jednotlivé postrehy dopĺňať i o súčasné
a odbornejšie poznatky viažuce sa na danú problematiku. Načrtnutý postup sa opakuje
dovtedy, pokiaľ učiteľ so žiakmi uvedeným spôsobom neprejde všetky odprezentované
obrázky. V závere učiteľ zhodnotí celkovú prácu žiakov a prínos aktivity.
Záverečná reflexia: Problém multikultúrnosti je neodmysliteľnou súčasťou každej
spoločnosti. Poukázať na uvedenú skutočnosť bolo hlavnou myšlienkou aktivity, v snahe
pochopiť a prijať všetkých členov spoločnosti bez ohľadu na inakosť, ktorou sa od
ostatných líšia a predovšetkým, aby pochopili, že byť iný, neznamená, byť zlý.

diskusie je potrebná voľná a tolerantná triedna klíma, aby žiaci nemali obavu vyjadriť svoj vlastný názor.
Metóda diskusie je završujúcou metódou aktivity, prostredníctvom ktorej žiaci spoločne dospejú k novým
postojom, hodnotám, názorom viažucim sa k problematike multikultúrnosti.
111
Najskôr sa môže frontálne spýtať žiakov, kto z nich by sa chcel spoločne podeliť o svoje myšlienky s
ostatnými. Zároveň by mali byť do aktivity zapojení všetci žiaci, čo učiteľ dosiahne formou vyvolania žiaka
podľa vlastného výberu. Odporúča sa, aby učiteľ vyvolal aj tichších žiakov.
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BC. KLAUDIA SLÁDEČKOVÁ
Metodický list
Škola: Základná škola (ISCED2)
Ročník: šiesty
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Moja obec, región, vlasť, Európska únia
Ciele aktivity:
● spoznať učiteľom vybrané nárečové slová,
● oboznámiť sa s významom týchto vybraných slov,
● zaradiť ich do oblastí SR: Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Západné Slovensko.
Obsahový štandard:
● nárečové slová jednotlivých oblastí Slovenskej republiky,
● význam nárečových slov.
Výkonový štandard:
● žiak si vytvára hrdosť na svoju vlasť poznaním nárečových slov/nárečia,
● uvedomuje si jej rozmanitosť, originalitu v každej oblasti Slovenska
Aktivita: Nárečové slová v mojej vlasti
Časť hodiny: expozičná
Metóda: skupinová práca112, diskusná metóda113
Čas: 20 min.
Pomôcky: pexeso, pero, papier
Autor: bc. Klaudia Sládečková
Postup aktivity:
● Učiteľ rozdelí žiakov do šiestich skupín (3-4 žiaci)
● Každá skupina dostane pexeso:
Dve skupiny: pexeso s nárečovými slovami Východoslovenskej oblasti.
Dve skupiny: pexeso s nárečovými slovami Stredoslovenskej oblasti.
Dve skupiny: pexeso s nárečovými slovami Západoslovenskej oblasti.

112

Pod pojmom skupinové vyučovanie chápeme takú organizačnú formu, kedy sa vytvárajú malé skupiny
žiakov (3 – 5 členné), ktoré spolupracujú pri riešení spoločnej úlohy. Táto skupina je sociálnym útvarom.
Medzi jeho členmi sa rozvíjajú sociálne interakcie. Správanie jednotlivca je v ňom riadené ako spoločenským
cieľom, tak i chovaním členov skupiny. Skupinové vyučovanie využíva možnosti, ktoré vznikajú začlenením
skupiny ako nositeľky poznávacieho procesu do vzdelávacieho procesu. Jeho najpodstatnejšie rysy sú dané
práve tým, že podporuje rozvoj sociálnych vzťahov medzi žiakmi priamo pri vyučovaní, že vytvára
pedagogické situácie umožňujúce vzájomnú interakciu žiakov medzi sebou, a ich vzájomnú spoluprácu
priamo pri vyučovaní. Práve v uplatnení sociálnej interakcie v skupine spočíva didaktická funkcia
skupinového vyučovania. Skupina tu funguje ako sociálny psychologický útvar, ktorý má svoju vnútornú
štruktúru. Činnosť žiakov s skupine potom ovplyvňuje priebeh učenia žiakov.
113
Je to aktivizujúca metóda, pri ktorej medzi žiakmi dochádza k výmene názorov, argumentov a skúseností.
Ide o vzájomný rozhovor medzi účastníkmi zameraný na riešenie didaktického problému. Je to metóda
vhodná nielen na rozvoj kognitívnych stránok osobnosti žiakov, ale aj na rozvoj komunikačných,
kooperatívnych zručností a upevňovanie sociálnych vzťahov medzi žiakmi navzájom a medzi učiteľom
a žiakmi. Uplatnenie tejto metódy predpokladá určité vedomosti žiakov o danej problematike. Úloha učiteľa
spočíva v riadení
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● Pexeso sa bude skladať z párov: slovo a obrázok. Každý pár bude označený jedným
číslom, aby žiaci vedeli, že ide o pár.
● Úlohou žiakov bude hrať pexeso a rozlúštiť všetky významy nárečových slov v pexese.
● Po dokončení hry učiteľ vyberie jedného žiaka z každej skupiny, ktorý prečíta nárečové
slová z ich pexesa. Neskôr sa učiteľ opýta žiakov, či boli v pexese slová, ktoré už poznali.
● Nakoniec učiteľ zadná žiakom vo vytvorených skupinách úlohu diskutovať o tom,
či poznajú nejaké nárečové slová.
Pracovný list
PEXESO 1:
Nárečové slová v Stredoslovenskej oblasti
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PEXESO 2:
Nárečové slová vo Východoslovenskej oblasti

PEXESO 3
Nárečové slová v Západoslovenskej oblasti
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BC. MONIKA LIOVÁ
Metodický list
Škola: Základná škola (ISCED 2)
Ročník: siedmy
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Sociálne vzťahy v spoločnosti
Téma: Štruktúra obyvateľstva – náboženstvá
Ciele aktivity:
● žiak pozná hlavné svetové náboženstvá
● žiak dokáže rozpoznať hlavné znaky každého náboženstva
● žiak je tolerantný voči všetkým náboženstvám
Obsahový štandard:
● náboženstvá na Zemi
● funkcia náboženstiev v spoločnosti
● náboženské organizácie
Výkonový štandard:
● pozná hlavné náboženstvá
● chápe úlohy náboženstva v modernej spoločnosti
● vie odlíšiť sekty od cirkevných organizácií
● je tolerantný voči náboženstvám iných ľudí
Aktivita: Náboženská tolerancia
Fáza hodiny: fixačná
Čas trvania aktivity: 15 minút
Pomôcky: kvíz
Metódy: práca s textom
Autor: bc. Monika Liová
Postup aktivity:
● Každý žiak dostane kvíz s 12 otázkami, pri každej otázke zakrúžkuje správnu odpoveď
(správna odpoveď je vždy len jedna).
● Potom bude nasledovať spoločné vyhodnotenie kvízu.
Pracovný list
1. Ktoré náboženstvo patrí medzi polyteistické?
A) Hinduizmus
B) Islam
C) Kresťanstvo
2. Ktoré náboženstvo patrí medzi monoteistické?
A) Budhizmus
B) Hinduizmus
C) Islam
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3. Kto sa považuje za zakladateľa budhizmu?
A) Mohamed
B) Ježiš
C) Budha
4.Základným písomným zdrojom budhizmu sú tzv. :
A) Tri koše múdrosti
B) Tri koše lásky
C) Tri koše viery
5.Ako sa nazývajú stúpenci judaizmu?
A) Kresťania
B) Protestanti
C) Židia
4. Ako sa nazýva centrum náboženského života judaizmu?
A) Kostol
B) Synagóga
C) Divadlo
5. V ktorom storočí vzniklo kresťanstvo?
A) 2. st. n.l.
B) 1. st. n.l.
C) 1. st. p.n.l
6. V ktorom roku vyhlásil cisár Konštantín kresťanstvo za štátne náboženstvo
Rímskej ríše?
A) 414
B) 313
C) 515
D)
7. Základným posvätným textom kresťanstva je :
A) Korán
B) Biblia
C) Védy
8. Ako sa nazýva Boh, v ktorého veria moslimovia?
A) Ježiš
B) Jahve
C) Alah
9. Islamské náboženstvo je založené na tzv. :
A) Troch stĺpoch viery
B) Piatich stĺpoch viery
C) Štyroch stĺpoch viery
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10. Ako sa volá 9. Mesiac v islamskom kalendári, počas ktorého sa drží prísny pôst ?
A) Ramadan
B) Tamadan
C) Pamadan
Správne odpovede : 1A, 2C, 3C, 4A, 5C, 6B, 7C, 8B, 9B, 10C, 11B, 12A
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BC. IVANA ROMANČÍKOVÁ
Metodický list
Škola: Základná (ISCED 2)
Ročník: Piaty
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Moja škola
Téma: Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy
Ciele aktivity:
● Upozorniť deti na to, že sú na jednej strane jedinečné, ale na druhej strane majú aj
rovnaké vlastnosti a charakteristiky ako ostatní.
● Naučiť sa tolerovať odlišnosti a oceniť ich.
Obsahový štandard:
● Rovnosť, rovnakosť, odlišnosť, sebapoznanie, sebahodnotenie, poznanie a hodnotenie
iných
Výkonový štandard:
● Žiak vie rozlíšiť pojmy rovnosť a rovnakosť.
● Žiak si buduje vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti.
● Žiak je vedený k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, k akceptovaniu
vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí.
● Žiak pozná svoje pozitíva aj negatíva, vie určiť pozitíva aj negatíva svojich spolužiakov
a bez urážania ich povedať.
Aktivita: Rovnakosť a odlišnosť okolo nás
Čas aktivity: 15 minút
Pomôcky: Papier, pero
Zaradenie aktivity: Expozičná fáza vyučovacej hodiny
Metódy: Brainstorming, diskusia
Autor: bc. Ivana Romančíková
Postup aktivity:
● Žiaci sedia vo dvojiciach v lavici.
● Každá dvojica má k dispozícii papier, ktorý prehne cez polovicu.
● Na ľavú stranu dá nadpis: Čo máme spoločné a napíše všetky vlastnosti, ktoré má
s inými deťmi z triedy spoločné.
● Na pravú stranu dá nadpis: Čo máme odlišné a takisto spíšte všetky odlišné vlastnosti.
● Deti budú mať pár minút na vypracovanie a potom každá dvojica dostane priestor na
prečítanie svojich zoznamov rovnakých a odlišných vlastností, pričom ostatní budú
počúvať.
Spätná väzba, reflexia:
● Čo bolo pre teba ťažšie, nájsť niečo spoločné, alebo odlišné?
● Ktorá vaša spoločná charakteristika je najkrajšia?
● Čo z toho, v čom sa od kamaráta líšiš, sa ti najviac páči?
● Je na niečo dobré, keď je tvoj kamarát/kamarátka iný než ty?
● Môžeme hodnotiť niekoho len podľa toho ako vyzerá?

136

● Aký dôvod majú ľudia na to, aby niekoho takto hodnotili?
Pracovný list

Čo máme spoločné?

Čo máme spoločné?

Príklad toho, čo žiaci mohli napísať
Žiadni dvaja žiaci nemajú rovnaké krstné meno.

Čo máme spoločné?

Chlapci radi hrávajú futbal, ale Miško nie.

Všetci moji spolužiaci sú tak isto piataci ako ja.

Každý z nás býva v inom dome.

Maťko a Janka majú radi matematiku.

Ferko má väčšiu školskú tašku ako mám ja.

Veľa mojich spolužiakov má tmavé vlasy.

Majka má jediná pehy a nosí okuliare.

Všetci máme radi našu pani učiteľku.

Dievčatá z našej triedy krajšie kreslia ako chlapci.

Ja a Janko sme rovnako vysokí,
Hanka, Peťko a Zuzka mali rovnaké známky na
vysvedčení.
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BC. SOŇA ŠULGANOVÁ
Metodický list
Téma: Náboženská tolerancia
Škola: Základná (ISCED 2)
Ročník: Siedmy
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti
Téma: Spoznávame náboženskú rozmanitosť obyvateľstva našej planéty
Ciele aktivity:
Vzdelávací cieľ:
● osvojiť a upevniť informácie o jednotlivých monoteistických náboženstvách a ich
vzájomnej tolerancii
● rozvíjať kognitívne procesy u žiakov
● viesť žiakov k logickému premýšľaniu a utrieďovaniu informácii
Výchovný cieľ:
● zlepšovanie kooperácie vo dvojiciach
● podporenie citlivejšieho vnímania náboženskej inakosti
● rozvíjať schopnosť tolerancie
Obsahový štandard:
● hlavné náboženstvá, základné symboly monoteistických náboženstiev, tolerancia
a náboženstvá
Výkonový štandard:
● žiak je schopný rozlišovať základné monoteistické náboženstvá
● žiak chápe úlohy náboženstva v modernej spoločnosti
● žiak je tolerantný voči náboženstvám iných ľudí
Časť hodiny: fixačná
Metóda: Osemsmerovka
Čas: 15 min.
Pomôcky: pracovný list obsahujúci osemsmerovku a priestor na priradenie pojmov, pero
Autor: bc. Soňa Šulganová
Postup:
● Žiaci dostanú do dvojíc vytlačenú osemsmerovku. Ich úlohou je nájsť nasledujúce slová:
IMÁM, KRÍŽ, JAHVE, RABÍN, ALAH, KOSTOL, SYNAGÓGA, TÓRA, KRISTUS,
BIBLIA, EVANJELIUM, MOHAMED, RAMADÁN, MEŠITA.
● Okrem toho musia každé nájdené slovo priradiť konkrétnemu náboženstvu.
● Po ich nájdení im zostanú neprečiarknuté písmena, ktoré tvoria citát z Koránu : „ Niet
žiadneho donucovania v náboženstve!“ (Korán 2:256)
● Žiaci spolu s učiteľom budú diskutovať o danom citáte.
Možné otázky k diskusii:
● Čo hovorí daný citát?
● Ako nabáda k tolerancii?
● Viete uviesť aj iný citát z ľubovoľného náboženstva nabádajúci k tolerancii?
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Pracovný list
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IMÁM, KRÍŽ, JAHVE, RABÍN, ALAH, KOSTOL, SYNAGÓGA, TÓRA, KRISTUS,
BIBLIA, EVANJELIUM, MOHAMED, RAMADÁN, MEŠITA

Citát: „ Niet žiadneho donucovania v náboženstve!“ (Korán 2:256)
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BC. TIBOR KOVÁČ
Metodický list
Téma: Trestné konanie (spôsob riešenia konfliktu)
Škola: gymnázium (ISCED 3A)
Ročník: septima
Predmet: Občianska náuka
Tematický celok: Trestné právo
Téma: Trestné konanie
Časť hodiny: expozičná
Cieľ:
Kognitívny – pochopenie základného postupu trestného konania podchytený právnym
poriadkom
Formatívny – uvedomenie si zodpovednosti za vyvolanie konfliktu
Obsahový štandard:
konflikt, spor, konštruktívny a deštruktívny priebeh konfliktu, intra- a interpersonálne
konflikty, súdne riešenie sporu
Výkonový štandard:
● aktívne počúvanie audiozáznamu, ktorý demonštruje trestný čin
● na základe postupov trestného konania aplikovať daný trestný čin na tento postup
● diskusia o výsledkoch a následkoch trestného činu, druh a priebeh konfliktu
● role play „súdna sieň“
Aktivita: Ublížil, nechcel (?)
Čas: 15 – 20 min.
Metódy: demonštrácia, pojmová mapa, diskusia
Pomôcky: PC, tabuľa, (rekvizity napr. dôkazy z policajného vyšetrovania a pod.)
Autor: bc. Tibor Kováč
Postup aktivity:
● Žiakom bude pustený záznam z trestného činu ublíženia na zdraví. Pán X a pán Y sa
súdia, lebo pán Y je na najbližší rok práceneschopný a žiada odškodné, no pán X tvrdí, že
on konflikt nevyvolal a odmieta mu zaplatiť čo i len cent.
● Následne podľa krokov zachytených v právnom poriadku žiaci aplikujú trestný čin na
jednotlivé kroky (od zadržania až po súdne pojednávanie a rozsudok).
Diskusia:
● Žiakom učiteľ predloží príklady na intrapersonálny a interpersonálny konflikt a majú
odlíšiť jeden od druhého (niekto ma slovne urazil a nedokážem sa s touto situáciou
vyrovnať – niekto ma slovne urazil, tak som ho fyzicky napadol).
● Ďalej majú žiaci odlíšiť spor od konfliktu – v našom prípade bol najskôr konflikt, ktorý
sa riešil súdom (spor). Taktiež konflikt považujeme za deštruktívny, no ďalej prebieha
konštruktívny konflikt, ktorý sa realizuje súdnym pojednávaním.
● So žiakmi diskutujeme o daných problémoch a vo fixačnej časti resp. na domácu úlohu
žiaci vymyslia fiktívne (môžu byť aj reálne) príklady na konflikt, spor, konštruktívny
a deštruktívny priebeh konfliktu, intra- a interpersonálne konflikty, súdne riešenie sporu.
Trestný poriadok zahŕňa aj hlavné pojednávanie na súde, ktoré po vysvetlení učiva /
pojmov si aj žiaci zahrajú, teda po diskusii na problematiku budú hrať žiaci role play
súdneho konania.
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● Rozdelia sa na senát, advokáta, prokurátora, poškodeného, obžalovaného a svedkov.
● Učiteľ samotný priebeh nechá na žiakoch, keďže jednotlivé kroky a postupy hlavného
pojednávania žiaci už ovládajú.
● Po dohraní role play sa opäť otvorí diskusia, ako inak by sa ešte dalo ukončiť hlavné
pojednávanie, plusy a mínusy „hercov“ a pod.
● Nezabudnime diskutovať najmä v súvislostiach konfliktu a dbať na používanie odbornej
terminológie, aby si ju žiaci adekvátne osvojili pri praktickej činnosti (konflikt, spor,
konštruktívny a deštruktívny priebeh konfliktu, intra- a interpersonálne konflikty, súdne
riešenie sporu).
Pomocné obrázky k problematike:
S obrázkami môžeme pracovať v ktorejkoľvek časti vyučovacej hodiny napr.:
Motivačná – či sú žiakom obrázky známe a kde sa s nimi mohli stretnúť atď.
Expozičná – ako pomôcka pri vysvetľovaní učebnej látky, názorná ukážka a pod.
Fixačná – zaradenie obrázkov k jednotlivým krokom v trestnom konaní alebo aplikácia
obrázkov pri plnení úloh napríklad aj v diskusii, ktorú sme vyššie uviedli.
Pracovný list
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BC. JANKA ČULÁKOVÁ

Metodický list
Škola: základná (ISCED 2)
Ročník: siedmy
Predmet: Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Tematický celok: Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti
Téma: Kultúra, multikultúrnosť
Ciele aktivity:
●uvedomenie si svojich predsudkov a snaha ich odstrániť
● zistenie úrovne informovanosti detí v problematike moslimov
●rozpoznanie základných znakov moslimského sveta
●uvedomenie si príčin zahaľovania tvárí moslimských žien
●poukázanie na hodnoty svojej kultúry
●precvičenie si práce v skupinách, ochoty spolupracovať
Obsahový štandard:
●kultúra, náboženstvo, multikultúrnosť, tolerancia, prosociálnosť
Výkonový štandard:
●žiak je schopný rešpektovať odlišnú kultúru
●žiak prijíma rozdielne náboženské presvedčenia vo svojom okolí
●žiak je zhovievavý k prejavom jednotlivých kultúr
●žiak svoje správanie orientuje na prosociálnosť
Aktivita – Svet moslimov, islam
Čas aktivity: 15 minút
Fáza vyučovacej hodiny: motivačná
Pomôcky: pero, papier, obrázky
Metódy: brainstorming, skupinová práca, diskusia
Autor: bc. ...Čuláková
Postup aktivity:

● na interaktívnej tabuli sa deťom zobrazí obrázok ženy – moslimky
● žiaci dostanú úlohu pomenovať danú ženu + náboženstvo, ktoré vyznáva
● slová islam a moslimovia sú napísané na tabuľu
● žiaci k nim priraďujú čo najviac slov, ktoré ich napadnú v tejto súvislosti
● žiaci sú rozdelení do dvoch skupín
● jedna skupina má pred sebou obrázok moslimky v burke. Na základe toho odhadujú žiaci
v skupine práva a znaky, ktoré má moslimská žena.
● druhá skupina má pred sebou fotku Európanky. Na základe poznatkov o vlastnej kultúre
a o právach a zvyklostiach v nej skupina spíše čo najviac práv a znakov tejto kultúry.
● v oboch skupinách si žiaci spomedzi seba vyberú jedného zapisovateľa a jedného hovorcu.
● na záver sa vyhodnocujú poznatky, ktoré žiaci napísali na papiere. Tie sú využívané pri
preberaní nového učiva, ktoré sú doplnené informáciami od učiteľa a jeho výkladom.
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Príklad brainstormingu: islam = náboženstvo, Mohamed, Mekka, viera, Alah, Arabi;
moslimovia = veriaci, Islam, Mohamed, Arabi, pôst, Ramadán, burka
Riešenie popisu obrázkov: moslimka – zahalená tvár, málo práv, utláčaná, nedostáva
priestor prejaviť sa, neodkrýva telo na verejnosti, neslobodná, absolútne oddaná svojmu
manželovi (poslušnosť); Európanka – má možnosť voľby, je slobodná, má priznané práva v
plnej miere, má možnosť sa obliecť podľa svojho uváženia, nie je plne závislá od vôle
svojho muža/manžela.

Záver
V príspevku sa autorka zamerala na rozvíjanie schopnosti študenta/učiteľa poznať
odlišnosť kultúr v multikultúrnom prostredí a dokázať zmapovať ich vplyv na rozvoj
osobnosti žiaka pomocou rozvíjania jeho kognitívnych, nonkognitívnych funkcií
a interkultúrnych kompetencií. V druhej časti príspevku priviedla pracovné listy študentov
OV, ktoré vypracovali v rámci predmetu MKV a v ktorých aplikovali základné prvky
multikultúrnej výchovy do predmetu ON na základných a stredných školách.
Pracovný list
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ZÁVER
Vedecký zborník recenzovaných príspevkov je určený študentom odboru Výchova
k občianstvu (ďalej len „VO“) a učiteľom Občianskej náuky (ďalej len „ON“).
Prostredníctvom viacerých príspevkov sa v ňom riešia aktuálne problémy profesijných
kompetencií učiteľov so zameraním na učiteľov ON. K tomuto už niekoľko desaťročí
pertraktovanému problému sa dostávame v súvislosti s riešením projektu KEGA
č. 004UKF-4/2015 „Overovanie kľúčových kompetencií študentov končiacich
pregraduálne štúdium v odbore Výchova k občianstvu s cieľom zistenia ich pripravenosti
do učiteľskej praxe“.
Primárnym poslaním školy je vychovávať a vzdelávať svojich žiakov/študentov
a pripraviť ich na osobný, rodinný, spoločenský i pracovný život. Súčasné chápanie
problematiky učiteľských kompetencií akcentuje hľadisko učiteľa ako autonómneho
subjektu a tiež hľadisko požiadaviek rozvíjajúcej sa spoločnosti, ktorá je zložená na
poznaní. Autori príspevkov sa vo svojich príspevkoch zamýšľali nad viacerými
problémami.
Jednotliví autori príspevkov sa zamýšľajú nad tým, nakoľko je v súčasnosti
potrebné hovoriť o profesijných kompetenciách v súvislosti s profesionalizáciou
učiteľského povolania; o učiteľskom povolaní ako o expertnej profesii a modeli otvorenej
profesionality učiteľa,
Premýšľajú o kritickom stave učiteľskej profesie a negatívnych trendoch, ktoré túto
profesiu ohrozujú v súčasnosti, o profesijných štandardoch, v ktorých je daný záväzný
kompetenčný profil pedagogických a odborných zamestnancov v SR.
Zaujíma ich, nakoľko pretrvávajú v školách tradičné a overené didaktické postupy,
či a nakoľko sa kladie dôraz nielen na kvantitu a kvalitu poznatkov, ale sa zdôrazňuje aj
ich transfer do reálneho života, ako inovovať, urobiť zaujímavejším a podnetnejším
vyučovací proces a jeho zložky, aby nebol zdrojom negatívnych skúseností. V centre ich
pozornosti sú úvahy o učiteľstve ako expertnej činnosti, o duálnom chápaní učiteľskej
spôsobilosti a duálnej príprave na učiteľskú profesiu, neadekvátnosti hodnotenia študentov
učiteľstva cez vedomostné skúšky a nie profesijné učiteľské kompetencie.
Vychádzajú pritom z integračného modelu edukácie s tromi dimenziami: učiteľ,
žiak a edukačný proces, o spojení cieľov vzdelávania s edukačným procesom, rozvíjaní
prosociálneho správania, rozvíjaní kompetencii učiteľa pracovať s IKT a médiami
v edukačnom procese, o výchove k tradíciám v kontexte rozvoja kompetencií, schopnosti
poznať odlišnosť kultúr v multikultúrnom prostredí, vedieť aktívne žiť v tomto prostredí
a vplývať v multikultúrnom prostredí na rozvoj osobnosti žiaka.
V jednotlivých príspevkoch tohto zborníka sa spája teoretická rovina problémov
s aplikačnou rovinou, riešia sa aktuálne problémy týkajúce sa odboru Výchovy
k občianstvu (na základných a stredných školách ide o predmet občiansky náuka) a tiež
odborovej didaktiky, čo môžu študenti OV využiť vo svojom pregraduálnom štúdiu.
Okrem prvých dvoch príspevkov, ktoré sú úvodom do problematiky profesijných
kompetencií učiteľov sa v ostatných príspevkoch skúmajú vydelené profesijné
kompetencia a hľadajú sa indikátory, ktoré identifikujú ich kvality a tiež nástroje, pomocou
ktorých sa dajú tieto kompetencie overiť.
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Zborník považujeme za čiastkový výstup z projektu úlohy KEGA č.004UKF4/2015 „Overovanie kľúčových kompetencií študentov končiacich pregraduálne štúdium
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pokračovaním budú ďalšie zborníky a učebné materiály.
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