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REALIZÁCIA PROJEKTU
�NÁVRH ETICKÉHO KÓDEXU UÈITE¼A NA SLOVENSKU�

Jozef Gál, Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

Anotácia: Technológia tvorby návrhu. Analýza pripomienok k návrhu pod¾a jednotlivých typov �kôl.
Vlastný návrh etického kódexu pred prieskumom a po pripomienkovaní.

K¾úèové slová: etický kódex uèite¾a, prieskum názorov, pripomienky, uèite¾, �iak

V roku 2001 Metodické centrum v Banskej Bystrici
na po�iadanie M� SR vypracovalo návrh etického kódexu
slovenského uèite¾a. Slovenskí uèitelia - na rozdiel od iných
profesijných skupín a asociácií - nemajú svoj kódex.

Do vypracovania návrhu etického kódexu (ïalej len
EK) bolo zainteresovaných 300 �kôl (100 Z�, 100 SOU,
50 G a 50 SO�) v stredoslovenskom regióne a 47 metodi-
kov MC v Banskej Bystrici. Okrem toho sa do diskusie
k EK mohla zapoji� celá uèite¾ská obec v SR, preto�e návrh
znenia s anketou a mo�nos�ou pripomienkovania bol
k dispozícii na internetovej stránke MC B. Bystrica.

Technológia tvorby návrhu EK bola nasledovná:
� vytvorenie  projektu návrhu EK;
� v rámci projektu vypracovanie úloh pre vznik návrhu EK;
� vytvorenie a prediskutovanie návrhu EK 47 metodikmi MC;
� poskytnutie priestoru 300 �kolám na zaujatie stanoviska

a pripomienkovanie predlo�eného návrhu EK.
K návrhu etickému kódexu uèite¾a sa vyjadrilo 399

subjektov. Z niektorých �kôl pri�li pripomienky, doplnky,
zmeny od celých zborov, èlenov PK ako spoloène vyjadre-
ný názor a stanovisko.

Reakcie jednotlivých druhov �kôl v èíslach:
Z� - 182, gymnáziá - 64, SO� - 59, SOU - 93.

Z uvedeného vyplýva, �e k návrhu EK najviac pripo-
mienok podali uèitelia Z� a relatívne najmenej uèitelia SOU.
Stredo�kolských uèite¾ov a uèite¾ov Z� sme vyzvali, aby
vyjadrili svoj názor na potrebu EK, jeho �truktúru a obsah
prostredníctvom anketového hárku, ktorý bol prilo�ený
k samotnému návrhu EK spolu s pripomienkovým listom.
Na anketovú otázku, èi je potrebný EK uèite¾a, odpo-
vedali uèitelia takto: za bolo 298respondentov,  t. j. 70,9 %,
proti bolo 101, èo je 29,1 % v�etkých respondentov.
Pod¾a jednotlivých druhov �kôl to vyzeralo nasledovne:
Z� - za EK 149, proti 33 uèite¾ov; SO� - za 49, proti 10;
gymnáziá - za 29, proti 35; SOU - za 71, proti 22. Najväè�í
záujem o prijatie EK prejavili uèitelia Z�, najviac proti boli
uèitelia gymnázií.

Pozoruhodná je predstava tých uèite¾ov, ktorí odmietajú
prijatie EK. Ich odôvodnenie:
� uèitelia nosia mravné zásady v sebe;
� uèitelia sa zo v�etkého obyvate¾stva najmenej dopú�-

�ajú trestných èinov;
� prijatím EK by sa uèitelia dostali na pranier zo strany

verejnosti, èím by e�te viac poklesla ich aj tak u� ohro-
zená vá�nos�;

� EK ohrozuje slobodu uèite¾a, preto�e via�e poèínanie
uèite¾a na povinnosti a nie na jeho práva (ka�dý EK
sa vz�ahuje v�dy len a len na povinnosti, práva vyplýva-
jú z dodr�iavania a plnenia si povinnosti zo strany iných
(pozn. J. G.);

� pokia¾ nejestvuje EK pre poslancov, ministrov a tých,
ktorí rozhodujú o osudoch v�etkého obyvate¾stva kraji-
ny, nepotrebujú EK ani uèitelia.

Názor na to, kedy by si mal uèite¾ osvojova� EK, (klad-
né postoje) bol nasledovný:
� v priebehu �túdia na vysokej �kole - 278 respondentov;
� v praxi na �kole pod garanciou vedenia �koly - 20 opý-

taných.

Dôle�itým a zaujímavým bodom prieskumu bola otázka,
kto by mal dodr�iavanie EK uèite¾a hodnoti�.
Z celkového poètu odpovedí 42 % odpovedalo, �e vedenie
�koly, 12 %  - verejnos�, 14 % - �iaci, 30 % - uèitelia
sami, 2 % - rodièia.
Pravda, kontrola dodr�iavania EK zo strany verejnosti
a rodièov by mo�ná bola, ale by bola nepriama a neidentifiko-
vate¾ná. Hodnotenie dodr�iavania EK zo strany vedenia
�koly, �iakov a uèite¾ov by bolo priame a identifikovate¾né,
èím by bolo konkrétne.
Pri tejto otázke niektorí uèitelia prejavili zmysel pre �artovné
uva�ovanie, keï uviedli, �e EK uèite¾a by mali hodnoti�
komunisti, inkvizícia, pokémoni, mimozem��ania, pán
prezident a pod.

62 % respondentov sa vyjadrilo, �e EK by sa mal
hodnoti� priebe�ne, 22 % je za roèné, 10 % za polroèné
hodnotenie a 6 % nevedelo túto otázku posúdi�. Relatívne
malé percento sa via�e na hodnotenie EK uèite¾a �iakmi;
ako by sa zabudlo na to, �e uèitelia sú v �kole pre �iakov
a �e �iaci predstavujú kvantitatívne naj�ir�í vz�ah v �ivote
a èinnosti uèite¾a. 55 % respondentov (uèite¾ov) kladie
�iaka na posledné miesto medzi tými, ktorí by mali EK
uèite¾a hodnoti�.

V jednotlivých druhoch �kôl v postoji k tejto otázke
existujú �pecifiká . Uèitelia Z� sú viac za hodnotenie EK
vedením �koly a ove¾a menej �iakmi. Medzi respondentmi
zo stredných �kôl je relatívne vy��ie percento za hodno-
tenie EK �iakmi.
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16 % respondentov súhlasí s prijatím prioritných
noriem odbornej spôsobilosti v EK, za prioritné normy
osobnostnej spôsobilosti  (empatia, dôvera, spravodli-
vos�, asertivita, vz�ah k �iakom) sa vyslovilo 54 %,  za
prioritné normy v�eobecnej mravnej spôsobilosti  (tzv.
desatoro) 30 % respondentov.
Prioritu osobnostnej spôsobilosti najèastej�ie preferovali
zástupcovia Z� a gymnázií.

Nesúhlas  vyjadrila znaèná èas� uèite¾ov s tým, �e
uèite¾ by mal by� celo�ivotným vzorom pre �iaka. Mnohí
pripomienkujúci navrhovali tento odsek celkom vypusti�
z návrhu EK, preto�e uèitelia to vnímajú ako vnucovanie
sa za vzor �iakom. Ïal�í sa domnievajú, �e ak má by�
uèite¾ pre �iaka vzorom, mal by by� aj spoloèensky cenený.

V�etci uèitelia � respondenti v ankete vyjadrili súhlasný
názor, �e spoloèenský status uèite¾a v na�om �táte je nízky.
Príèiny tohto faktu vidia v drvivej väè�ine v nedocenení
vzdelania zo strany verejnosti a �tátu. Iba malé percento
pripú��a príèinu v samotných uèite¾och.

Pri tejto otázke sa musíme zastavi�, preto�e väè�ina
spomínaných uèite¾ov sa nachádza v stave hlbokého mýtu.
Svoju úroveò vá�nosti postavenia v spoloènosti vidia
v príèine mimo seba, ako by vláda, parlament, verejnos�,
�tát mohli za to, �e uèite¾ské povolanie je zdevastované,
nedocenené.

Zamyslime sa ale nad otázkou, preèo mnohí �iaci
neradi chodia do �koly. Výskumy jednoznaène potvrdzujú
fakt, �e �iaci sú pre�a�ovaní, �e sa od nich z ka�dého vyu-
èovacieho predmetu �iada maximum, a tak sa im berie
èas na seba, na vlastné záujmy. To ale nepotvrdzuje názor,
�e �iaci sú lajdáci, �e odmietajú múdros�, ale svedèí to
o tom, �e �kola (uèite¾) nere�pektuje ich mikrosvet, ich
city, pre�ívanie, názory, �e �kola trvale ignoruje oèakávania
�iakov. To �enie èasto �iaka do konfliktu so �kolským
prostredím a do odporu voèi nemu. Keï odíde zo �koly
a stane sa rodièom, verejnos�ou, ponechá si svoj dojem
zo �koly, z uèite¾ov, èo spôsobuje, �e nikto v spoloènosti
nemá silu, aby prinútil týchto ¾udí vá�i� si uèite¾ov. Oni si
priniesli svoj názor na uèite¾a zo �koly, kde ich èasto nechá-
pali, neakceptovali, ale dirigovali, donucovali, umlèovali
a neraz aj ironizovali a poni�ovali.

Zmeni� vá�nos� statusu uèite¾a v spoloènosti mô�e
jedine a jedine uèite¾ sám a mô�e to urobi� hneï. Na to,
aby �iaka zaèal akceptova�, prejavova� voèi nemu pocho-
penie, úctu, aby mu pomáhal, nepotrebuje vyma¾ovanú
�kolu, vysoký uèite¾ský plat a iné materiálne zabezpeèenie,
ale len ochotu a vô¾u zmeni� seba v tom, �e bude ma� iný
prístup k �iakovi, inú filozofiu chápania hodnôt. O takomto
prístupe sa hovorí v návrhu kódexu uèite¾a.

Návrh etického kódexu uèite¾a
(pred pripomienkovaním)
Preambula
� Poslaním uèite¾a je chráni� najvy��ie ¾udské hodnoty,
dôstojnos� èloveka a slobodu na ceste za vzdelávaním

v duchu demokratických princípov. Uèite¾ vytvára v �kole
také prostredie, aby �iak bol ��astný, spokojný a rád sa
vzdelával. �kola je dielòou ¾udskosti a úcty k �ivotu.
Zmyslom èinnosti uèite¾a je to, aby �iakovi zabezpeèil
optimálny rozvoj.
� Uèite¾ �íri kultúrne bohatstvo svojej spoloènosti
a svojho národa, ovplyvòuje ho a vytvára v òom nové, vlast-
né podnety, preto sústavne zvy�uje svoju profesionálnu
úroveò, pri�ahuje ¾udí do tohto povolania a chráni jeho
èistotu pred neodbornými jednotlivcami.

Pravidlá správania sa uèite¾a voèi �iakovi
Uèite¾:
� umo�ní �iakovi sebapoznávanie;
� ochraòuje �iakov pred ohrozením a pred situáciami ohro-
zujúcimi bezpeènos� pri vyuèovaní a uèebných èinnostiach;
� vytvára najlep�ie podmienky pre vzdelávanie �iaka;
� musí pozna� a re�pektova� Dohovor o právach die�a�a;
� nezneu�íva svoje postavenie na získanie osobných výhod;
� neposkytuje informácie o �iakoch na neprofesionálne

úèely;
� nesmie �iaka telesne tresta�;
� nesmie bráni� �iakom vyjadrova� svoje názory;
� nesmie bráni� vlastnému rozhodovaniu �iaka pri uèení sa.

Pravidlá uèite¾a vo vz�ahu k svojmu povolaniu
Uèite¾:
� projektuje si celo�ivotné vzdelávanie a uplatòuje nové

prístupy vo výchove a vzdelávaní;
� prispieva k tvorbe kvalitných medzi¾udských vz�ahov

a ich udr�ovaniu;
� je celo�ivotným vzorom pre �iaka;
� svojím konaním a vystupovaním zvy�uje spoloèenský

status uèite¾a;
� re�pektuje prijaté pravidlá kultúry �koly;

�. Pondelik
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� je nekompromisný voèi nepriate¾om demokracie, mieru
a slobody národov;

� o svojom pôsobení v�dy podáva pravdivé informácie
tak, aby v�dy mohla by� objektívne posúdená jeho
kompetencia;

� nesmie zneu�íva� svoju profesiu uplatòovaním klien-
telizmu;

� nesmie vedome �íri� nepravdivé informácie o svojich
spolupracovníkoch;

� nesmie prijíma� dary a úplatky za úèelom zmeny svojho
konania.
Pokia¾ ide o samotný predlo�ený návrh EK, s jeho

predlo�enou formou súhlasilo 218 uèite¾ov a 80 ich
vyjadrilo súhlas, av�ak s výhradami k jednotlivým èastiam.
Úplný nesúhlas s EK vyslovilo 101 respondentov. Katego-
ricky najostrej�ím nesúhlasom je tieto:
- Vydaním nieèoho takého dávame verejnosti mo�nos�
bezprostredne posiela� uèite¾ov na pranier, lebo to
´niekto´ musí spísa�, aby nás zastavil a dostal do predpí-
sanej normy. Cítime sa urazení, poní�ení a pobúrení
opová�livos�ou vôbec vypracova� návrh EK uèite¾a
(názor zo Z�)

Ïal�ím pozoruhodným odmietavým vz�ahom je názor
z gymnázia (za celý zbor):
- Sme presvedèení o tom, �e väè�ina uèite¾ov je èestná
a nepotrebuje nijaké kódexom predpísané pravidlá
správania sa... Spoloènos� totálne zlikvidovala status
uèite¾a a on si ho má sám budova� svojím konaním
a vystupovaním! Èestný uèite¾ sa ocitol na chvoste
spoloèenského rebríèka a je pre �iakov skôr objektom
posmechu, ne� nasledovaniahodným príkladom.
- Uèite¾ské povolanie u� dávno stratilo svoj kredit
a navrhovaný EK rozhodne rie�ením jeho postavenia
v spoloènosti nie je. Vyjadrujeme, naopak, presved-
èenie, �e návrh EK privedie svedomitého a zodpoved-
ného uèite¾a do stavu neprijate¾nej spoloèenskej
pozície (názor z SOU).

Uèitelia � respondenti pripomienkovali návrh EK ve¾mi
podrobne. Treba poveda�, �e nezostal �suchý� ani jeden
bod, ani jedna veta návrhu. Niektoré pripomienky boli
múdre, akceptovate¾né, niektoré s fantastickým nády-
chom a niektoré jalové a� hlúpe. Tak to u� v �ivote býva.
Vybrali sme a akceptovali len tie pripomienky, ktoré pod¾a
ná�ho názoru skutoène skvalitnili návrh EK.

Pripomienky k jednotlivým èastiam
V preambule sa najväè�ia èas� pripomienok týkala

vety:
- Uèite¾ vytvára v �kole také prostredie, aby �iak bol
��astný, spokojný a rád sa vzdelával.

Pripomienky reflektovali postoj, �e uèite¾ nemô�e
urobi� �iaka ��astným a spokojným.
- Poslaním �iaka je vychováva� a vzdeláva�, o to aby
�iak bol ��astný a spokojný, nech sa starajú rodièia
a �iaci sami (názor zo SO�).

- ��astný �iak � je to chiméra, zavádzanie (SO�).
Ïal�ie názory sa týkali materiálneho vybavenia �kôl

a tvrdili, �e v takých zariadeniach, kde padá �iakom na
hlavu omietka, kde do triedy pr�í a cez okná fúka vietor,
nemô�e by� �iak ��astný. Ïal�ia vlna výhrad bola voèi
formulácii v preambule �chráni èistotu povolania uèite-
¾a pred neodbornými jednotlivcami�. Väè�ina výhrad
smerovala k tomu, �e je to skôr úloha pre nadriadené
orgány. Tieto názory sa nedali akceptova�, na základe
pripomienok boli zmenené slová, aby sme sa dostali do
referenèného rámca - slovo �prostredie� bolo nahradené
�atmosférou�, slovné spojenie �optimálny rozvoj� bolo
skonkretizované roz�írením na �celú osobnos� �iaka�.

Najväè�ie zmeny zasiahli 2. èas� návrhu EK kvôli
po�iadavke zmeni� negatívnu formuláciu viet na pozitívnu,
resp. neutrálnu. Na základe toho sa z návrhu EK vypustili
v�etky imperatívy �musí� a �nesmie�.
2. èas� bola roz�írená o jeden bod (imperatívy boli
vypustené aj z 3. èasti návrhu EK).

Návrh etického kódexu uèite¾a
(po akceptovaní pripomienok a názorov stredoslovenských
uèite¾ov Z� a S�)
Preambula
� Poslaním uèite¾a je chráni� najvy��ie ¾udské hodnoty,
dôstojnos� èloveka a slobodu na ceste za vzdelávaním
v duchu demokratických princípov. Uèite¾ vytvára v �kole
takú atmosféru, aby �iak bol ��astný, spokojný a rád sa
vzdelával. �kola je dielòou ¾udskosti a úcty k �ivotu.
Zmyslom èinnosti uèite¾a je to, aby �iakovi vytvoril
podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.
� Uèite¾ �íri kultúrne bohatstvo svojej spoloènosti
a svojho národa, ovplyvòuje ju a vytvára v nej nové,
vlastné podnety. Vedie �iakov k poznaniu a úcte
kultúrneho bohatstva aj iných národov, preto sústavne
zvy�uje svoju profesionálnu úroveò, pri�ahuje ¾udí do tohto
povolania a chráni jeho èistotu pred neodbornými
jednotlivcami.

Pravidlá správania sa uèite¾a voèi �iakovi
Uèite¾
� umo�òuje �iakovi sebapoznávanie;
� ochraòuje �iakov pred ohrozením a pred situáciami

ohrozujúcimi bezpeènos� pri vyuèovaní a uèebných
èinnostiach;

� vytvára najlep�ie podmienky pre vzdelanie ka�dého �iaka;
� pozná a re�pektuje Dohovor o právach die�a�a;
� nezneu�íva svoje postavenie na získanie osobných výhod;
� neposkytuje informácie o �iakoch na neprofesionálne

úèely;
� �iaka telesne netrestá, pou�íva pedagogické a vhodné

formy výchovného pôsobenia;
� neuprednostòuje �iakov kvôli osobnému prospechu;
� neironizuje, nezahanbuje a neponi�uje �iaka;
� umo�òuje �iakom vyjadrova� svoje názory;

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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1  V texte príspevku pou�ívame termín kontinuálne vzdelávanie (continuing education), ktorý pova�ujeme za adekvátny súèasnej teórii i praxi
permanentného  profesijného rozvoja uèite¾ov (�vec, �.1995, s.179). Vystihuje realitu profesijného rozvoja uèite¾ov viac ne� doteraz pou�ívaný,
ale zastaraný a mnohoznaèný termín ïal�ie vzdelávanie (further education) � zväè�a na oznaèenie odborného vzdelávania po ukonèení strednej
�koly.  Termín continuing teacher education  - ako ïal�ie vzdelávanie uèite¾ov vysvet¾uje aj Gavora, P. � Mare�, J. (1998, s. 45).

� nebráni vlastnému rozhodovaniu sa �iaka pri uèení;
� re�pektuje, chápe a akceptuje osobnos� �iaka.

Pravidlá uèite¾a vo vz�ahu k svojmu povolaniu
Uèite¾
� projektuje si celo�ivotné vzdelávanie a uplatòuje nové

prístupy vo výchove a vzdelávaní;
� prispieva k tvorbe kvalitných medzi¾udských vz�ahov

a ich udr�ovaniu, vytvára atmosféru  vzájomnej dôvery
a úcty;

� je celo�ivotným vzorom pre �iaka;
� svojím konaním a vystupovaním zvy�uje spoloèenský

status uèite¾a;
� re�pektuje prijaté pravidlá kultúry �koly;
� vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie, mieru

a slobody;
� o svojom pôsobení v�dy podáva pravdivé informácie

tak, aby v�dy mohli by� objektívne posúdené jeho
kompetencie;

� nezneu�íva svoju profesiu uplatòovaním klientelizmu;

� vedome ne�íri a nedovolí �íri� nepravdivé informácie
o svojich spolupracovníkoch;

� neprijíma dary a úplaty za úèelom zmeny svojho konania.

Záver
Návrh etického kódexu po pripomienkovaní, resp.

súhlase pribli�ne pol tisícky uèite¾ov, je na svete. Zále�í
na ka�dej �kole, ako sa rozhodne, je to na slobodnej vo¾be
uèite¾ov v nej, èi  ho prijmú vo svojom kolektíve, èi návrh
doplnia, alebo nieèo z neho vypustia, alebo ho úplne
odmietnu. Etický kódex �koly je významným regulá-
torom riadenia kvality �koly. Pomô�e mana�mentu
a uèite¾ským kolektívom vymedzi� dohodnuté hodnoty
�koly, ktoré sa stanú základnou etickou normou i hodno-
tiacim kritériom riadiacej a pedagogickej èinnosti. Predsta-
vuje ideál, �iaduci stav etických priorít a vz�ahov medzi
¾uïmi v �kole i vz�ahov �koly voèi okoliu. Etický kódex
je odrazom humanistickej kultúry �koly, prejavujúcej sa
najmä v charaktere zodpovednosti a vz�ahov vedenia,
uèite¾ov, �iakov, rodièov.

Summary: The author presents steps in carrying out the ethical codex of teachers and suggestion of its
final version.

POTREBUJEME PROFESIJNÉ KOMPETENCIE
METODIKA � UÈITE¼A UÈITE¼OV?

Ivan Pavlov, Metodicko�pedagogické centrum Pre�ov

Anotácia: Príspevok analyzuje postavenie �pecifickej skupiny pedagogických zamestnancov v �kolstve
pôsobiacej na rezortných in�titúciách na výkon metodickej èinnosti a ïal�ie vzdelávanie uèite¾ov
z poh¾adu vývoja po�iadaviek na ich profesiu. Predkladá návrh profesijných kompetencií metodika
in�titúcie pre kontinuálne vzdelávanie v SR

K¾úèové slová: metodik, kontinuálne vzdelávanie uèite¾ov, profesijne kompetencie, indikátory a nástroje
evalvácie

1. Kontinuálne vzdelávanie uèite¾ov v medzinárod-
ných a domácich súvislostiach1

   Jednou z k¾úèových úloh uèite¾skej profesie je reflexia
dynamicky sa meniacich po�iadaviek spoloènosti, ktoré
sa v dôsledku ekonomických, spoloèenských, kultúrno�
historických a sociálnych zmien premietajú do nároènej-
�ích po�iadaviek na �kolu a edukáciu. Vyvoláva to narasta-
júce oèakávania vo vz�ahu k uèite¾om a výkonu ich profe-
sie. S meniacimi sa potrebami spoloènosti sa menia aj
roly a potreby �kôl a uèite¾ov. To vy�aduje, aby na seba
prevzali úplne nové úlohy, na ktoré neboli pripravovaní na
vysokých �kolách ani v systéme kontinuálneho vzdeláva-
nia. Záva�ným problémom pedagogickej teórie i praxe je
otázka, ako nové po�iadavky na profesijné kompetencie

uèite¾ov realizova� v praxi kontinuálneho vzdelávania
uèite¾ov. Pritom nejde len o zmeny a inovácie, ale aj o udr-
�anie doteraj�ej kvality edukácie a uèite¾ov.
   Uèite¾ská profesia stojí dnes v centre záujmu politických
(EÚ), ekonomických (OECD), kultúrnych (UNESCO)
zoskupení �tátov a profesijných zdru�ení uèite¾ov. Signa-
lizujú potrebu zlep�enia koordinácie národných, regionál-
nych i medzinárodných aktivít pri re�pektovaní odli�ností
vzdelávacej politiky ka�dého �tátu. Idea kontinuálneho
vzdelávania uèite¾ov v európskych krajinách nie je nová,
realizovala sa bezprostredne po druhej svetovej vojne na
báze dobrovo¾nosti, spoèiatku podobne ako u nás - bez
existencie formálnych in�titucionálnych �truktúr. A� postup-
ne s narastaním podielu �kôl na vzdelanostnej a kvalifikaè-
nej �truktúre obyvate¾stva, povojnovým nárastom poètu
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�kôl, uèite¾ov a úsilia o ich vysoko�kolskú prípravu nado-
búdala in�titucionalizácia celej sústavy konkrétnu organi-
zaènú podobu. Kvalita vzdelávania, ako aj úspech reforiem
a inovácií, závisí do znaènej miery od uèite¾ov. �Nové
kurikulum, metódy hodnotenia èi investície do IKT budú
ma� význam, len vtedy, keï budú pochopené a hlavne
aplikované uèite¾mi. Èím komplexnej�í sa stáva svet, èím
viac vzniká alternatívnych príle�itostí na uèenie sa, èím
viac sa �koly otvárajú uèiacim sa jedincom a uèiacim sa
spoloèenstvám, èím pestrej�í je repertoár metód a foriem
výuèby, tým nároènej�ia je práca uèite¾a� (Christenko, S.
� Rosa, V., 2001, s.14).

   Výbor pre vzdelanie a kultúru Európskej komisie
(Správa o kvalite �kolského vzdelávania v Európe, 2002,
s.57-58), zaraïuje medzi k¾úèových 16 ukazovate¾ov
kvality edukácie aj kontinuálne vzdelávanie uèite¾ov. Za
dôle�ité pokladá najmä otázky optimálneho pomeru ponuky
zariadení pre kontinuálne vzdelávanie vzh¾adom k efektív-
nosti vynalo�ených nákladov; h¾adanie postupov, ktoré
by sa mali realizova�, aby uèitelia uplatòovali najnov�ie
vedomosti a praktické postupy; tie� otázku motivácie na
udr�anie zvlá�� úspe�ných, �pecializovaných uèite¾ov
v profesii.
   Na uèite¾ov èaká nemálo zlo�itých úloh, a preto je na
mieste otázka, kto im bude poskytova� podporu v príprave
a realizácii zmien. V odporúèaní 45. zasadnutia Medziná-
rodnej konferencie UNESCO o vzdelávaní z roku 1996
sa v èasti 3 (3.2.2) Príprava poèas výkonu slu�by uvádza:
��kolitelia uèite¾ov a in�titúty prípravy uèite¾ov by
mali zohráva� podstatnú úlohu v procese posilòovania
postavenia uèite¾ov a aktívne sa podie¾a� na ich
príprave poèas výkonu slu�by. Na vykonávanie tejto
funkcie je potrebné, aby boli rozvíjané a navrhované
programy, aby boli �kolitelia uèite¾ov informovaní
o výsledkoch prípravy pred výkonom slu�by a aby sa
postarali o neustály kontakt s pracovníkmi výskumu
a vedeckými pracovníkmi za úèelom neustáleho dopl-
òovania ich vlastnej prípravy� (Charta uèite¾a, 2002,
s. 39�40).
   Na splnenie týchto úloh bude potrebné posilni� organi-
zaène a in�titucionálne systém kontinuálneho vzdelávania
uèite¾ov, podporova� formovanie tímov odborných
zamestnancov poskytujúcich poradenské slu�by pre
vnútro�kolské vzdelávanie, tvorbu �kolských programov
a pedagogické inovácie, spoluprácu uèite¾ov na ich tvorbe
a implementácii do praxe. In�titucionálna sie� zariadení
kontinuálneho vzdelávania uèite¾ov má vytvára� základný
komunikaèný prostriedok rezortného ministerstva ako
nosite¾a personálnej vzdelávacej politiky v oblasti rozvoja
¾udských zdrojov. Budovanie in�titúcií si vy�iada aj prípravu
�pecialistov � metodikov (�uèite¾ov uèite¾ov�), ktorí sa
svojimi kompetenciami odli�ujú od vysoko�kolských uèite-
¾ov v prípravnom uèite¾skom vzdelávaní. Ide o úplne inú
profesijnú skupinu pôsobiacu v iných podmienkach, s inou

cie¾ovou skupinou � dospelých profesionálov a inými
metódami ne� na vysokých �kolách. Vzdeláva� skúsených
uèite¾ov, vychovávate¾ov, riadite¾ov, in�pektorov je iné,
ako vzdeláva� �tudentov na vysokých �kolách, ktorí nemajú
prax, vstupné vedomosti a zruènosti. Poslanie metodikov
� uèite¾ov uèite¾ov - a ich profesijný rozvoj je nezastu-
pite¾ný v efektívne fungujúcich systémoch kariérového
rastu uèite¾ov. Zahranièné skúsenosti (nielen z európskych
krajín) svedèia o úsilí vytvára� optimálne podmienky na
ich prácu - zahàòajúce �pecializovaný systém ich vzdeláva-
nia, overovania spôsobilosti a hodnotenia kvality práce. Profe-
sionalizáciu èinnosti metodikov a zlep�enie ich prípravy
pova�uje za dôle�itú aj Milénium (2002, s.28-29, 50).

Postupne rie�i� systémovú zmenu kontinuálneho
vzdelávania uèite¾ov, znamená predov�etkým:
â  novú legislatívnu úpravu sústavy kontinuálneho vzdelá-

vania uèite¾ov,
â vhodný spôsob financovania,
â starostlivos� o kvalitu a jej hodnotenie,
â podporný systém (in�titucionálne zázemie, pedeutolo-

gický výskum),
â vzdelávanie metodikov rezortných in�titúcií,
â vhodné informaèné a informaticky vybavené prostredie.

2. Funkcia metodikov v sústave kontinuálneho vzdelá-
vania uèite¾ov

Na Slovensku sa poòatie �funkcie� metodika utváralo
v priebehu historického vývoja �kolskej sústavy. �Metodik
(z gréckeho methodikos = cie¾avedome postupujúci a skúma-
júci) je �pecialista v metodike urèitého odboru alebo úseku
spoloèenskej praxe, ktorý usmeròuje a riadi prácu jednot-
livcov alebo skupín na vymedzenom úseku pôsobnosti.
Metodik pracuje v metodických zdru�eniach, predmeto-
vých komisiách, KPÚ, OPS. K jeho vlastnostiam patrí
okrem iných, schopnos� tvorivo pracova�, h¾ada� nové
progresívne metódy práce, systematicky a cie¾avedome
sa vzdeláva�, by� v kontakte s najnov�ími výsledkami vedy,
schopnos� pracova� s ¾uïmi, dobré poznatky a skúsenosti
zov�eobecòova�, roz�irova� a prená�a� do praxe� (Pedago-
gická encyklopédia Slovenska, 1984, s. 569).
   Metodik je v súèasnosti zamestnancom profesionálnej
in�titúcie, k¾úèovou postavou v systéme kontinuálneho vzdelá-
vania. Mal by by� dobrým uèite¾om, po stránke odbornej,
ale aj finanènej minimálne na úrovni uèite¾a vysokej �koly
z èoho vyplývajú aj po�iadavky na jeho spoloèenský status,
podmienky práce, mo�nos� i povinnos� získava� vedecko�
pedagogické hodnosti a realizova� pedagogický (pedeu-
tologický) výskum. Tieto nároèné kritériá v súèasnosti
nespåòa ve¾a uèite¾ov, ale ani metodikov. Nemalý vplyv
na získanie najkvalitnej�ích uèite¾ov do funkcií metodikov,
teda uèite¾ov uèite¾ov, by mali iste aj optimálne podmienky
na výkon ich èinnosti, ale tie� finanèný stimul. Predpokla-
dáme, �e v nasledujúcich rokoch zosilnie (podobne ako je
to v rozvinutých krajinách Európy) �ir�ia diverzifikácia
a stratifikácia pedagogických povolaní na rozmani-
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1  Termínom �pedagogik� sa má oznaèi� profesionál v role empirika, teoretika a praktika pedagogiky � uèite¾a pedagogiky, ako aj v role
profesionálneho výskumno-vývojového pracovníka v pedagogickej vede. V anglofónnych krajinách profesionálneho pedagogika oznaèujú
termínom educationist a educational researcher, kým pedagóga termínom educator.

tej�ie a u��ie �pecializované pedagogické a riadiace
èinnosti. Finanèný, funkèný a odborný kariérový rast bude
súèas�ou celého procesu. Preto �potrebujeme rozvinutej�iu
profesijnú odborovú �pecializáciu, ktorá je vlastná zrel�ím
vedným odborom s podobnou konceptuálnou a metodolo-
gickou paradigmou. Napríklad �iadúce je �pecializovanie
práce v uèite¾skej vede, ako uplatòovanie zákona ekonó-
mie de¾by práce, èím sa umo�ní zabezpeèi� profesionalitu
a vôbec kvalitu výkonu profesie pedagogika� (�vec, 2002, s.5). 1

   Bez tvorby a neustáleho obnovovania kvalifikovaného
aktívu metodikov je optimalizácia tvorivého potenciálu
uèite¾ov nerealizovate¾ná. Podstatné zvý�enie kvalifikaè-
ných nárokov na metodikov je mo�né napr. legalizáciou
troch kvalifikaèných úrovní (Blí�kovský,1998,s.52-53):
1. kvalifikaèný stupeò - vedie metodické útvary na �kolách

a �kolských zariadeniach,
2. kvalifikaèný stupeò � je odborným konzultantom a vedú-

cim metodikom predmetov, pedagogických úsekov
�koly/�kôl, spoluzodpovedá za optimalizáciu predpokla-
dov, procesov a výsledkov na rozhodujúcich úsekoch
edukácie;

3. kvalifikaèný stupeò - najvy��í stupeò odborného pedago-
gického majstrovstva, je tvorcom metodických príru-
èiek, pomôcok, projektov, uèebníc, lektor, overuje prizná-
vanie ni��ích kvalifikaèných stupòov, pôsobí na �peciali-
zovaných in�titúciách pre kontinuálne vzdelávanie.

Na Slovensku zákon è.29/1984 Zb. � �kolský zákon, zara-
ïuje zamestnancov zariadení pre ïal�ie vzdelávanie do
skupiny pedagogických (verejných) zamestnancov. V �kol-
skej legislatíve nenájdeme túto kategóriu zamestnancov
pod oznaèením metodik, prièom v zahranièí existuje pome-
novanie �pecifickej pedagogickej èinnosti vykonávanej na
úseku kontinuálneho vzdelávania uèite¾ov: methods teacher
- uèite¾ - metodik; master teacher educator � uèite¾ uèite-
¾ov. Vyhlá�ka M� SR è.41/1996 Z. z. o odbornej a peda-
gogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskor�ích predpisov stanovuje tieto podmienky na
výkon funkcie metodika v SR:
� ukonèené vysoko�kolské �túdium (univerzitné príslu�-

ného �tudijného odboru, in�inierske a doplnkové pedago-
gické �túdium),

� najmenej 7 rokov pedagogickej praxe,
� 1. kvalifikaèná skú�ka, alebo jej nahradzujúca forma,
� absolvovanie príslu�nej formy ïal�ieho vzdelávania (prípra-

vy vedúcich pedagogických zamestnancov).

Funkcie metodika sa odvíjajú od potrieb a oèakávaní
uèite¾ov v ich kontinuálnom vzdelávaní:
� metodik ako expert � ponúka odborné alternatívy rie�enia;
� metodik ako mediátor - vy�aduje pochopenie;

� metodik ako tréner � roz�iruje výcvikom zruènosti;
� metodik ako vedec a výskumník � vyhodnocuje edukaè-

né procesy, a procesy uèenia sa uèite¾ov;
� metodik ako poradca - prejavuje záujem, pomáha, umo�-

òuje dosahovanie konsenzu pri rie�ení problémov;
� metodik ako konzultant � overuje výsledky;
� metodik ako facilitátor� sprevádza procesy sebau-

tvárania;

   V krajinách EÚ rozvoj procesov kontinuálneho
vzdelávania uèite¾ov kladie stále vy��ie nároky na profe-
sionalitu lektorov - metodikov, èím sa spravidla
vytvárajú tieto �pecializované skupiny:
â lektori na plný úväzok v centrách pre vzdelávanie, ktorí

sa úzko �pecializovali na tento typ vzdelávania,
â lektori z vysokých �kôl, ktorí sa podie¾ajú predov�et-

kým na pregraduálnom vzdelávaní, ale sú èasto zapo-
jení do kurzov kontinuálneho vzdelávania uèite¾ov,

â lektori pôsobiaci na �kolách so skráteným úväzkom ako
poradcovia, konzultanti �kolských projektov, podpory
inovaèných zmien v práci pedagogických zborov �kôl,

â príle�itostní lektori z rôznych oblastí k aktuálnym otáz-
kam pedagogickej teórie a praxe (legislatíva, riadenie,
odborné vzdelávanie, profesijná orientácia, psychológia,
protidrogová prevencia, zdravý �ivotný �týl, európska
dimenzia vo vzdelávaní, informaèné a komunikaèné
technológie a pod.).

3. Profesijné kompetencie metodika
Predpokladáme, �e aj na základe spomínaných trendov

sa stane jednou zo �pecializovaných �kolských funkcií pozí-
cia metodika so �pecifickými po�iadavkami na jej profesijné
kompetencie. Problematike profesijných kompetencií,
profesijných �tandardov i posudzovaniu kvality pri výkone
profesie sa zaèína oprávnene venova� stále viac pozornosti
v pedagogickej teórii. �. �vec (1995, s.176) rozumie pod
�profesijnými kompetenciami, spôsobilos�ami - kriteriálne
výkony v odbore, in�trumentálne a procedurálne profesijne
znalosti, spôsobilosti a postoje; preukázate¾né predvádza-
nie �pecifikovaných pracovných výkonov ako doklad toho,
èo by uèite¾ mal vedie�, pozna� a by� schopný urobi� vo
svojej profesionálnej práci (competency � based teacher
education)�. J. Prùcha. � E. Walterová. � J. Mare� (1998,
s. 110) chápu �kompetencie uèite¾a ako súbor profesijných
zruèností a dispozícií, ktorými by mal by� vybavený uèite¾,
aby mohol efektívne vykonáva� svoje povolanie�. I.Turek,
(2001, s. 82) charakterizuje profesijné kompetencie, ako
�urèité spôsobilosti a zruènosti efektívne vykonáva� èin-
nosti typické pre povolanie, ktoré sa získavajú spravidla vzdelá-
vaním a zdokona¾ujú praxou. Minimálna suma kompe-
tencií potrebných na kvalitný výkon povolania predstavuje
�tandard uèite¾ského povolania�.
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1. Predmetovo�didaktická kompetencia, jej indiká-
tory:
â ovláda zodpovedajúce vedomosti a zruènosti z apro-
baèných predmetov, vrátane ich metodológie, interdiscipli-
nárnych väzieb a reflexie rozvoja príslu�ných vedných
odborov;
â vykonáva priamu pedagogickú èinnos� na vyuèovaní
�iakov, vzdelávaní uèite¾ov;
â ovláda tvorivý výber, didaktickú transformáciu uèiva,
projektovanie, realizáciu a hodnotenie výuèby;
â demon�truje a povzbudzuje kritické myslenie a tvorivé
rie�enie problémov v uèite¾skej praxi;
â pravidelne inovuje obsah, metódy výuèby predmetov,
aby odrá�ali najnov�ie vedecké poznatky i postupy
(vrátane informaèných a komunikaèných technológií);

2. Mana�érska kompetencia, jej indikátory:
â vie vypracova� projekt vzdelávania v súlade s cie¾mi
a funkciami kontinuálneho vzdelávania uèite¾ov;
â vie diagnostikova� prejavy, výkony, faktory ovplyv-
òujúce výsledky uèenia sa dospelých (�týl uèenia, indivi-
duálna koncepcia výuèby);
â vie spracova� monitoring vzdelávacích potrieb uèite¾ov;
â vie efektívne naklada� s finanènými zdrojmi pre
vzdelávacie projekty (marketing projektu);
â vytvára a organizuje efektívne uèebné prostredie
s variabilitou uèebných prístupov, metód a foriem, ktoré
zodpovedajú cie¾om výuèby a potrebám i osobitostiam
vzdelávania uèite¾ov,
â vie utvori� a vies� kooperujúce tímy uèite¾ov zamerané
na spoloèný vzdelávací cie¾;
â vie vyhodnoti� priebeh a výsledky realizácie vzdeláva-
cieho projektu (validitu), realizova� výskum efektívnosti
programov na vzdelávanie uèite¾ov (na lokálnej alebo aj
celo�tátnej úrovni);
â vie vykonáva� funkciu predsedu skú�obných komisií
pri ukonèovaní jednotlivých foriem �túdia;

3. Poradenská a konzultaèná kompetencia, jej indi-
kátory:
â rozpozná potencionality uèite¾ov, pedagogických
zborov �kôl, navrhne a realizuje adekvátne ciele, metódy
a formy ich vzdelávania;

   Typológia profesijných kompetencií má význam
gnozeologický, ktorý spoèíva v urèení h¾adiska, ktoré slú�i
ako kritérium klasifikácie a umo�òuje triedi� kompetencie
na základe podstatných a spoloèných stránok metodikovej
pôsobnosti. Èím presnej�ie typológia vyde¾uje podstatné
znaky jednotlivých kompetencií, tým má väè�í poznávací
význam. Typológie profesijných kompetencií majú aj praxe-
ologický význam, preto�e umo�òujú vytvára� obraz ideálne-
ho metodika a jeho kompetencií, ktoré sú podnetom na profe-
sijnú sebareflexiu, korekciu (tlmenie, rozvíjanie), sebazdo-
kona¾ovanie metodikov. Súèasne slú�ia v�etkým riadiacim
zamestnancom na hodnotenie reálneho výkonu ich práce.

Po�iadavky na profesijné kompetencie sa mô�u
vyvodi�:
â z opisu, vymenovania po�iadaviek, èo by mal ideálny
metodik robi�, aký by mal by� (normatívny, deduktívny
spôsob), mapujeme kompetencie prostredníctvom schém,
noriem, paradigiem, ich výsledkom je napr. profil metodika,
ktorý obsahuje viaceré vlastnosti (ich skupiny) potrebné
na efektívny výkon profesie;
â z podstaty realizovaných èinností profesiograficky
(empirický, kazuistický prístup). Analyzujeme metodikovu
èinnos� - kompetencie, ktorými disponuje, zis�ujeme reálny
stav toho, èo u� existuje. Profesiografia je metóda, ktorej
cie¾om je získa� systematický opis v�etkých po�iadaviek,
ktoré kladie profesia na zamestnanca (profesiogram).
Vá�ený profesiogram naznaèuje, ako je urèitá po�iadavka
dôle�itá pre profesionálnu úspe�nos� metodika (Zelinová,
M.- Zelina, M., 1997, s.12).

Optimálny postup je, ak sa pri projektovaní profesijných
kompetencií vychádza z dobre zostavených deduktívnych
modelov, ktorých vhodnos� a reálnos� sa empiricky ove-
ruje v praxi. Vymedzenie profesijných kompetencií tvorí
základ charakteristiky profesie a je významné pre koncipo-
vanie prípravného a kontinuálneho vzdelávania. �Je otáz-
ne, èi poòatie profesijných kompetencií neobsahuje
také mno�stvo po�iadaviek na rozsiahle èinnosti,
�e ich takmer nie je mo�né v�etky realizova� nielen
skúseným, ale najmä zaèínajúcim uèite¾om. Je otázne,
èi sa tieto teoretické predstavy dajú skåbi� s edu-
kaènou realitou, prirodzenou fyzickou a psychickou
kapacitou uèite¾ov ako ¾udských bytostí� (Prùcha,
1997, s. 217).

   Na Slovensku nie sú prakticky �iadne skúsenosti s tvor-
bou modelov profesijných kompetencií nielen metodikov,
ale ani uèite¾ov. Na základe �túdia dostupnej odbornej lite-
ratúry a empirických skúseností sme sa pokúsili opisným
(deduktívnym) postupom klasifikova� profesijné kompe-
tencie metodika in�titúcie pre kontinuálne vzdelávanie
v SR a indikátory, ukazovatele ich splnenia. Uvedomujeme
si, �e ide o prvý pokus, a preto ho pova�ujeme ako otvore-
ný na ïal�iu diskusiu a prípadné doplnenie.

        PR OFESIJ NÉ KO MPETENC I E METODI K A 

Ø Pre d me to v o–d idak t i ck á  ko mp eten c ia  

Ø Mana�é rska  kompetencia  

Ø Poradenská a konzu lt aèná kompe tencia  

Ø Vý sk u mn íck a k omp eten c ia   

Ø Sebare f lex í vna a sebazdokona¾ovac ia  kompetenc ia  

Ø I n fo rma t i cká a informaèná  kompetenc ia   

Ø Os ob no s tn á k ompe tenc ia  
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mi vysokých �kôl pripravujúcich budúcich uèite¾ov, s profesij-
nými uèite¾skými organizáciami, vzdelávacími in�titúciami
a spoloènos�ami s cie¾om zvý�i� efektívnos� výchovy a vzde-
lávania.

6. Informatická a informaèná kompetencia, jej indi-
kátory:
â je zruèný pri práci s informaènými zdrojmi v rámci vyu-
èovacích predmetov, informaènými a komunikaènými
technológiami;
â vie zhroma�ïova�, roz�irova� najaktuálnej�ie výsledky vý-
skumu pedagogickej teórie a praxe v uèebnom predmete,
â vytvára zruènosti uèite¾ov kriticky myslie�, klás� otáz-
ky, èerpa� z viacerých zdrojov odbornej literatúry a vies�
odborný dialóg k danej téme;
â vytvára zruènos� uèite¾ov pre prácu s PC a modernou
didaktickou technikou;
â propaguje a zdôvodòuje nevyhnutnos� vysokej kvality
výchovy a vzdelávania pre budúcnos� spoloènosti v maso-
vokomunikaèných prostriedkoch.

7. Osobnostná kompetencia, jej indikátory:
â je vysoko motivovaný k metodickej práci, pedagogic-
kému výskumu, k sebavzdelávaniu; samostatnosti,
iniciatívnosti, zodpovednosti a najmä tvorivosti;
â je komunikatívny;
â ovláda aspoò jeden svetový jazyk;
â v pedagogickej praxi dosahuje preukázate¾ne výborné
výsledky;
â sleduje svetové trendy v didaktike svojho predmetu
(skupine predmetov), ïal�ích oblastiach profesionálneho
záujmu;
â pomáha zaèínajúcim kolegom � metodikom;
â je kritický k problémom výchovy a vzdelávania;
â propaguje uèite¾ské povolanie a prispieva k chápaniu
�kolskej problematiky verejnos�ou a k spoloèenskej prestí�i
uèite¾ského povolania;
â je aktívnym èlenom uèite¾ských profesijných, odbor-
ných a vedeckých komisií, zdru�ení, organizácií, èlenom
redakèných rád pedagogických èasopisov na miestnej,
regionálnej, celo�tátnej i medzinárodnej úrovni.

   Model profesijných kompetencií a indikátorov (ukazova-
te¾ov) predstavuje podnet k diskusii o rozsahu a kvalite
výkonu práce metodikov v období, keï vzrastá význam
podporných slu�ieb �kole pri vnútornej reforme na�ich �kôl.

â vytvára podmienky a poradenstvo na adekvátne
sebahodnotenie, rozvíjanie sebareflexie uèite¾ov,
âin�piruje uèite¾ov k neustálemu sebavzdelávaniu, pomá-
ha im orientova� sa v mo�nostiach uplatnenia a sebareali-
zácie, podporuje ich v profesijnom raste (zaèínajúcich
a tých, ktorí vy�adujú pomoc);
â organizuje hospitácie, poskytuje pohospitaèné rozho-
vory a odporúèania na skvalitnenie výuèby;
â podnecuje uèite¾ov k zhroma�ïovaniu, zov�eobec-
neniu, výmene a roz�irovaniu tvorivých pedagogic-
kých skúseností;
â pomáha v situácii uèenia sa zruènosti h¾ada�
najúèinnej�ie postupy vyuèovacej èinnosti
poskytuje poradenstvo a konzultácie zamerané na
správne diagnostikovanie, analyzovanie, riadenie a efek-
tívne vyhodnocovanie pedagogickej èinnosti,
â pomáha rie�i� konflikty a zá�a�ové situácie uèite¾ov,
uèí ich spolupráci s druhými a zodpovednosti za svoje peda-
gogické rozhodovanie;
â vie vies� skupiny tvorivých uèite¾ov rovnakej, príbuznej
aprobácie, aktivizova� ich pre experimentálnu a tvorivú
prácu pri realizácii alternatívnych obsahov, metód a foriem
výuèby;

4. Výskumnícka kompetencia, jej indikátory:
â zúèastòuje sa (sám alebo v spolupráci) na pedagogic-
kom výskume zameranom na vyuèovanie, uèenie alebo
vzdelávanie uèite¾ov;
â vo svojej výuèbe realizuje akèný výskum.
â vie napísa� metodický materiál, metodickú príruèku,
napísa� odborný èlánok do èasopisu;
â vie vyu�i� teóriu metodológie pedagogického výskumu
na praktickú aplikáciu (vyhodnoti� pedagogický prieskum)
a publikova� jeho výsledky;
â vie recenzova� závereèné práce úèastníkov konèiacich
jednotlivé formy kontinuálneho vzdelávania (inovaèné,
kvalifikaèné, funkèné);
â aktívne sa zapája a podporuje spoloèné výskumné
projekty uèite¾ov, in�titúcií zamerané na problematiku
výchovy a vzdelávania.

5. Sebareflektívna a sebazdokona¾ovacia kompe-
tencia, jej indikátory:
â systematicky skúma a reflektuje vlastnú pedagogickú
prax a permanentne sa zdokona¾uje, sebavzdelávaním si
osvojuje poznatky z oblasti aprobaèného predmetu, �tudij-
ného odboru, pedagogiky, psychológie, metodológie peda-
gogického výskumu;
â vie projektova� vlastný profesijný a personálny rozvoj
prostredníctvom plánu profesijného rastu;
â obohacuje svoje vedomosti hospitáciami u kolegov, na
�kolách, úèas�ou na vzdelávacích podujatiach;
â analyzuje vplyv vlastného myslenia a konania na uèite-
¾ov, spätnou väzbou sa informuje o svojej práci;
â pravidelne a úèinne spolupracuje s uèite¾mi �kôl, uèite¾-
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Summary: Author suggests that necessary quality change of a school is a subject to a management of

school employee efforts.

POSLANIE A PRÍPRAVA RÓMSKEHO ASISTENTA UÈITE¼A

Darina Pí�ová, �tátna �kolská in�pekcia Banská Bystrica

Anotácia: Nová kategória pedagogických zamestnancov. Asistent uèite¾a � dôle�itý èinite¾ ovplyvnenia
�kolskej úspe�nosti detí a �iakov zo sociálne znevýhodneného a výchovne menej podnetného prostredia.
Spoloèenská potreba a nutnos� rie�enia problematiky zvý�enia vzdelanostnej úrovne Rómov. Vyu�itie
existujúcich akreditovaných vzdelávacích programov a ¾udských zdrojov z rómskej minority. Mo�nos�
naplnenia zásad multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom vo výchovno-vzdelávacom procese.

K¾úèové slová: profesia asistent uèite¾a, sociálne znevýhodnené a výchovne málo podnetné prostredie,
minoritná a majoritná spoloènos�, multikultúrna výchova a výchova proti predsudkom, podporné uèebné
prostredie, rómsky asistent uèite¾a

�Asistent uèite¾a v pred�kolských zariadeniach,
v základných �kolách a v �peciálnych základných �kolách
je dôle�itým èinite¾om, ktorý ovplyvòuje �kolskú úspe�nos�
detí a �iakov zo sociálne znevýhodneného a výchovne
menej podnetného prostredia,� uvádza sa v dôvodovej
správe Ministerstva �kolstva Slovenskej republiky. K také-
muto kon�tatovaniu bolo mo�né dospie� na základe nieko¾-
koroèných výsledkov. Od roku 1994 sa aj na Slovensku
v rámci projektu podpora vzdelávania Rómov v strednej
a východnej Európe overovalo nieko¾ko projektov a expe-
rimentov v oblasti vzdelávania a výchovy detí a �iakov
zo sociálne znevýhodneného a výchovne menej podnet-
ného prostredia, realizovaných v pred�kolských zariade-
niach, základných �kolách a �peciálnych základných
�kolách. O potrebe tejto profesie v �kolách a �kolských
zariadeniach sa hovorí aj v základných východiskových
materiáloch: Milénium, program Phare 2000, 2001,
Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a �iakov
(2001), Priority vlády SR vo vz�ahu k rómskym komu-
nitám na rok 2002. Výstupy realizovaných projektov
potvrdili dôle�itos� vytvorenia profesie asistent uèite¾a.
Ministerstvo �kolstva SR legislatívne podporilo túto profe-
siu vydaním Zákona è. 408/2002 Z.z., ktorý dopåòa Zákon

è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných �kôl
(�kolský zákon) v § 50 ods. 1 a v § 50b. 26. augusta 2002
vydalo Ministerstvo �kolstva SR Metodický pokyn na
zavedenie profesie asistent uèite¾a v pred�kolských
zariadeniach, v základnej �kole a v �peciálnej základnej
�kole è. 1631/2002-sekr., v záujme zjednotenia zavedenia
profesie asistent uèite¾a.

Na základe tohto pokynu mô�e profesiu asistent uèite¾a
ustanovi� riadite¾ �koly, ak má v triede viac ako 5 �iakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Musí v�ak po�ia-
da� o súhlas zriaïovate¾a (formou �iadosti). Zavedenie
tejto profesie nie je viazané na zriadenie nultých roèníkov
základnej �koly. Poèet asistentov urèuje riadite¾ �koly po
dohode so zriaïovate¾om. Na jedného asistenta sa odpo-
rúèa najviac 20 �iakov. Asistent uèite¾a musí spåòa� stano-
vené po�iadavky, ktoré sú uvedené v spomínanom Meto-
dickom pokyne, rovnako ako aj jeho základné pracovné
povinnosti a platové zaradenie (7. platová trieda).

Jednou z po�iadaviek na asistenta uèite¾a je aj odborná
a pedagogická spôsobilos�. V èl. 1, bode 3 písmena c)
Metodického pokynu è. 1631/2002�sekr. sa uvádza
výnimka do roku 2010. Poèas trvania výnimky sa odpo-
rúèa riadite¾om �kôl prijíma� na túto profesiu aj absolven-
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tov �pecializovaných kurzov akreditovaných M� SR,
zameraných na výchovno-vzdelávaciu èinnos�, ktoré majú
rozsah najmenej 110 hodín, z toho aspoò 50 hodín praxe.

Na organizovanie takýchto �pecializovaných rekvalifi-
kaèných kurzov získala akreditáciu nadácia �kola dokorán
v �iari nad Hronom s oficiálnym názvom "rómsky asistent
uèite¾a v materskej �kole, uèite¾a a vychovávate¾a
v základnej �kole". Rómski asistenti uèite¾ov mali zaèa�
pôsobi� pribli�ne na 150 �kolách na celom Slovensku od
septembra 2002. A� koncom októbra 2002 sa podarilo,
vïaka riadite¾ke nadácie PhDr. Eve Konèokovej, ale
najmä koordinátorovi rómskeho vzdelávania a garantovi rekva-
lifikaèného kurzu Mgr. Vincentovi Èerveòovi, v spolupráci
so Zdru�ením mladých Rómov Slovenska zaèa� uskutoè-
òova� rekvalifikaèný kurz �rómsky asistent uèite¾a�.
Prebiehal v 14 strediskách na celom Slovensku a boli do
neho zaradení nezamestnaní Rómovia, ktorí prejavili záujem
o toto vzdelávanie, mali stredo�kolské vzdelanie, prípadne u�
dlh�ie pracovali s rómskymi de�mi v �kolách alebo v kultúr-
nej oblasti. Ich výber odsúhlasili aj príslu�né úrady práce.

Nako¾ko aj �tátna �kolská in�pekcia má v rámci
komplexných in�pekcií èiastkovú úlohu zameranú na
orientaèné zis�ovanie stavu výchovy a vzdelávania �iakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia, po�iadala som
PhDr. Evu Konèokovú o mo�nos� oboznámi� sa s týmto
vzdelávacím projektom, aby som bli��ie spoznala problema-
tiku a podala dostaèujúce informácie o mo�nosti vyu�itia róm-
skeho asistenta uèite¾a a vychovávate¾a v �kolách s vy��ou
koncentráciou rómskych �iakov. S jej súhlasom som sa obozná-
mila s cie¾mi, obsahom a zámermi vypracovaného uèebné-
ho plánu kurzu, s alternatívnymi metodickými príruèkami
pre pred�kolské zariadenia a pre 1. stupeò základnej �koly
projektu Krok za krokom, zúèastnila som sa ako pozorova-
te¾ niektorých vzdelávacích  blokov, vypoèula som si
oèakávania frekventantov a bola som prítomná na závereè-
ných pohovoroch absolventov kurzu. Prezentované
skúsenosti, postrehy a zistenia úèastníkov kurzu z praxe
mali pre �kolskú in�pekciu významnú výpovednú hodnotu.

Z 237 záujemcov dokonèilo kurz 229 Rómov. Absolvo-
vali dvojtý�dòovú teoretickú prípravu (76 hodín). Po ukonèe-
ní tejto èasti boli zaradení do jednotlivých �kôl a �kolských
zariadení, kde poèas dvoch tý�dòov (74 hodín) vykonávali
praktickú èas� pod¾a pokynov vedenia �kôl a zariadení.
Po ukonèení praxe sa absolventi kurzu zúèastnili závereè-
ných pohovorov, kde zhodnotili svoju teoretickú prípravu
a skúsenosti z praxe. Po absolvovaní rekvalifikaèného
kurzu �rómsky asistent uèite¾a v materských �kolách,
uèite¾a a vychovávate¾a v základných �kolách� dostali
frekventanti vzdelávania certifikát rómsky asistent uèite¾a.
Túto funkciu budú môc� vykonáva� poèas jedného kalen-
dárneho roka (12 mesiacov). Finanène honorovaní budú
Národným úradom práce SR (neza�a�ia rozpoèet �koly)
a za úkony s uzatváraním pracovných zmlúv zodpovedá

Zdru�enie mladých Rómov Slovenska. S riadite¾om �koly
musí by� prerokovaná existencia rómskeho asistenta
uèite¾a v �kole alebo �kolskom zariadení.

Èo obsahoval uèebný plán �pecializaèného rekva-
lifikaèného kurzu �rómsky asistent uèite¾a�?

Hlavným cie¾om programu je vytvori� podporné
uèebné prostredie pre rómskych �iakov, t. j. vytvori� také
uèebné prostredie v �kolách a triedach, ktoré by podporilo
schopnos� rómskych �iakov ukonèi� �túdium na základnej
�kole, aby mohli pokraèova� vo vzdelávaní, by�
konkurencieschopní na trhu práce a zapoji� sa do �ivota
spoloènosti. Medzi priority preto patrí aj zlep�ovanie kvality
rómskeho vzdelávania a rozvoj rómskej komunity práve
prostredníctvom rómskych asistentov uèite¾a alebo vycho-
vávate¾a. Existencia odborne a pedagogických spôsobi-
lých rómskych asistentov uèite¾a v pred�kolských zariade-
niach, základných �kolách a �peciálnych základných �kolách
by mala potvrdi� pedagogickej i ostatnej verejnosti, �e správ-
nym orientovaním a spoluprácou uèite¾a s rómskym asisten-
tom je mo�né dosiahnu�, aby bolo väè�ie percento róm-
skych detí schopné zvláda� uèivo príslu�ného roèníka Z�,
a �e s úèinnou pomocou rómskeho asistenta mô�u by� aj
výsledky výchovy a vzdelávania rómskych detí a �iakov
adekvátne výsledkom ostatnej populácie ich rovesníkov.
V tomto duchu bol pripravený uèebný plán vzdelávania.

Absolventi získali základné poznatky z vybraných
oblastí pedagogiky a pedagogickej psychológie. Oboznámili
sa so základmi pedagogického prístupu orientovaného na
�iaka, so základmi komunikácie, s tvorbou inkluzívneho
prostredia triedy, s oh¾adom na rómske sociokultúrne osobi-
tosti, s metódami a formami tvorby spoloèenstva triedy,
so základmi organizácie a riadenia výchovno-vzdeláva-
cieho procesu a mo�nos�ami individuálneho prístupu k �ia-
kom v tomto procese. Znaèná èas� bola venovaná oblasti
komunitného vzdelávania a výchovnej práce, partnerstvu
a spolupráci rómskeho asistenta uèite¾a s rodinou
i romológii (dejiny, etnografia a sociológia rómskeho etnika).
Rekvalifikanti pracovali aj na svojom osobnostnom a sociál-
nom rozvoji, tie� sa venovali tvorbe multikultúrnej a proti-
predsudkovej klímy v triede. Cenným bol pre nich aj blok
� práca na projekte, v ktorom sa mohli nauèi�, ako ho vypra-
cova�, aké nále�itosti má ma�, ako si vyráta� finanèné
náklady... Teoretická èas� kurzu bola realizovaná zväè�a
formou zá�itkového uèenia, zvolené aktivity umo�òovali
frekventantom konfrontova� svoje názory a postrehy
s ostatnými úèastníkmi èi lektormi, vychádzajúc z reálnej
skutoènosti, aká je v tejto oblasti v na�ich �kolách.

Po absolvovaní dvoch tý�dòov praxe v rozlièných
�kolách a �kolských zariadeniach sa úèastníci kurzu zúèast-
nili závereèných pohovorov pred komisiou, v ktorej mali
by� okrem zástupcov �koliacej organizácie a lektorov aj
pracovníci  príslu�ných úradov práce (ich neúèas� bola skôr
na �kodu veci). Nosným bodom závereèných pohovorov
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frekventantov bolo posúdenie získaných vedomostí
a skúseností (teoretických i praktických) z vlastného
poh¾adu. Ve¾a absolventov malo dobré poèiatoèné skúse-
nosti zo �kôl. Boli nad�ení touto prácou a motivovaní k ïal-
�iemu vlastnému vzdelávaniu v tejto oblasti. �ia¾, objavilo
sa aj dos� negatívnych skúseností, z ktorých niektoré boli
priam zará�ajúce. Úspech pôsobenia rómskeho asistenta
uèite¾a v �kole závisel do znaènej miery od vzájomnej spolu-
práce vedenia �koly, uèite¾a, vychovávate¾a a rómskeho
asistenta a od pochopenia profesie �asistent uèite¾a�.
Takto získaná spätná väzba bola cenným prínosom  pre lekto-
rov aj pre nadáciu �kola dokorán. Mgr. Vincent Èerveò
na záver ukonèenia rekvalifikaèného kurzu na základe
svojich vlastných dlhoroèných skúseností koordinátora
rómskeho vzdelávania zdôraznil, �e bez úèasti samotných
Rómov na rie�ení vzdelávania a výchovy rómskych detí
nie je v silách majoritnej spoloènosti dosiahnu� potrebné
ciele nápravy. Aj keï musia prija� podávanú ruku a v tejto
oblasti vyu�i� pomoc stoviek pedagógov v celom �kolskom
systéme, nesmú sa u� ako minorita spolieha� na rie�enia,
ktoré im ponúkajú druhí, ale musia participova� na tvorbe
programov výchovy a vzdelávania. V tejto práci sa
oprávnene oèakáva aktívna pomoc v�etkých tých Rómov,
ktorí dosiahli vy��ie vzdelanie a mohli by by� úspe�ne
motivujúcim prvkom a sprostredkovate¾om vz�ahov medzi
rómskou minoritou a majoritnou spoloènos�ou.

Základným problémom vo vz�ahu medzi rómskou men�i-
nou a ostatnou spoloènos�ou je to, �e ve¾ká èas� obyvate-
¾ov Slovenska vníma Rómov stereotypne, ako skupinu osôb

� so zvý�eným sklonom k trestnej èinnosti,
� s nezáujmom o prácu,
� s neschopnos�ou osvoji� si be�ný �týl bývania
  a spolu�itia,
� neschopných vzdeláva� sa,
� zneu�ívajúcich sociálny systém �tátu.
Výsledkom toho je èasto rasovo orientovaná diskrimi-

nácia Rómov, kvôli èomu ve¾ká èas� z nich  stráca záujem
o dianie v spoloènosti. Súèasná zahranièná orientácia SR,
najmä snaha dosta� sa do Európskej únie, ovplyvòuje aj
vnútornú politiku �tátu vo vz�ahu k rómskej problematike.
Otvárajú sa tak (aj keï dos� pomaly) mo�nosti na odstránenie
spomínaného základného problému vo vz�ahoch minoritnej
a majoritnej spoloènosti. Jednou z nich je vzdelávanie,
ktoré by malo by� k¾úèom  k zmene spoloèenského posta-
venia rómskej komunity. Súèas�ou tejto zmeny sú aj rómski
asistenti uèite¾ov a vychovávate¾ov, ktorí by sa mohli sta�
vzorom pre rómske deti a zároveò by� kontaktnými
osobami na �kolách pre rodièov rómskych detí.

Oèakávané prínosy:
� podpora hodnoty a dôstojnosti ka�dého jednotlivca

spoloènosti,
� poskytovanie rovnakých mo�ností pre ka�dého,
� zlep�enie etnických vz�ahov,

� prezentovanie histórie a kultúry Rómov,
� zlep�enie kvality rómskeho vzdelávania na rôznych

úrovniach �kolského systému,
� rozvoj rómskej komunity,
� reintegrácia rómskych �iakov zo �peciálnych základ-

ných �kôl medzi majoritnú populáciu,
� èiastoèné rie�enie zamestnanosti Rómov, zvý�enie

ich sociálno-ekonomického statusu,
� posilnenie národného uvedomenia Rómov a dôvery

vo vlastný potenciál,
� participácia Rómov na tvorbe programov výchovy

a vzdelávania a na rie�ení spoloèenských problémov,
� naplnenie zásad multikultúrnej výchovy a výchovy

proti predsudkom,
� zvy�ovanie úspe�nosti detí a �iakov zo sociálne

znevýhodneného prostredia,
� rýchlej�ia adaptácia die�a�a na nové �kolské pros-

tredie,
� efektívnej�ia komunikácia medzi �kolou a rómskou

rodinou, komunitou,
� zvy�ovanie záujmu absolventov �pecializaèného rekva-

lifikaèného kurzu o ïal�ie vzdelávanie a výmenu získa-
ných skúseností,

� zvy�ovanie záujmu riadite¾ov �kôl s vy��ím poètom róm-
skych �iakov o zriadenie profesie asistenta uèite¾a.

Negatívne skúsenosti:
� nepru�nos� kompetentných orgánov pri realizácii

projektu vzdelávania rómskych asistentov uèite¾ov,
z èoho vyplynulo, �e:
- rómski asistenti uèite¾ov nezaèali pôsobi� v �kolách
  od zaèiatku �kolského roka,
- po ukonèení kurzu, napriek garantovanej ponuke
   zamestnania na 12 mesiacov sú stále nezamestnaní;

� ¾ahostajný prístup zodpovedných �tátnych úradov
(najmä niektorých úradov práce) k spusteniu a prie-
behu rekvalifikaèného kurzu;

� nízka úroveò informovanosti mnohých riadite¾ov �kôl
o profesii asistent uèite¾a, o jeho pôsobení v �kole, pra-
covnej náplni a mo�nosti zamestnania - napriek doru-
èeným alebo vy�iadaným príslu�ným dokumentom
alebo priamej úèasti rómskeho asistenta na �kole,
z èoho vyplynuli nasledovné nedostatky:
- vyu�ívanie rómskeho asistenta uèite¾a poèas praxe
  na zastupovanie chýbajúceho pedagóga,
- zaradenie asistenta uèite¾a poèas celej praxe do �KD,
- diskriminaèné tendencie voèi rómskym �iakom aj róm-
  skym asistentom uèite¾ov,
- pou�ívanie fyzických trestov (�výchovných faciek�),
- odmietnutie rómskeho asistenta uèite¾a v �kolách s vy-
  sokým percentom rómskych �iakov.

Ak zosumarizujeme proklamované klady a zápory,
zdalo by sa, �e oèakávané prínosy, vkladané do zavedenia
profesie rómskych asistentov uèite¾ov a vychovávate¾ov
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7. Buï pozitívnym vzorom pre rómske die�a.
8. Buï kontaktnou osobou medzi rodièmi a uèite¾ským
    zborom.
9. Sna� sa prelomi� reèovú bariéru medzi de�mi navzájom,
    uèite¾mi a rodièmi.
10. Sna� sa vylep�i� uèebné prostredie a na pomoc si
    volaj rodièov, ktorí lep�ie poznajú:

� históriu Rómov, rómsku kultúru, rómskych lídrov,
� mô�u prinies� rôzny materiál zo �ivota Rómov.

Základné pravidlá spolupráce s rómskou rodinou
Pri spolupráci s rómskou rodinou mô�e prís� ku kurióz-

nym situáciám, napríklad:
� prejavenie averzie a nepriate¾ského stanoviska,
� uèite¾ a rómsky asistent sa cíti by� dotknutý nedôverou

rodièov,
� sympatia a antipatia,
� rozmanitos� kultúr,
� spoloèenské postavenie,
� vedomostná úroveò,
� totálny nezáujem z oboch strán.

Preto je potrebné stanovi� základné pravidlá spolupráce:
� vyuèovanie pod¾a platných uèebných osnov,
� zodpovednos� rodiny za výchovu a pomoc pri vzdelaní,
� nádej, �e spolupráca rodina � �kola bude úspe�ná,
� presne stanovená úloha rodiny a �koly,
� presne stanovené ciele, aby:

- podporovali rodièov a ich presvedèenie,
- definovali úlohu rodièa a komunity,
- verejne uznávali rodièov ako primárne zodpovedných
  za výchovu detí a ich prípravu pre �ivot,
- h¾adal sa kompromis  v hodnotách a presvedèeniach
  spoloènej filozofie výchovy a vzdelávania rómskych detí.

v �kolách a �kolských zariadeniach, sú poriadne v nedo-
h¾adne. Hlavným problémom rómskych detí a mláde�e
je nekvalitné vzdelávanie. Samotní Rómovia v tom vidia
jednu z príèin svojich neúspechov. Niektoré prvky súèasnej
vzdelávacej praxe sú pre rómske deti nedostupné, najmä
na východe Slovenska. Ide o nedostatoènú prípravu u�
v pred�kolských zariadeniach, a tak prechod rómskych
detí do základnej �koly je problematický. O prechode na
vy��í stupeò �koly mo�no u� len �a�ko hovori�. Ale keï
si uvedomíme, �e s odli�nými inteligenènými profilmi  detí
zo sociálne nevyhovujúceho a málo podnetného prostredia
treba pracova� aj odli�nými spôsobmi pri rie�ení rozlièných
úloh a keï takéto vzdelávacie postupy a programy nemu-
síme pracne zostavova�, lebo sú u� nieko¾ko rokov realizo-
vané a overované, s patriènými výsledkami i úspechmi,
nie sú tie oèakávania a� také nereálne. Nadácia �kola
dokorán vo vzdelávaní rómskych detí z takéhoto prostredia
vyu�íva diametrálne odli�né spôsoby a uèebné prístupy
v porovnaní s be�nými Z�. Vytvorila také projekty vzdelá-
vania rómskych detí, ktoré priná�ajú pozitívne výsledky
v oblasti vzdelanostnej, výchovnej i celospoloèenskej.
Treba si v�ak uvedomi�, �e vzdelávacie programy pre
deti a �iakov zo sociálne znevýhodneného a výchovne málo-
podnetného prostredia neprinesú úspechy a pozitívne
výsledky hneï, ale neskôr urèite. Treba len zaèa� v tejto
oblasti pracova� intenzívnej�ie na území celého Slovenska.

Namiesto záveru ponúkam pravidlá správania sa a spolu-
práce, ktoré oznaèili frekventanti kurzov za najdôle�itej�ie,
ale aj naj�a��ie dodr�iavate¾né v zaèiatkoch ich praxe:

Desatoro pre uèite¾a a rómskeho asistenta
1. Komunikuj s rodièmi v ich rodnom jazyku, ak je to potrebné.
2. Vystupuj pred rodièmi ako ich pomocník � partner.
3. Poskytuj pomoc de�om v �ir�ej komunite.
4. Buduj dôveru rómskych rodièov voèi �kole.
5. Usmeròuj rodièov v zmysle po�iadaviek �koly (dobrá
    dochádzka, prospech, domáce úlohy, hygienické po�ia-
   davky a iné).
6. Buduj u rodièov detí citové zázemie pre rómske die�a
    voèi novému prostrediu, novým ¾uïom.

RIADITE¼OM A UÈITE¼OM ALTERNATÍVNYCH �KÔL A TRIED

ponúkame mo�nos� publikova� svoje riadiace a pedagogické skúsenosti
na stránkach Pedagogických rozh¾adov.

Odporúèame, aby ste vo svojich príspevkoch zdôraznili
� hodnoty � ciele � obsah � stratégie a metódy výchovy a vzdelávania � hodnotenie

�iakov � evalváciu pedagogiclého experimentu, prípadne jeho výsledkov.
Redakcia

    Sen
Zvy�ujú sa ceny,
národ narieka.
Snívam o zvý�ení
ceny èloveka.

J. Bily

Summary: The author presents a new category of pedagogical employees � an  assistant of a teacher-
who can have a positive influence on learning success of children and pupils from a disadvantaged
environment. She presents some experiences from carrying out re-qualifying training course �Romany
Assistant of a Teacher
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PRIMÁRNA PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
S OSOBITNÝM ZRETE¼OM NA VEK �IAKOV

Ingrid Emmerová, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Anotácia: Primárna prevencia drogových závislostí a jej efektívnos� s oh¾adom na vek �iakov.

K¾úèové slová: drogy, toxikománia, primárna prevencia drogových závislostí, prevencia s oh¾adom na
vek �iakov

Drogy a toxikománia dnes predstavujú jeden z najzá-
va�nej�ích celospoloèenských a celosvetových problémov.
Problematika drog presahuje hranice �tátov a kontinentov.
Poèet mladých ¾udí, a �ia¾ aj detí, závislých na drogách,
z roka na rok narastá. Pod¾a odborníkov (2002) mô�eme
oèakáva� pokles veku konzumentov pri prvom kontakte
s drogou èi pri prvej konzumácii drogy. Taktie� sa bude
zvy�ova� u�ívanie syntetických drog v rámci mláde�níc-
kych zábav. Tým narastá potreba úèinnej prevencie (èi�e
predchádzania drogovým závislostiam) a  najmä primárnej
prevencie, ktorá kladie dôraz na tie skupiny detí a mláde�e,
ktoré e�te nepri�li do kontaktu s drogami. Jej realizátormi
sú �kola, rodina, mimo�kolské zariadenia a masmédiá. Pre
spoloènos� je najefektívnej�ia primárna prevencia, ktorá
má pod¾a K. Cejpeka a J. Cejpekovej (1998) prebieha�
u� od útleho veku die�a�a.

Problematika drog a drogových závislostí detí a mláde�e
je ve¾mi zlo�itá. Pod¾a výskumu, ktorý realizoval Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO), je Slovensko na prvom
mieste v poète 11- a 13- roèných detí, ktoré zaèínajú fajèi�
(Bieliková, 2001). Dôsledky toxikománie sa odstraòujú
�a�ko a èasto ich nemo�no napravi�. Je dôle�ité, aby sa proble-
matikou drog zaoberala celá spoloènos�, aby vytvorila pre
deti prostredie a �ivotné podmienky, ktoré by zabezpeèilo
ich zdravý vývin.

Pri prevencii drogových závislostí treba zoh¾adni�
viacero faktorov. Bli��ie sa budeme venova� vekovým
charakteristikám adresáta preventívnych snáh, èi�e
zameriame sa na otázku, kedy treba s prevenciou zaèa�.
Z výsledkov výskumov (Ondrejkoviè et al., 1999) vyplýva,
�e takmer tretina mláde�e vo veku  14 � 19 rokov má skúse-
nosti s u�ívaním drog. Vek, v ktorom sa deti po prvý raz
dostávajú do styku s drogou, je ni��í ako 10 rokov.

¼. Sejèová (1997) pova�uje za najvhodnej�ie obdobie
primárnej, ne�pecifickej prevencie vek 11 - 12 rokov. Pod¾a
A. Pavúka (1997)  sa úèinnos� prevencie zvý�i, keï sa
zaèala 2 - 3 roky pred prvým kontaktom s drogou. O. Binda-
sová  tie� zdôrazòuje, �e veku primeranú prevenciu treba
zaèa� 2 roky pred predpokladaným prvým kontaktom
s drogou, èo presnej�ie znamená (Bindasová, 1995):
� alkohol a nikotín od 7 - 9 rokov,
� zneu�ívanie organických rozpú��adiel od 9 - 12 rokov,
� marihuana, ha�i� od 11 - 13 rokov,
� ostatné drogy od 13 - 15 rokov.

Ve¾mi  zlo�itým a �a�kým  vekovým obdobím je dospie-

vanie - puberta. Tieto deti sú ve¾mi zranite¾né a citlivé.
Pod¾a J. Hroncovej (1996)  puberta predstavuje �drama-
tickú fázu� socializácie. V�etka snaha dospievajúcich je
zameraná na oslobodenie sa od svojej detskej roly (napr.
fajèením napodobòujú dospelých). Narastá úsilie o nezá-
vislos� a snaha javi� sa ako dospelý, prièom sa preberajú
aj ne�iadúce formy správania, ako je fajèenie èi pitie
alkoholických nápojov.

Vek od 12 do 16 rokov je ve¾mi nároèný. Dochádza
k telesnému a du�evnému dozrievaniu. Die�a sa postupne
odde¾uje od rodiny a rámec rodiny si dopåòa okruhom
rovesníkov a kamarátov. Pre túto vekovú skupinu je ve¾mi
dôle�itá skupina rovesníkov, ktorá mô�e pomôc� v prevencii
- alebo naopak, predstavuje  ve¾ké nebezpeèenstvo. Práve
preto majú ve¾ký význam peer programy. Odborníci zastá-
vajú názor, �e málokedy osamelý mladý èlovek, bez
kontaktu s priate¾mi èi partiou, berie drogy. Prevencia
v skupine pubescentov je obzvlá�� dôle�itá, preto�e býva
ve¾mi ohrozená.

E. Schnitzerová (1996) uvádza, kedy zaèína proti-
drogová výchova v niektorých krajinách západnej Európy.
Napríklad vo Ve¾kej Británii sa informácie o drogách
a nebezpeèenstve ich u�ívania poskytujú �iakom u� vo
veku 5 � 11 rokov, vo �védsku formou výchovnej hry
de�om pred�kolského veku a vo Francúzsku sa protidro-
gová výchova realizuje v ni��ích roèníkoch Z� pomocou
objasòovania a upevòovania zásad prispievajúcich
k dobrému zdraviu.

Je nesporné, �e treba venova� ve¾kú pozornos� proble-
matike drogových závislostí, a to hlavne prevencii. Dôle�itú
úlohu tu hrá celá spoloènos�, ale je to najmä úloha rodièov,
pedagógov a centier pre prevenciu drogových závislostí.
Pri prevenèných aktivitách je potrebné zoh¾adni� fakt, �e
u� �iaci prvého stupòa Z� majú skúsenosti s legálnymi
drogami, a preto je vhodné posunú� zaèiatok aktivít do
pred�kolskej výchovy (napr. projekt Sladkosti závislos�ou).
Nako¾ko viaceré výskumy poukazujú na skutoènos�, �e
prvé skúsenosti s drogami získavajú deti u� vo veku 12
rokov, je nevyhnutné zaèa� so systematickou prevenciou
najneskôr vo veku 10 rokov � teda 2 roky pred predpokla-
daným u�itím drogy. Vek �iaka je rozhodujúcou skutoènos-
�ou nielen pri tom, kedy je treba zaèa� s  prevenciou, ale
ovplyvòuje aj  kvalitu a spôsob ponúknutia informácii.

K. Ne�por a L. Csémy (1997) uvádzajú osobitosti
prevencie v rôznych vekových skupinách:
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� Vo veku od 3 do 6 rokov zaèína väè�ina detí prenika�
do �ir�ieho sveta (�kôlka, rovesníci), rodièia sú v�ak
najdôle�itej�ími osobami v ich �ivote. Je to vek nekoneè-
ných otázok. U� v tomto veku je dôle�ité zaèa� die�a�u
v�tepova�, �e zdravie je dôle�itá hodnota a je správne
chráni� ho. Die�a musí vedie�, �e svet skrýva aj urèité
nebezpeèenstvá a má sa uèi� bráni�  sa pred nimi.
� Pre deti vo veku od 7 do 12 rokov je typické, �e sa
uèia vychádza� s vrstovníkmi, zapoji� sa do skupiny, du�ev-
ne pracova�. Informácie poskytované de�om majú by�
ve¾mi konkrétne, je potrebné pokraèova� v zdôrazòovaní
hodnoty zdravia a postupne premeni� informácie na
pravidlá a návyky. Spomínaní autori zdôrazòujú, �e cielená
prevencia  by mala zaèa� v tomto období.
� Vek od 13 do 22 rokov je ve¾mi nároèný. Dochádza
k telesnému a du�evnému dozrievaniu, objavuje sa schop-
nos� rie�i� problémy. Die�a sa postupne odde¾uje od rodiny
a rámec rodiny si dopåòa okruhom rovesníkov a kama-
rátov. Pre túto vekovú skupinu je ve¾mi dôle�itá skupina
vrstovníkov, ktorá mô�e pomôc� v prevencii - alebo nao-

pak, predstavuje  ve¾ké nebez-
peèenstvo. Práve preto
majú ve¾ký význam
peer programy.
Ïal�ím charakte-
ristickým zna-
kom tohto veko-
vého obdobia je
to, �e mladí ¾udia
chcú diskutova�, nie-
len prijíma� informácie.
S tým musia realizátori
prevencie poèíta�.

Deti, �iaci základ-
ných �kôl predstavujú
ve¾mi ohrozenú skupinu
vo vz�ahu k drogám,
preto je vèas-
ná a efektívna
prevencia ne-
vyhnutnos�ou.

�. Pondelik
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Summary: The author focuses on the topical problems of drug addiction in basic schools. She considers
possibilities of its primary prevention regarding the age of learners.

STAV KNI�NIÈNÉHO FONDU A ZÁKLADNEJ ÈINNOSTI
�KOLSKÝCH KNI�NÍC V PRE�OVSKOM A KO�ICKOM KRAJI

Cyril Krinický, Metodicko-pedagogické centrum Pre�ov

Anotácia: Výsledky prieskumu na overenie stavu kni�nièného fondu a základnej èinnosti �kolských
kni�níc v Pre�ovskom a Ko�ickom kraji.

K¾úèové slová: kni�nica, �iacke, uèite¾ské  a integrované kni�nice, èitatelia, vedúci �kolských kni�níc,
�kolskí knihovníci, kni�nièné fondy, evidencia výpo�ièiek, evidencia èitate¾ov, spracúvanie kni�nièného
fondu, kni�nièný katalóg, �pecializaèné �túdium pre uèite¾ov � �kolských knihovníkov

Generálny riadite¾ sekcie základných a stredných �kôl
a �kolských zariadení M� SR na základe výsledkov
rokovania Komisie pre �kolské kni�nice Rady ministra
pre kni�nice, ako poradného orgánu ministra �kolstva SR,
oslovil minulý rok MPC Pre�ov, aby zvá�ilo, a prípadne
zaradilo, do plánu èinnosti prácu �kolských kni�níc a infor-
maènú výchovu (práca s informáciami a vyu�ívanie slu�ieb
kni�níc). MPC Pre�ov operatívne zaradilo do plánu svojej

èinnosti vykonanie prieskumu na overenie stavu kni�niè-
ného fondu a základnej èinnosti �kolských kni�níc
v Pre�ovskom a Ko�ickom kraji, ako aj projekt priebe�ného
vzdelávania na zvy�ovanie profesijných kompetencií �kol-
ského knihovníka. Na naplnenie programu priebe�ného
vzdelávania v oblasti zvy�ovania profesijných kompetencií
�kolského knihovníka sme potrebovali zisti� stav kni�niè-
ného fondu a základnej èinnosti �kolských kni�níc.
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Zaèiatkom �kolského roka 2002/2003 realizovalo
prieskum na overenie stavu kni�nièného fondu a základnej
èinnosti �kolských kni�níc v Pre�ovskom a Ko�ickom kraji.
Cie¾om spomínaného prieskumu bolo zisti�:
� ako je vyhodnocovaná práca �kolskej kni�nice,
� obsah kni�nièného fondu,
� prírastok literatúry v predchádzajúcom �kolskom roku,
� poèet výpo�ièiek,
� spôsob dopåòania kni�nièného fondu,
� celková hodnota kni�nièného fondu,
� spôsob vedenia evidencie,
� evidencia èi samotné odoberanie novín a èasopisov,
� spôsob spracúvania kni�nièného fondu,
� druhy kni�nièných katalógov.

Na získanie uvedených údajov sme vypracovali dotaz-
ník, ktorý obsahoval aj otvorené otázky na konkretizáciu
problémov, ktoré uèitelia � �kolskí knihovníci vidia v èin-
nosti �kolskej kni�nice, ako aj návrhy na skvalitnenie
èinnosti �kolskej kni�nice.

Prieskumu sa zúèastnilo 399 základných �kôl
východoslovenského regiónu. Keï�e nie v�etky
dotazníky boli vyplnené pod¾a predlo�ených
in�trukcií, akceptovali sme len 388 správne vyplne-
ných dotazníkov.

Celkove sa prieskumu zúèastnilo:
� 254 základných �kôl Pre�ovského kraja � z okresov
Bardejov, Humenné, Ke�marok, Levoèa, Medzilaborce,
Poprad, Pre�ov, Sabinov, Snina, Stará ¼ubovòa, Stropkov,
Svidník, Vranov nad Top¾ou.
� 134 základných �kôl Ko�ického kraja � z okresov
Gelnica, Ko�ice, Michalovce, Ro�òava, Sobrance, Spi�ská
Nová Ves, Trebi�ov.

�kolské kni�nice sú legislatívne definované v zákone
è.183/2000, ktorý zatia¾ svoju smernicu nemá, a tak sa �kol-
ské kni�nice riadia stále smernicou M� SSR è.3767/1979.
Zákon è.183/2000 v §10, odst.1 definuje �kolskú kni�nicu
ako súèas� základnej alebo strednej �koly. Predstavuje ju
ako �informaèné a dokumentaèné centrum� �koly na zabez-
peèenie výchovnovzdelávacej èinnosti a výchovno-vzdeláva-
cieho procesu. Za zmienku stojí aj fakt, �e spomínaný zákon
nehovorí o �iackej a uèite¾skej kni�nici (ako si to mnohí
mylne myslia), ale definuje len pojem �kolská kni�nica.

Údaje, ktoré sme zistili, svedèia aj o tom, �e �kolské
kni�nice v zmysle zákona vo výchovnovzdelávacom
procese èi výchovnovzdelávacej èinnosti plnia len v malom
rozsahu svoje základné úlohy, èo je evidentné z nasle-
dujúcich zistení (pozri zákon è.183/2000 §10).

V úvode dotazníka sme skúmali odbornos� uèite¾ov
poverených vedením �kolskej kni�nice � vedúcich �kol-
ských kni�níc, resp. �kolských knihovníkov. Dospeli sme
k záveru, �e nie v�etci uèitelia � �kolskí knihovníci majú
vysoko�kolské vzdelanie. Iba 76,36% �kolských knihov-
níkov má ukonèenú vysokú �kolu. Najhor�ie je na tom
okres Trebi�ov, kde má vysoko�kolské vzdelanie len
53,33% uèite¾ov. 96,01% �kolských knihovníkov

neabsolvovalo �iadne �kolenie pre vedúcich �kolských
kni�níc. Necelé 4% uèite¾ov sa takéhoto �kolenia zúèast-
nilo v minulosti (pred rokom 1991), keï ich organizátorom
boli zväè�a OÚ odbory �kolstva, èi KPÚ. Keï�e od roku
2000 je v platnosti u� spomínaný zákon è.183/2000,
mô�eme hovori� o 100% neza�kolenosti uvedenej skupiny
uèite¾ov. Zistili sme, �e funkciu �kolského knihovníka
vykonávajú v základných �kolách uèitelia bez odborného
knihovníckeho vzdelávania. Aj napriek tomu v tejto funkcii
pôsobia uèitelia v priemere 7,78 rokov.

Èinnos� �kolskej kni�nice je pravidelne vyhodnocovaná
vedením �koly len v 68,04% �kôl zúèastnených na na�om
prieskume. Vo zvy�ných viac ako 20% je èinnos� �kolskej
kni�nice hodnotená inými formami (len pri inventari-
zaèných uzávierkach na konci kalendárneho roka, pri pora-
dách PK a MZ, pri in�pekèných kontrolách �koly), resp.
nie je hodnotená vôbec. Pri tejto mo�nosti sme najvy��í
údaj zaznamenali v okrese Levoèa � 62,50%, èo pokladá-
me za alarmujúci stav hodnotenia èinnosti �kolskej kni�nice.

Vybavenie kni�nièného fondu �kolských kni�níc je
rôzne. Závisí to od ve¾kosti �koly, teda od poètu �iakov,
pedagogických zamestnancov, èi poètu tried, ale aj od
dotácií pre �kolské kni�nice, ktoré, samozrejme, absentujú.
zistili sme, �e kni�nice majú v priemere:
� 3 327,75 kni�nièných jednotiek,
� 0,43 fotografických dokumentov,
� 1,27 videokaziet,
� 0,34 CD ROM,
� 4,48 iných fondov (LP, MC, odborné dokumenty, meto-
dické príruèky ...), na jednu �kolskú kni�nicu. Najslab�ie
vybavenie kni�nièného fondu majú pod¾a predpokladov
základné �koly v men�ích obciach a málotriedne základné
�koly.

Prírastok literatúry v priebehu roka 2001 bol na 388 základ-
ných �kolách východoslovenského regiónu 7 203 kni�niè-
ných jednotiek, èo v priemere predstavuje 18,56 kni�niè-
ných jednotiek na jednu �kolu. Najmen�í prírastok sme zazna-
menali v okrese Sobrance - devä� kni�nièných jednotiek.

Poèet výpo�ièiek za rok 2001 bol 150 991, èo v prieme-
re èiní 389,15 výpo�ièiek na jednu �kolskú kni�nicu.

Zis�ovali sme aj finanènú èiastku, ktorá bola v roku
2001 vyhradená na doplnenie kni�nièného fondu �kolských
kni�níc. Z celkového poètu �kôl zúèastnených na tomto
prieskume bolo spolu 305 443,�  Sk vyèlenených na dopl-
nenie kni�nièného fondu �kolskej kni�nice. Je v�ak treba
poznamena�, �e nie ka�dá  �kola mala vyèlenené financie
pre �kolskú kni�nicu. Najhor�ie sú na tom v okresoch
Stropkov (0,� Sk), Ke�marok (v priemere 65,� Sk na
jednu �kolu), Sobrance (118,� Sk na jednu �kolu).

Celková hodnota kni�nièného fondu �kolských kni�níc
388 základných �kôl predstavovala v roku 2001 èiastku
18 104 498,01 Sk, èo v priemere znamená 46 661,08 Sk
na jednu �kolskú kni�nicu zúèastnenú na tomto prieskume.
Zaujímalo nás tie�, èi �kolské kni�nice vedú presnú eviden-

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY



PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 1/200316

ciu svojich èitate¾ov a výpo�ièiek. 75,26% �kolských
kni�níc vedie presnú evidenciu èitate¾ov a 87,37% vedie
presnú evidenciu výpo�ièiek. Nevieme si celkom dobre preds-
tavi�, akým spôsobom je potom èinnos� �kolskej kni�nice
vyhodnocovaná, keï nie je k dispozícii presná evidencia èita-
te¾ov a výpo�ièiek. Ako vidie� z výsledkov, nie v�etky �kol-
ské kni�nice vedú presnú evidenciu èitate¾ov, èi výpo�ièiek
(z rôznych dôvodov), a tak je na mieste iniciatíva M� SR
a MPC Pre�ov pri realizácii za�ko¾ovacích vzdelávacích
podujatí na výkon funkcie �kolského knihovníka.

�kolské kni�nice v Pre�ovskom a Ko�ickom kraji
evidujú spolu 59 novín a èasopisov a odoberajú 49 druhov
uvedených tlaèovín. Zo zistených údajov ïalej vyplýva,
�e na niektorých �kolách sa nehospodárne narába s fi-
nanènými prostriedkami urèenými na doplnenie kni�niè-
ného fondu, keï sa nakupujú exempláre typu Dom a byt,
Lidé a zemì, Hlasy z domova a misií, Filozofia, Záhradkár,
¼ubovnianske noviny, a ïal�ie. Nevieme si toti�  celkom
dobre predstavi�, ako sú spomínané exempláre kompati-
bilné s uèebnými plánmi èi osnovami, resp. s obsahovou
náplòou vyuèovacích hodín na základných �kolách.

Kni�nièný fond �kolských kni�níc spracúvajú �kolskí
knihovníci rôznymi spôsobmi, väè�inou v�ak vo forme
prírastkového zoznamu (89,95%). 57,47% spracúva
kni�nièný fond peèiatkovaním, 52,32% pracuje zo zozna-
mom úbytkov, 17,27% má knihy rozdelené do tematických
skupín, 8,25% spracúva abecedne beletriu a 11,60%
�kolských knihovníkov uviedlo, �e náuèná literatúra je
spracovaná pod¾a tematických skupín. Zarazilo nás v�ak,
�e �estnás� �kolských knihovníkov nemá kni�nièný fond
spracovaný vôbec.

Alarmujúci údaj sme zaznamenali pri zis�ovaní vybudo-
vaných druhov kni�nièných katalógov. A� 54,90% �kol-
ských kni�níc nemá vybudovaný �iadny kni�nièný katalóg.
Preto sa v projekte priebe�ného vzdelávania �kolských
knihovníkov MPC Pre�ov objavuje aj téma spracovania
kni�nièných fondov a budovania kni�nièných katalógov.
Najèastej�ie vybudovaným kni�nièným katalógom �kol-
ských kni�níc v 388 základných �klách východosloven-
ského regiónu bol menný kni�nièný katalóg (32,99%).

Ako u� bolo spomenuté v úvode, na získanie uvede-
ných údajov sme pou�ili nami vypracovaný dotazník, ktorý
obsahoval aj otvorené otázky na konkretizáciu problémov,
ktoré uèitelia � �kolskí knihovníci vidia v èinnosti �kolskej
kni�nice, ako aj návrhy na skvalitnenie èinnosti �kolskej
kni�nice. Zaznamenali sme nasledujúce problémy:
� nedostatok beletrie,
� nedostatok nových publikácií � problém financií,
� nedostatok finanèných prostriedkov,
� nehonorovaná èinnos� �kolského knihovníka,
� mno�stvo brakovej, nevychovávajúcej literatúry v kníh-

kupectvách,
� priestorové problémy pre �kolské kni�nice,
� staré a znièené knihy, neatraktívne a neaktuálne tituly,
� knihy sú poukladané v skriniach,

� nezáujem detí o knihy.
Uèitelia nám poskytli aj svoje návrhy na zlep�enie èin-

nosti �kolských kni�níc:
� zabezpeèenie poèítaèa na evidenciu,
� zní�enie úväzku uèite¾a,
� centrálne dodávané tituly povinnej literatúry,
� kvalitnej�ia propagácia slovenskej detskej literatúry

v médiách,
� vyèlenenie financií pre �kolské kni�nice,
� obohatenie �kolských kni�níc o nové tituly pre v�etky

vekové kategórie,
� podnietenie záujemu o èítanie kníh,
� obnovenie kni�nièného fondu,
� za ka�dú stratenú knihu úhrada vo vý�ke dvojnásobku

ceny knihy,
� zavedenie spoplatnenia výpo�ièiek,
� vyèlenenie kni�nièného fondu �koly pod obecnú kni�nicu,
� vytvorenie kolekcie nahrávok � rozprávky,
� výchovno-vzdelávacie programy,
� spolupráca s triednymi uèite¾mi pri zvy�ovaní záujmu

o èítanie u �iakov,
� organizovanie besied o knihách,
� zní�enie cien kníh pre �kolské kni�nice,
� integrovanie v�etkých �kolských kni�níc mestských èi

obecných �kôl do jednej, ktorú by viedol profesionálny
knihovník na plný úväzok, resp. by sa z ka�dej �koly strie-
dali ako slu�ba v kni�nici - pri zoh¾adnení jeho knihovníc-
kej èinnosti (úväzok, osobný príplatok, dohoda o vyko-
naní práce, VPP, 1/2 úväzok, 1/3 úväzok....).
V závere sme zis�ovali predbe�ný záujem, a teda perspek-

tívnu úèas� uèite¾ov poverených vedením �kolských kni�-
níc na plánovaných a organizovaných vzdelávacích podu-
jatiach v rámci ná�ho projektu priebe�ného vzdelávania
�kolských knihovníkov. Pri sumarizácii kladných odpovedí
(rozhodne áno; ak budem môc�, tak sa zúèastním) sme
zistili, �e a� 66,76% vedúcich �kolských kni�níc má záujem
vzdeláva� sa v danej oblasti, èo urèite prispeje k skvalitne-
niu ich èinnosti vo funkcii �kolského knihovníka. Najväè�í záu-
jem sme zaznamenali v okrese Levoèa (87,50%). 16,49%
uèite¾ov si zvolilo alternatívu �neviem, èi sa zúèastním�.
Pribli�ne rovnaké percento (16,75%) �kolských knihov-
níkov odpovedalo skôr negatívne (keï nebudem musie�,
tak sa nezúèastním, resp. rozhodne sa nezúèastním), èo
mô�eme pripísa� na vrub ich dôchodkovému veku, èi neo-
chote vedenia �koly uvo¾ni� uèite¾ov z vyuèovacích hodín.
Musíme v�ak objektívne poznamena�, �e sú aj �koly, kde
funkciu �kolského knihovníka vykonáva uèite¾ a riadite¾,
ktorý má e�te mno�stvo iných povinností spojených
s fungovaním samotnej �koly.

Záver
Výsledky prieskumu na overenie stavu kni�nièného

fondu a základnej èinnosti �kolských kni�níc na 388
základných �kolách v Pre�ovskom a Ko�ickom kraji
poukazujú na to, �e plnia svoje základné funkcie, ktoré im
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ukladajú vy��ie uvedené právne normy (zákon è.183/2000
a smernica M� SSR è.3767/1979), len ve¾mi oklie�tene.
Príèiny tohto stavu sú rôzne. Poukazujú na ne aj samotní
uèitelia. Ide hlavne o nedostatok finanèných prostriedkov
a s tým súvisiaci nedostatok nových publikácií, nehonoro-
vanie èinnos� �kolského knihovníka, priestorové problémy
pre �kolské kni�nice, staré a znièené knihy, neatraktívne a neak-
tuálne tituly plné ideológie, ale aj neznalos� legislatívy o �kol-
ských kni�niciach zo strany vedenia �koly i vedúcich �kolských
kni�níc, nedostatoèný záujem zriaïovate¾ov o danú proble-
matiku, neaktuálnu, nedostatoèná a nekompletnú legisla-
tívnu úpravu �kolských kni�níc atï. Z týchto a ïal�ích dôvodov

nie sú a nemô�u by� kni�nice kultúrnym, informaèným,
vzdelávacím a dokumentaèným centrom �koly, ktoré
podporuje celo�ivotné vzdelávanie, duchovný rozvoj, ako o tom
v §2 a §3 hovorí zákon è183/2000 o kni�niciach.

Záverom by sme radi pripomenuli návrhy na zlep�enie
èinnosti �kolských kni�níc, ktoré nám poskytli uèitelia z praxe,
poverení vedením �kolských kni�níc, aby sa �kolské kni�nice
naozaj stali ustanovizòou, resp. spomínaným centrom, ktoré bude
ma� svoje opodstatnenie vo vízii celo�ivotného vzdelávania.

Zmena
Po totalitnom systéme
v pôstotalitnom �ijeme.

     J. Bily

   Dotazník MPU                          Motivaèné podnety uèite¾ov 

Oblasti motivaèných 
podnetov uèite¾a 

ve¾mi dobré 
   20 � 17 

     dobré 
   16 � 14 

    slab�ie 
   13 � 12 

     slabé 
    11 � 9 

ve¾mi  slabé 
    8 � 6 

    �iadne 
     5 � 4 

Sloboda (S)  Ex. (16,5)    P1 (10,3)  P2  (7,7)  

Zá�itok úspechu  (U)  Ex. (18,3)   P1 (12,5)   P2  (7,8)  

Ocenenie - uznanie  (O)  Ex. (17,8)   P1 (13,0)   P2  (7,7)  

Komunikácia  (K)  Ex. (18,0)  P1 (14,0)   P2 (9,2)   

Myslenie  (M)  Ex. (17,4)   P1 (11,7)   P2  (7,7)  

MPU    a.p  Ex. (17,65)  P1 (12,31)  P2  (8,46)  
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Summary:The author presents the results of his survey that focuses on the state of library stocks and
basic activities of school libraries in Presov and Ko�ice region.

O JEDNOM UÈITE¼SKOM EXPERIMENTE...
Boris Sihelsky, Metodicko-pedagogické centrum, B. Bystrica

(Pokraèovanie z minulého èísla)

V decembrovom èísle (5/2002) som èitate¾om ponúkol
projekt uèite¾ského experimentu, ktorý bol v rokoch 1999
� 2002 zrealizovaný na strednej odbornej �kole. V tomto
èísle pokraèujem s prezentáciou výsledkov, verifikáciou
a interpretáciou prvých dvoch výskumných hypotéz
(subhypotéza A a B).

2  Výsledky experimentu a ich interpretácia
2.1 Verifikácia a interpretácia subhypotézy A

2.1.1  Aké stredné hodnoty skóre premennej MPU
sme namerali? O èom vypovedali stredné hodnoty?
Èo ukázali analýzy pozorovania motivácie na vyuèova-
ní? Vnímali �iaci motivaèné podnety uèite¾ov vyuèujú-
cich naozaj odli�ne � rozdielne?

Motivaèné podnety uèite¾ov ex., P1 a P2 sme zistili

Legenda: Polohy rozdelenia skóre závisle premennej MPU sú vyjadrené aritmetickým priemerom  (a.p.), medianom
(md) a modusom (ms). Miery rozptylu strednej hodnoty skóre premennej MPU vyjadruje �tandardná odchýlka
(s.d.),  variaèný koeficient (v %) a variaèné rozpätie (v.r.)

post�meraním pomocou výskumného nástroja (dotazník
MPU) a pozorovaním vyuèovania uèite¾ov. Výsledky
meraní za jednotlivé oblasti premennej MPU sú zhrnuté v tabu¾-
kách è. 1 a 2. Výsledky pozorovania motivaèných profilov
uèite¾ov ex. a P1 sú v tabu¾ke è. 3.

Stredné hodnoty skóre premennej MPU v tabu¾ke è. 1
poukázali na odli�nosti v miere motivaèných podnetov
uèite¾ov ex., P1 a P2.  Z porovnania údajov v tabu¾ke è. 2
vyplýva, �e �iaci posúdili motivaèné pôsobenie uèite-
¾ov v rozdielnych kvalitatívnych intervaloch.
Najvy��ie (ve¾mi dobré; a.p.= 17,65) a aj homogénne
(s.d. = 1,13 a� 1,64) motivaèné podnety vo v�etkých oblas-
tiach meraných dotazníkom MPU vytváral uèite¾ s projek-
tovým prístupom k vyuèovaniu. Najni��ie (ve¾mi slabé;
a.p.= 8,46) motivaèné podnety vytváral uèite¾ P2
s obsahovo�predmetovým prístupom k vyuèovaniu.
Motivaèné podnety uèite¾a P1 posúdili �iaci v slab�om

intervale miery
( a . p . = 1 2 , 3 1 ) .
Ve¾mi dobrú úro-
veò motivaèných
podnetov vo v�et-
kých piatich oblas-
tiach premennej
MPU reflektovali
�iaci na vyuèovaní
s uèite¾om expe-
rimentátorom,
ktorý uplatòoval
 projektový prístup

       vo vyuèovaní.

Tabu¾ka è.1  �tatistická deskripcia závisle premennej  MPU

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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vo vytváraní moti-
vaèných podne-
tov uèite¾ov vyuèu-
júcich v experi-
mentálnej triede.
Výskumný pred-
poklad o rozdiel-
nosti v MPU bol
m e r a n i a m i
a   a n a l ý z a m i
potvrdený.

2.1.2 Boli namerané rozdiely skóre premennej MPU
�tatisticky významné? Dajú sa namerané rozdiely
skóre premennej MPU zov�eobecni� na základný súbor?

Do tabu¾ky 4 a 5 sme zaznamenali súhrnné
fakty z analýzy a t-testu významnosti
nameraných rozdielov skóre závisle
premennej MPU. Fakty poukázali na
skutoènos�, �e rozdiel aritmetických
priemerov súhrnného skóre z piatich
oblastí závisle premennej MPU nebol
náhodný, ale �tatisticky signifikantný
(t-hodnota = 10,99, resp. 22,36; p-
hodnota<<0,001). �tatistickú, nulovú
hypotézu (medzi motivaèným pôsobením
uèite¾ov ex., P1 a P2 v experimentálnej
triede nie je �iadny rozdiel, èi�e Ä = 0) sme
preto zamietli. Prijali sme hypotézu
alternatívnu (Ä > 0,  t.j Ä = 5,34±1,01, resp.
Ä = 9,19±0,81). Znamená to, �e ak by
uèitelia ex., P1 a P2 vyuèovali v ktorejko¾vek

inej triede základného súboru rovnakou koncepciou ako
v triede experimentálnej (výberový súbor), potom by �iaci
pravdepodobne (p<<0,001) reflektovali ich motivaèné
podnety rovnako, s rovnakým rozdielom skóre premennej
MPU ako �iaci výberového súboru. Ná� výskumný pred-
poklad o signifikantnom rozdiele v motivaèných
podnetoch uèite¾ov vyuèujúcich v experimentálnej
triede bol �tatistickou analýzou potvrdený.

   Dotazník MPU                          Motivaèné podnety uèite¾ov 

Oblasti motivaèných 
podnetov uèite¾a 

ve¾mi dobré 
   20 � 17 

     dobré 
   16 � 14 

    slab�ie 
   13 � 12 

     slabé 
    11 � 9 

ve¾mi  slabé  
    8 � 6 

    �iadne 
     5 � 4 

Sloboda (S)   Ex. (16,5)    P1 (10,3)  P2  (7,7)  

Zá�itok úspechu  (U)   Ex. (18,3)   P1 (12,5)   P2  (7,8)  

Ocenenie - uznanie  (O)   Ex. (17,8)   P1 (13,0)   P2  (7,7)  

Komunikácia  (K)   Ex. (18,0)  P1 (14,0)   P2 (9,2)   

Myslenie  (M)   Ex. (17,4)   P1 (11,7)   P2  (7,7)  

MPU    a.p  Ex. (17,65)  P1 (12,31)  P2  (8,46)  

Mikroanalýzy vyuèovania (AS 8)               uèite¾ /  rok  

Kategórie edukaèných javov (A;R) / 
edukaèné situácie 

 Ex. 
1999 

 Ex. 
2002 

  P1 
1999 

  P1 
2002 

A1 � Pozitívne hodnotenia, akceptácia 
�iaka, pochvaly  

  10     6      3     0 

A2 � Povzbudenie k  èinnosti,  vyslovenie  
        dôvery v  schopnosti �iaka  

    7     8     1     0 

ÓA � AKCEPTÁCIA �IAK OV 
(pozitívna motivácia)  

  17   14     4     0 

R1 � Napomínania, rozkazy     0     0     6     8 

R2 � Negatívne hodnotenie, kritika     2     3     7     5 

R3 � Ironizujúce hodnotenie, zlos�...     0     0     2     4 

R4 � Chýbajúce hodnotenie     1     0     8    11 

ÓR � ODMIETANIE �IAK OV 
(negatívna motivácia)  

   3     4    23    28 

Index motivácie ÓA / ÓR 5, 66 3, 50  0, 17  0, 00 

     t � test  (3,79)  Závisle  
premenná 

 ex. 
 a.p 

 P1 
 a.p. 

rozdiel 

 a.p  t-hodn.  p-hodn. 
95% interval  
spo¾ahlivosti 

�tatistické 
testovanie 

  MPU 17,65 12,31  5,34   10,99  << 0,001 <4, 33; 6, 35>  signif. 
 

     t � test  (3,79)  Závisle  
premenná 

 ex. 
 a.p 

 P2 
 a.p. 

rozdiel 

 a.p  t-hodn.  p-hodn. 
95% interval  
spo¾ahlivosti 

�tatistické 
testovanie 

  MPU 17,65  8,46  9,19   23,36  << 0,001 <8, 38; 9, 94> signif. 
 

Tabu¾ka 4 Test významnosti rozdielov a.p. skóre premennej MPU (ex.-P1)

Tabu¾ka 5 Test významnosti rozdielov a.p. skóre premennej MPU (ex.-P2)

Tabu¾ka 2  Miera  MPU v experimentálnej triede

Miera motivaèných podnetov uèite¾ov s obsahovo-
predmetovým prístupom bola �iakmi vnímaná ako
slab�ia (P1) a ako ve¾mi slabá (P2).

Tabu¾ka 3 Porovnanie  motivaèných profilov uèite¾ov

Náhodným pozorovaním
zistené frekvencie výskytu kate-
górií edukaèných javov A
(akceptácia) a R (odmietanie)
vypovedali o rozdielnych
motivaèných profiloch uèite-
¾ov.
Z tab. è. 3 je zrejmé, �e na pozoro-
vaných vyuèovacích hodinách
uèite¾ P1 takmer vôbec nepo-
vzbudil �iakov k èinnosti a ne-
vyslovil dôveru v schopnosti
�iaka. Èastej�ie negatívne hodnotil, vyjadroval nespokoj-
nos�, kritizoval a striktne vy�adoval uèebnú èinnos�,
disciplínu a ticho v triede. Vysoké frekvencie chýbajúceho
hodnotenia naznaèili, �e uèite¾ vo svojej vyuèovacej
koncepcii pravdepodobne neprikladal význam motivácii
�iakov pomocou hodnotenia. Zistené motivaèné profily
uèite¾a experimentátora (k

m
 = 5,66; 3,50) i uèite¾a

P1(k
m
 = 0,17; 0,00) potvrdili reflexie �iakov vyjadrené

v dotazníku MPU.
Uvedené fakty nás oprávòujú poukáza� na odli�nosti
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2.1.3 O èom vypovedali rozptyly priemerov skóre
závisle premennej MPU v experimentálnej triede?
Bola výskumná  subhypotéza A pravdivá?

Na potvrdenie výskumného predpokladu o tom, �e
príèiny signifikantných rozdielov skóre závisle premennej
MPU treba h¾ada� v rozdielnosti vyuèovacích koncepcií
� prístupov uèite¾ov sme zis�ovali, èi rozptyly vysvetlené
rozdielom skóre premennej MPU v párovom výbere ex.,
P1 a P2 majú systematický (t.j. vplyvom vyuèovacej
koncepcie), alebo reziduálny (t.j náhodný) zdroj premen-
livosti.  Na tento úèel sme pou�ili analýzu variancie pri
dvojitom triedení systematických rozptylov pod¾a zdrojov
premenlivosti (uèite¾; �iak). Súèasne sme porovnali skóre
závisle premennej MPU vo v�etkých troch vyuèovacích
prístupoch uèite¾ov.

Tabu¾ka  6  Analýza  variancie závisle premennej MPU

Analýzy variancií aritmetických priemerov skóre
premennej MPU (v oblastiach S; Ú; O; K; M) v tab. 6
ukázali vysoké, rozdielmi medzi podskupinami ex., P1 a P2
spôsobené zdroje premenlivosti (rozptyly v ståpci uèite¾).
Táto skutoènos� vysvet¾uje príèinu úspe�nej�ieho, lep�ieho
motivovania �iakov k �uèeniu sa�  na vyuèovaní. Príèinou
bola nezávisle premenná (PPU) t. j. vyuèovacia koncep-

cia uèite¾ov vyuèujúcich v experi-
mentálnej triede, prejavujúca sa
regresným vplyvom na závisle
premennú MPU. Koeficienty v tab.
7 vyjadrili mieru regresného vplyvu
vyuèovacej koncepcie (PPU) na
závisle premennú (MPU).

�tatistické testovanie význam-
nosti rozdielov skóre premennej MPU
potvrdilo signifikantnos� rozdie-

ANOVA  MPU Rozptyl vysvetlený                   F-test 

Závisle premenná   uèite¾    �iak 

Rozptyl 
  rezid. F-hodn. p-hodn. Fkr (8,25) 

SLOBODA     935,77   143,83    147,57  139,50 p < 0,001    signif. 

zá�itok ÚSPECHU  1 278,02     60,96    115,30  243,80 p < 0,001    signif. 

potreba OCENENIA     737,94   144,15    138,73  117,00 p < 0,001    signif. 

KOMUNIKÁCIA     924,38   207,62    244,29   83,30 p < 0,001    signif. 

rozvoj  MYSLENIA  1 097,30   205,65    332,69   72,60 p < 0,001    signif. 

Celkové MPU 24 499,9  2 026,20  2 844,75  189,50 p < 0,001    signif. 

Premenná  AUS � aktívne uèenie sa �iakov na vyuèovaní Dotazník 
   AUS a.p md ms s. d. v % max. min. var.rozp. 

P1 10,87  11  12 2,87 

26,48   16   4       12 

P2 10,26 

 10  10 1,67 

16,31   13    5         8 

Ex. 17,13 

 17  17 1,89 

11,06   20   14         6 

lov medzi motivaènými podnetmi uèite¾ov vyuèu-
júcich v experimentálnej triede. Namerané rozdiely
poukázali na úspe�nos� (opodstatnenos� � pod¾a prvého
hodnotiaceho kritéria) nami zrealizovanej vyuèovacej
koncepcie. Ukázalo sa, �e projektový prístup uèite¾a
bol príèinou ve¾mi dobrého, na uspokojovanie uni-
verzálnych potrieb �iakov zameraného �pecifického
motivaèného pôsobenia uèite¾a. Takto orientované
motivaèné podnety uèite¾a mohli vyvola� priaznivé pod-
mienky na formovanie a rozvoj vnútornej motivácie �iakov
na autoregulované �uèenie sa� na vyuèovaní.

Prezentované výskumné výsledky 2.1 potvrdili
výskumné predpoklady zhrnuté do subhypotézy A. V nej
sme tvrdili, �e �iaci vyuèovaní uèite¾om, ktorý  uplat-
òuje projektový prístup k vyuèovaniu, budú lep�ie

motivovaní �uèi� sa�
na vyuèovaní ako
�iaci vyuèovaní uèite-
¾om, ktorý uplatòuje
obsahovo-predme-
tový  prístup k vyuèo-
vaniu. Subhypotéza
bola potvrdená. Jej
platnos� je mo�né zo-
v�eobecni� na základ-
ný súbor �iakov �koly.

2.2 Verifikácia a interpretácia subhypotézy B
2.2.1 Aké stredné hodnoty skóre premennej AUS sme
namerali? O èom vypovedali? Aké vyuèovacie �týly
uèite¾ov sme na vyuèovaní odpozorovali? Vnímali
�iaci mieru aktívneho uèenia sa na vyuèovaní naozaj
rozdielne?

  Mieru aktívneho uèenia sa �iakov sme
zistili post-meraním pomo-
cou dotazníka AUS a pozo-
rovaním �týlu vyuèovania
uèite¾ov v experimen-
tálnej triede. Výsledky
meraní závisle premennej
AUS a pozorovania �týlu
vyuèovania sú zhrnuté
v tabu¾kách è. 8, 9 a 10.

ANOVA  MPU Rozptyl vysvetlený Celkový    Vplyv  PPU 

Závisle premenná   uèite¾    �iak 
Rozptyl 
  rezid. rozptyl  koef.     % 

SLOBODA     935,77   143,83    147,57 1 227,16   0,763   76,30 

zá�itok ÚSPECHU  1 278,02     60,96    115,30 1 454,29   0,879   87,90 

potreba OCENENIA     737,94   144,15    138,73 1 020,81   0,723   72,30 

KOMUNIKÁCIA     924,38   207,62    244,29 1 376,29   0,672   67,20 

rozvoj  MYSLENIA  1 097,30   205,65    332,69 1 635,65   0,671   67,10 

Celkové MPU 24499,90  2 026,20  2 844,75 29370,0   0,834   83,40 

Tabu¾ka  7  Vplyv nezávisle premennej (PPU) na závisle premennú (MPU).

Tabu¾ka 8  Deskriptívna �tatistika závisle premennej AUS

Legenda: Polohy rozdelenia skóre závisle premennej AUS sú vyjadrené aritmetickým prieme-
rom (a.p.), medianom (md) a modusom (ms). Miery rozptylu strednej hodnoty skóre - premen-
nej AUS vyjadruje �tandardná odchýlka (s.d.),  variaèný koeficient (v %) a variaèné rozpätie (v.r.)
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pokyny a striktne urèoval èinnosti, ktoré majú �iaci na
vyuèovaní robi�. Otázky a úlohy (súvisiace s uèivom) pre

�iakov boli orientované preva�ne na rozvoj ni��ích
poznávacích funkcií a reprodukciu nauèeného uèiva
(k

r/p
 = 0,74; 0,25). Poèas vyuèovania uèite¾ takmer

vôbec nepovzbudil �iakov k èinnosti a nevyslovil dôveru
v schopnosti �iaka. Èastej�ie negatívne hodnotil, kritizoval
a vy�adoval disciplínu a ticho v triede (k

m
 = 0,18; 0,00).

Na vyuèovaní s týmto profilom nedochádzalo k aktív-
nemu uèeniu, èo potvrdili aj
�iacke výpovede v dotazníku
AUS. Direktívnym �týlom riadené
vyuèovanie pravdepodobne
neprinieslo �iakom mo�nos� na
sebarealizáciu a uspokojenie sa

oblasti vyjadrenia pocitov, názorov, prezentácie svojich
uèebných výsledkov, komunikácie a sebahodnotenia.
Z tohto poh¾adu i z dlhodobého h¾adiska direktívne vyuèo-
vanie nemohlo vplýva� ani na vnútornú motiváciu �iakov
a ich správanie. Jeho výsledky boli pravdepodobne
bezvýznamné alebo �kodlivé.

Uèite¾ experimentátor pou�íval na vyuèovaní nedi-
rektívny vyuèovací �týl orientovaný na rozvoj vy��ích
poznávacích funkcií a osobnos� �iakov. Na vyuèovaní
menej predná�al a pouèoval, kritizoval, negatívne hodnotil
a organizoval èinnos� �iakov. Viac poskytoval �iakom slobodu
a priestor na sebarealizáciu a sebahodnotenie v procesoch
uèenia sa. Túto odpozorovanú, mikroanalýzami vyuèo-
vania zistenú skutoènos� potvrdili aj �iacke výpo-
vede v dotazníku AUS i MPU. Nedirektívne vyuèo-
vanie uèite¾a s projektovým prístupom mohlo z dlhodobého
h¾adiska vplýva� na vnútornú motiváciu i správanie �iakov.
Jeho výsledky preto nemuseli by� bezvýznamné.

Uvedené výskumné výsledky nás oprávòujú poukáza�
na rozdielnos� v miere uèenia sa �iakov na vyuèovaní
experimentálnej triede. Výskumný predpoklad
o rozdielnosti v miere aktívneho uèenia sa �iakov
na vyuèovaní sa ukázal by� pravdivý, potvrdený
meraniami a analýzami.

2.2.2 Boli namerané rozdiely skóre premennej AUS
�tatisticky významné? Dajú sa zistené rozdiely skóre
premennej AUS zov�eobecni� na základný súbor?

Tabu¾ka 11  Test významnosti rozdielov a.p. skóre premennej AUS
(ex.-P1)

Tabu¾ka 9 Miera aktívneho uèenia sa �iakov na vyuèovaní
v experimentálnej triede

Tabu¾ka 10 Porovnanie indexov vyuèovacích �týlov uèite¾ov
v experimentálnej triede

Výpovede �iakov spracované v tabu¾ke è. 8 poukázali
na rozdielnosti v miere aktívneho uèenia sa �iakov na vyu-
èovaní s uèite¾mi ex., P1 a P2 vyuèujúcich v experimen-
tálnej triede. Z tabu¾ky è. 9 vyplýva skutoènos�, �e �iaci
reflektovali mieru aktívneho uèenia sa na vyuèovaní rozdiel-
ne. Ve¾mi dobrú mieru aktívneho uèenia sa (a.p.= 17,13;
s.d = 1,87) vnímali na vyuèovaní s uèite¾om experimentá-
torom. Nameraná stredná hodnota skóre vypovedala o tom,
�e uèite¾ experimentátor vytváral na vyuèovaní priaznivé
podmienky na to, aby sa �iaci mohli aktívne uèi�. Pravidelne
(èasto) pre �iakov pripravoval vhodné uèebné úlohy a èin-
nosti so spätnou väzbou v uèení. �iaci boli na vyuèovaní
sociálne aktívni, uèili sa a uèivo sa nauèili preva�ne v �kole.
Neboli za�a�ovaní uèením sa v domácom prostredí.
Slabú mieru aktívneho uèenia sa vnímali �iaci na vyu-
èovaní s uèite¾mi P1 a P2. Namerané stredné hodnoty
(a.p. = 10,87, resp. 10,26) naznaèovali, �e uèitelia P1 a P2
nevytvárali na vyuèovaní priaznivé podmienky na aktívne
uèenie sa �iakov. �iaci síce mohli na vyuèovaní niekedy
spolupracova� v skupine, ale k aktívnemu uèeniu, vzh¾a-
dom na chýbajúcu spätnú väzbu v uèení i komunikáciu
s uèite¾om, dochádzalo iba málokedy. Aktivita èinností
na vyuèovaní bola preva�ne na strane uèite¾a. �iaci sa
na vyuèovaní vnímali skôr pasívnej role. Viac ako v �kole
sa uèili doma, èo mohlo by� príèinou ich pre�a�ovania.

Výsledky mikrovyuèovacích analýz (AS 8) uvedené
v tabu¾ke è. 10 poukázali na rozdielny profil vyuèovania
uèite¾a experimentátora a uèite¾a P1 v rámci pozoro-
vaných edukaèných èinností na vyuèovaní. Ukázalo sa,
�e uèite¾ P1 s obsahovo-predmetovým prístupom
k vyuèovaniu mal vysoko
direktívny edukaèný �týl
(k

d/i
 = 0,56; 0,45). To sa prejavo-

valo najmä v jednostranných,
uèite¾om iniciovaných interak-
ciách smerom k �iakom, akými
boli in�truovanie, predná�anie,
rozkazovanie, kritizovanie, diri-
govanie a organizovanie práce
v triede. Uèite¾ èasto vydával

Mikroanalýzy vyuèovania v expe-
rimentálnej triede       (AS 8) 

 Ex. 
1999 

 Ex. 
2000 

 Ex. 
2001 

 Ex. 
2002 

  P1 
1999 

  P1 
2002 

Index motivácie k uèeniu sa 5,66 4,75 2.29 3,50 0,17 0,00 
Index rozvoja poznávacích funkcií 0,83 1,18 1,27 1,30 0,74 0,25 
Index direktivity / nedirektivity 2,78 4,77 2,41 2,85 0,56 0,47 

Dotazník  AUS       Aktívne uèenie sa �iakov na vyuèovaní 
ve¾mi dobré 
  20 - 17 

 dobré 
16 - 13 

     slab�ie 
      12 - 9 

ve¾mi slabé 
      8 - 5 

 �iadne 
   4 - 0 

Ex. (17,13)  P1 (10,87) 
P2 (10,26) 

  

     t � test  (3,79)  Závisle  
premenná 

 ex. 
 a.p 

 P2 
 a.p. 

rozdiel 

 a.p  t-hodn.  p-hodn. 
95% interval  
spo¾ahlivosti 

�tatistické 
testovanie 

  MPU 17,13 10,26  6,78   15,42  << 0,001 <5, 87; 7, 69> signif. 
 

     t � test  (3,79)  Závisle  
premenná 

 ex. 
 a.p 

 P1 
 a.p. 

rozdiel 

 a.p  t-hodn.  p-hodn. 
95% interval  
spo¾ahlivosti 

�tatistické 
testovanie 

  MPU 17,13 10,87  6,17   9,09  << 0,001 <4,76; 7, 58 > signif. 
 

Tabu¾ka 12  Test významnosti rozdielov a.p. skóre premennej AUS (ex.-P2)
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Do tabu¾ky 11 a 12 sme zaznamenali súhrnné fakty z ana-
lýzy a t-testu významnosti nameraných rozdielov skóre
závisle premennej AUS. Zistili sme, �e rozdiel aritmetic-
kých priemerov skóre premennej AUS (ex.� P1= 6,17 ;
ex. � P2 = 6,78) nebol náhodný, ale �tatisticky signifi-
kantný (t-hodnota = 9,09, resp.15,42; p-hodnota << 0,001).
Nulovú hypotézu (Ä = 0) sme preto zamietli. Prijali
sme alternatívnu hypotézu (Ä > 0; Ä = 6,17±1,41, resp.
Ä = 6,78±0,91).

Znamená to, �e ak by uèitelia ex., P1 a P2 vyuèovali
v ktorejko¾vek inej triede základného súboru rovnakou
koncepciou ako v triede experimentálnej (výberový súbor),
potom by �iaci pravdepodobne (p<<0,001) reflektovali
mieru aktívneho uèenia sa na vyuèovaní rovnako ako �iaci
výberového súboru. Ná� výskumný predpoklad
o �tatistickej významnosti v miere aktívneho uèenia
sa �iakov na vyuèovaní v experimentálnej triede bol
potvrdený �tatistickou analýzou.

2.2.3 O èom vypovedali rozptyly aritmetických
priemerov skóre závisle premennej AUS v experi-
mentálnej triede?  Mô�eme potvrdi� platnos� výskum-
nej subhypotézy B?

Tabu¾ka 13  ANOVA analýza závisle premennej AUS

Analýza variancie aritmetických priemerov skóre
závisle premennej AUS ukázala príèinu významne
rozdielnej miery aktívneho uèenia sa �iakov v experi-
mentálnej triede. Vysoký systematický zdroj premenli-
vosti (uèite¾- 656,4) bol spôsobený vysokými
rozdielmi aritmetických priemerov skóre závisle
premennej AUS nameranej vo výberoch ex., P1 a P2.

Koeficient vypoèítaný z podielu zdrojov premenlivosti
(uèite¾/celkový = 0,659) spo¾ahlivo vypovedal o dôsled-
koch regresného vplyvu rozdielnych vyuèovacích
koncepcií uèite¾ov vyuèujúcich v experimentálnej
triede, ktoré sme experimentálne overovali.

Vypoèítaná F-hodnota potvrdila test nulovej hypotézy
(84,83>>8,25; p<<0,001) o signifikantnosti rozdielov
aritmetických priemerov skóre závisle premennej AUS.
Zistili sme aj �tatisticky významný rozdiel (1,98>1,84;
p<0,05) v individuálnom (tým istým �iakom) vnímaní závisle
premennej AUS. Frekvencie výskytu 15 �iakov (65%)
ukázali mieru aktívneho uèenia sa na vyuèovaní s uèite¾om
P1 a P2 v rovnakom intervale miery (tab. è. 9). Ani jeden
z piatich �iakov vo výbere P1, ktorí posúdili AUS vo vy�-
�om intervale miery, nepatril medzi sedem �iakov výberu
ex., ktorí posúdili premennú AUS v tom istom intervale
miery AUS. Analýza potvrdila podobnos� vplyvu
obsahovo-predmetovej koncepcie uèite¾ov P1; P2
a rozdielnos� vplyvu koncepcie uèite¾a experimen-
tátora na mieru aktívneho uèenia sa �iakov na vyu-
èovaní.

V hypotéze B sme predpokladali, �e ak uèite¾ uplat-
òuje vo vyuèovaní projektový prístup, potom sa �iaci
na vyuèovaní uèia aktívnej�ie ako na vyuèovaní
s uèite¾om, ktorý uplatòuje obsahovo-predmetový

 prístup. Prezentované
výskumné výsledky
2.2 potvrdili platnos�
subhypotézy (p <<
0,001).  Jej zov�eo-
becnenie je mo�né
vz�ahova� na základ-

         ný súbor �iakov �koly,
kde sme výskum zrealizovali.

Výsledky ostávajúcich dvoch hypotéz (subhypotéza
C a D), hodnotenie úspe�nosti experimentu i posúdenie
mo�nosti implementácie kon�truktivistických prístupov do
súèasnej vyuèovacej praxe, prinesieme v nasledujúcom
èísle Pedagogických rozh¾adov.

        Dokonèenie v budúcom èísle

 

ANOVA analýza AUS                       Aktívne uèenie sa �iakov na vyuèovaní 

hladina významnosti  Zdroje premenlivosti  
          (rozptyly) 

súèet 
�tvorcov 

stupne 
vo¾nosti 

priemerný 
�tvorec 

testovacie 
kritérium kritická  F - hodnota 

Systematický - uèite¾   656,43      2   328,22   84,83   99,9 %        95 % 

Systematický - �iaci  168,64     22       7,67      1,98   8,25          1,84 
Reziduálny - náhodný  170,23     44       3,87    x x x p<< 0,001  p < 0,05  

Celkový - spolu  995,30     68          H0 sa zamieta    signifikantné 

EMOCIONÁLNA  INTELIGENCIA A TVORIVÁ VÝUÈBA
Doc. PhDr. Jarmila Dargová, PhD. - Mgr. ¼ubomíra Èonková

��preh¾adným a pútavo písaným spôsobom pribli�uje èitate¾ovi problematiku vz�ahu emócie a rozumu, vývinu èloveka a� k emocionálnej
zrelosti, vz�ahu emócií a tvorivosti a plynulo prechádza k programu rozvoja emocionálnej inteligencie �iakov v �kole: jeho aktivity sú ve¾mi
podnetné a spájajú v sebe premyslené prvky rozvoja kognitívnych, afektívnych a konatívnych kompetencií �iakov. Táto koncepcia je v na�ej
literatúre ojedinelá a v porovnaní s doteraj�ou literatúrou originálna. Predlo�ená publikácia usiluje o komplexný poh¾ad na problematiku
zo v�etkých aspektov,  je mimoriadne podnetná a zaujímavá, informaène bohatá, ale aj originálna a z metodického aspektu ve¾mi pouèná
pre v�etkých, ktorí by sa rozvojom emocionálnej inteligencie �iakov chceli v praxi zaobera�.�

                                   prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.

Publikácia urèite osloví v�etkých tých, ktorým rozvoj tvorivej osobnosti �iakov nie je ¾ahostajný. Uèitelia (i budúci) v nej nájdu in�pirá-
ciu na to, ako eq v podmienkach súèasnej �koly rozvíja�. Obzvlá�� je monografia vhodná pre uèite¾ov etickej výchovy, náuke o spoloè-
nosti, ale i nábo�enstva. Je orientovaná na druhý stupeò základnej �koly, ale aktivity mô�e  uèite¾ tvorivo prispôsobi� potrebám svojich
�iakov.

Knihu si mô�ete objedna� na dobierku (270 Sk + po�tovné a balné) na adrese: doc. Dr. J. Dargová, PhD.,
 FHPV  PU, Katedra pedagogiky, Ul. 17.novembra, 081 16 Pre�ov  (alebo: dargova@unipo.sk)
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VICTOR HUGO V LITERÁRNOM VYUÈOVANÍ
NA STREDNEJ �KOLE

Zlatica Hlebová, Metodicko-pedagogické centrum Pre�ov

Anotácia: Projekt troch vyuèovacích hodín s Victorom Hugom. Nová filozofia výchovy a vzdelávania
ako východisko projektu. Uká�ka univerzálneho výberu schopností pod¾a stupòov poznávacích procesov.
Banka úloh.

K¾úèové slová: �kola 3. tisícroèia, základ pamä�ových vedomostí, konkrétne schopnosti, stupne poznáva-
cích procesov, projektovanie vyuèovacích hodín, Victor Hugo, historický román, umelecký text, motivácia,
tvorba úloh, banka úloh

Na samom zaèiatku sme si polo�ili otázku: Èo má �iak
získa� v �kole tretieho tisícroèia? Odpoveï je celkom
jednoduchá: základ pamä�ových vedomostí a konkrétne
schopnosti, ako napr.:

� orientova� sa v texte,
� vyh¾adáva� informácie,
� triedi� informácie a pracova� s nimi,
� osvojova� si nové poznatky,
� logicky uva�ova�,
� rie�i� jednoduché i nároèné úlohy,
� pracova� v tíme,
� komunikova�,
� prezentova� a vhodnými argumentmi obhajova�

výsledky svojej práce,
� zauja� hodnotiaci postoj,
� orientova� sa v hodnotách atï.
Novú filozofiu výchovy a vzdelávania sme vyu�ili ako

východisko v na�om projektovaní troch hodín s Victorom
Hugom. Za základ pova�ujeme román Chrám Matky
Bo�ej v Parí�i. Dôvodom sú nasledujúce skutoènosti:
1. román V. Huga Chrám Matky Bo�ej v Parí�i je v návr-
hu vzdelávacieho �tandardu z literatúry pre S� urèený
na detailnú analýzu,
2. tento román je zaradený do návrhu cie¾ových po�ia-
daviek na maturanta pre ni��iu i vy��iu úroveò.

Interpretáciu èítankovej uká�ky pova�ujeme za výcho-
disko práce s celým umeleckým textom a objavovania súvis-
lostí medzi románom Chrám Matky Bo�ej v Parí�i a osob-
nos�ou autora, jeho ïal�ou umeleckou tvorbou a �ir�ími
vývinovými zákonitos�ami - spoloèenskými a kultúrnymi.
Organizácia práce: Pod¾a typu strednej �koly, ale aj
individuálnych záujmov a schopností �iakov mô�e by�
ústrednou témou hodiny s V. Hugom a jeho románom Chrám
Matky Bo�ej v Parí�i pohyb v priestore protikladov,
prièom aj triedu je mo�né rozdeli� na dva tábory: jeden
�tylizuje súhlasné výpovede a druhý vyjadruje odli�ný názor
alebo odmietnutie súhlasu. Prijate¾ným kompromisom pre
obidve skupiny mô�e by� v závere vyuèovacej hodiny
napr. re�pektovanie faktu, �e vnímanie krásy je u ka�dého
èloveka individuálne.

Na zaèiatku vyuèovacej hodiny uèite¾ poskytne �ia-

kom stupnicu postupného rozvoja kognitívnych (poznáva-
cích) funkcií (bli��ie pozri napr. M. Bla�ko, 2001, M. Zelina,
1993, 1994). K jednotlivým stupòom uèite¾ priradí tie schop-
nosti, ktoré si �iaci v rámci výchovno-vzdelávacieho cie¾a
hodiny majú rozvíja� alebo osvoji� ako zruènos�. Výhodou
tohto postupu je, �e �iak presne vie, k akému cie¾u smeruje
jeho uèebná èinnos�, ¾ah�ie sa stoto�ní s daným cie¾om a je
vnútorne motivovaný dosiahnu� ho.

Na in�piráciu poskytujeme uká�ku univerzálneho výberu
schopností pod¾a stupòov poznávacích procesov k na�im
hodinám s V. Hugom:
1. vnímanie (V)
� schopnos� vníma� uká�ku umeleckého textu  zmyslo-

vými orgánmi
� schopnos� precíti� osudy protagonistov v uká�ke
2. pamä�, zapamätanie (P)
� schopnos� vybavi� si doteraj�ie poznatky o literatúre

romantizmu, o  osobnosti  a tvorbe V. Huga
3. ni��ie kognitívne procesy (NKP)
� schopnos� analyzova� uká�ku prostredníctvom jedno-

duchých úloh
4. vy��ie kognitívne procesy (VKP)
� schopnos� zov�eobecòova� poznatky získané rie�ením

nároèných problémových úloh
5. hodnotiace myslenie (HM)
� schopnos� vyjadri� vlastný hodnotiaci postoj
� schopnos� prezentova� a vhodnými argumentmi obha-

jova� svoje rie�enia úloh
6. tvorivé myslenie (TM)
� schopnos� produkova�  originálne myslenie

1. hodina
A. Èítanie umeleckého textu
Úloha: Preèítajte si uká�ku z umeleckej literatúry.
Spôsob práce: napr. tiché èítanie, pri ktorom �iak mô�e
vníma� umelecký text pod¾a vlastného tempa.

B. Motivaèná práca
Úloha: Vyu�ite v�etky úrovne poznávacích procesov
a vytvorte minimálne 6 otázok. In�pirujte sa obsahom èítan-
kovej uká�ky, románom Chrám Matky Bo�ej v Parí�i,
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osobnos�ou V. Huga, spoloèensko-kultúrnymi podmien-
kami doby, v ktorej spisovate¾ �il a tvoril, a va�ou prítom-
nos�ou.
Spôsob práce: napr. práca v heterogénnych skupi-
nách. V tímovej práci sa �iaci rýchlo zbavujú strachu
a neistoty z prípadného individuálneho neúspechu a bez
problémov sa zmocòujú po�adovanej úlohy.
Prezentácia úlohy: Hovorca skupiny èíta a komentuje
vytvorené otázky v spolupráci s ostatnými èlenmi svojho
pracovného tímu. Kvôli názornosti odporúèame zapisova�
otázky na tabu¾u alebo väè�í formát papiera. Rie�enie
úlohy mô�e by� mimoriadne prí�a�livé pre uèite¾a i �iakov.
Výsledok po prezentácii v�etkých skupín mô�e vyzera�
nasledovne:

1. úroveò
� V�imli ste si, ktoré zvuky a farby sa vyskytujú v  uká�ke?
� Ktoré dobové reálie sa vyskytujú v uká�ke?
� Akým dojmom pôsobí na vás epizóda o Quasimodovi

a Esmeralde?
� Aká je atmosféra v uká�ke a èo ju spôsobuje?
� Ako si predstavujete miesto, kde sa príbeh odohráva?
� Ako pre�íva svoju rolu Quasimodo, Esmeralda a ¾ud?
� Ako vnímate davovú scénu v uká�ke?
� Na aký podnet v uká�ke ste reagovali zvlá�� citlivo?
� Ktoré podnety v uká�ke vo vás vyvolali nepríjemné

pocity?
� Akú náladu ste mali pred uká�kou a po uká�ke?
2. úroveò
� Kde ste sa u� stretli s pojmom pranier?
� Aký je výklad tohto pojmu v KSSJ a SCS?
� Kto je Quasimodo a Esmeralda?
� Ktorá vlastnos� Quasimoda a Esmeraldy na vás naj-

viac zapôsobila?
� Aké sú va�e doteraj�ie poznatky o V. Hugovi a jeho

tvorbe?
� Viete vymenova� znaky romantickej literatúry?
� Ako by ste definovali romantickú literatúru?
� Poznáte iných autorov romantickej literatúry?
� Poznáte iné druhy umenia romantizmu?
� Ktoré my�lienkové prúdy ovplyvnili francúzsku litera-

túru 19. storoèia?
� Ktoré ¾udové tradície vá�ho kraja poznáte?
3. úroveò
� Ako prebiehal súdny proces s Quasimodom?
� Ktoré princípy romantizmu vyvodíte z uká�ky?
� V èom bolo správanie Esmeraldy nezvyèajné?
� Ako zapôsobil èin Esmeraldy na dav a na vás?
� Ktoré my�lienky v uká�ke vás zaujali a preèo?
� Èo majú Quasimodo a Esmeralda spoloèné?
� Ako by ste sa zachovali na mieste Esmeraldy vy?
� Ktoré okruhy problémov mô�ete formulova� na základe

uká�ky?
� Aké poznanie vyplýva z uká�ky?
� Ktorú postavu z uká�ky by ste si chceli zahra� a preèo?

� Aký citový vz�ah ste si vytvorili k protagonistom uká�ky?
� V ktorých umeleckých obrazoch románu Chrám Mat-

ky  Bo�ej v Parí�i je ukrytá tú�ba V. Huga po slobode
a vo¾nosti?

� Ktoré humanistické idey obsahuje príbeh o Quasimo-
dovi a Esmeralde?

� Èo mô�ete poveda� o osobnosti V. Huga na základe
jeho portrétu?

� Ako vyzeral deò, keï pochovávali V. Huga?
� Èo viete o po�iadavkách V. Huga na romantickú lite-

ratúru?
� Aké miesto prinále�í V. Hugovi v dejinách francúzskej

literatúry a preèo?
� Preèo je Hugova hra Hernani významným medzníkom

v dejinách francúzskeho divadla?
� Preèo je V. Hugo pova�ovaný za velikána francúzskej

literatúry?
� S akou �ivotnou situáciou sa spája vá� najkraj�í citový

zá�itok?
� Kedy a komu ste naposledy vy poskytli pomoc?
� Ako na vás pôsobí kruté zaobchádzanie so �ivým

tvorom?
4. úroveò
� Nájdete paralely medzi romantickou literatúrou a  inými

druhmi romantického umenia?
� Mô�e literatúra z obdobia romantizmu oslovi�  dne�-

ného mladého èitate¾a?
� Ako by ste rie�ili problém trestu pri krutom  zaobchá-

dzaní s ¾uïmi a zvieratami?
� Ako vyzeralo va�e mesto v 15. storoèí?
� Ako vyzerá Parí� dnes?
� Nájdete informácie o nejakom zaujímavom súdnom

procese v histórii vá�ho mesta?
� Èo vyvodíte pre seba z Hugovho výroku: �Chcem

by� Chateubriandom alebo nièím.�
5. úroveò
� Aký je vá� názor na ¾udovú tradíciu voli� krá¾a bláznov?
� Ako hodnotíte správanie ¾udu a Esmeraldy v uká�ke?
� Doká�ete zhodnoti�, ako sa cítili protagonisti vo vyhrote-

nej situácii?
� Ako by ste sa zachovali na mieste sudcu/obhajcu Quasi-

moda?
� Ako hodnotíte uká�ku po stránke �tylistickej a pod¾a

výberu jazykových prostriedkov?
� Ako na vás pôsobia prejavy ¾udskosti v románe Chrám

Matky Bo�ej v Parí�i?
� Aké pocity vo vás vyvoláva poh¾ad na obraz katedrály

Notre Dame v Parí�i?

O hlupákovi
Hlupáka spoznáte
v hociktorom období.
Ten robí hlúposti,
aj keï niè nerobí.

J. Bily
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� Èo by ste zmenili vo svojom okolí pod¾a výroku V. Huga
vo vz�ahu k literatúre: �... predov�etkým treba znièi�
starý, zlý vkus. Teraj�iu literatúru treba zbavi� hrdze.�

� Súhlasíte s dne�nými formami trestu za previnenie?
� Aký je vá� postoj k týraniu ¾udí a zvierat?
� Je pod¾a vás pravdivý výrok, �e nikto neujde spravod-

livosti?
� Pova�ujete poskytnutie pomoci za prejav humánnosti

èloveka?
� Aký je vá� názor na tvrdenie, �e divadelným umením je

mo�né najlep�ie vplýva� na myslenie ¾udí?
� Mô�e cit ovplyvni� správanie a konanie èloveka?
� Mô�e èinnos�/neèinnos� ovplyvni� city èloveka?
� Ako si predstavujete citovo bohatého a chudobného

èloveka?
6. úroveò
� Ako ináè by ste dokonèili príbeh v uká�ke?
� Èo by ste museli zmeni�, aby sa príbeh Quasimoda

a Esmeraldy mohol odohráva� v súèasnosti?
� Èo by sa mohlo sta�, keby v uká�ke nevystupovala

Esmeralda?
� Èo by ste sa chceli spýta� V. Huga, keby e�te �il?

2. hodina
Prienik do textu
Spôsob práce: napr. práca v homogénnych skupinách.
Pre ka�dú skupinu uèite¾ zostaví �peciálny súbor �iestich
úloh. Èíslo úlohy znamená stupeò nároènosti poznávacieho
procesu. Èíselné poradie úloh pri rie�ení �iaci nemusia
dodr�a�, mô�u pristúpi� k rie�eniu tých úloh, ktoré ich hneï
oslovia, prípadne si mô�u úlohy rozdeli� v rámci skupiny.
Na in�piráciu pre uèite¾a ponúkame vzorovú uká�ku
jedného súboru úloh.

Úloha è.1: Vyberte z uká�ky podnety, ktoré zapôsobili
na  va�e zmysly.
Úloha è.2: Pomenujte informácie (fakty), ktoré sú pod¾a
vá�ho názoru v uká�ke najdôle�itej�ie a je  potrebné si ich
zapamäta�.
Úloha è.3: Formulujte základné my�lienky (tézy) uká�ky
a  vysvetlite ich vlastnými slovami.
Úloha è.4: Analyzujte konanie vybraných postáv
a zov�eobecnite závery, ku ktorým ste dospeli.
Úloha è.5: Vyberte z uká�ky problém, ktorý vás zaujal,
a zaujmite k nemu hodnotiaci postoj na základe vlastných
�ivotných skúseností.
Úloha è.6: Preneste príbeh do iného èasu a vymyslite
jeho èo najoriginálnej�ie pokraèovanie. Svoj návrh
predneste a obhájte vhodnými argumentmi.

 Vhodnou pomôckou pre uèite¾a je banka úloh, ktorú si
priebe�ne dopåòa. Napr.:
1. úroveò
� Vyberte z uká�ky tie javy, ktoré sa dajú vníma� zmyslami.
� Vyberte tie pasá�e z uká�ky, ktoré zapôsobili na va�e city.

� Identifikujte v�etky zvuky v uká�ke.
2. úroveò
� Definujte literárny smer romantizmus.
� Vymenujte diela slovenských a svetových autorov z obdo-

bia literárneho romantizmu.
� Povedzte mená predstavite¾ov romantizmu v iných

druhoch umenia: výtvarnom, hudobnom...
3. úroveò
� Charakterizujte uká�ku z h¾adiska �ánru.
� Vyberte z uká�ky podrobnosti o Quasimodovi a Esme-

ralde a vyu�ite ich pri vnútornej i vonkaj�ej charakteristike.
� Odha¾te príèiny Quasimodovho utrpenia.
� Analyzujte vz�ahy medzi úèinkujúcimi postavami.
� Objasnite osud Esmeraldy a Quasimoda do uká�ky a po nej.
� Na základe románu Chrám Matky Bo�ej v Parí�i ana-

lyzujte protiklady �ivota ¾udu a aristokracie.
� Vyberte z románu èo najviac informácií o Esmeraldinej

matke.
� Predstavte V. Huga ako básnika, dramatika, prozaika

esejistu.
� Predstavte tvorbu V. Huga pod¾a �ánrov.
� Charakterizujte drámu ako nový �áner literatúry v 1. polo-

vici 19. storoèia.
� Charakterizujte vnútornú kompozíciu divadelnej hry.
4. úroveò
� Transformujte uká�ku do podoby básne/divadelnej hry.
� Pripravte pôsobivú reè na obhajobu svojho klienta -

Quasimoda.
� Urobte pozitívnu/negatívnu reklamu knihe V. Huga:

Chrám Matky Bo�ej v Parí�i.
� Doká�te, �e román Chrám Matky Bo�ej v Parí�i je

historický román.
� Objavujte rôzne podoby lásky v románe Chrám Matky

Bo�ej v Parí�i.
� Zostavte bulletin na propagáciu románu Chrám Matky

Bo�ej v Parí�i ako kni�nej novinky.
� Porovnajte postoj dobovej a súèasnej literárnej  kritiky

k osobnosti a tvorbe V. Huga a vyvoïte vlastné závery.
� Pátrajte po vz�ahu V. Huga k dobovo najuznávanej�ie-

mu umelcovi René de Chateubriandovi (1768 - 1848).
� Analyzujte vz�ah V. Huga k svojim rodièom a zistite,

ako vplývali na formovanie osobnosti budúceho spiso-
vate¾a.

� Porovnajte Hugovu poetiku s princípmi klasicizmu a vy-
zdvihnite jej novos�.

� Predstavte model èloveka ako jedineènej ¾udskej  by-
tosti pod¾a V. Huga.

� Vyh¾adajte lyrické básne V. Huga, v ktorých sa  �tyli-
zuje do postavy Olympia, a objasnite zámer básnika.

� Na základe historických prameòov a románu Chrám
Matky Bo�ej v Parí�i analyzujte �ivot parí�skeho ¾udu
a �ivot na dvore krá¾a ¼udovíta XI. v 15. storoèí a porov-
najte ich.

� Urobte schému spoloèenských vrstiev a tried v stredo-
vekom Parí�i.
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� Zmapujte atmosféru stredovekého prostredia a pou-
ká�te na jej vplyv na osudy ¾udí.

� Vytvorte projekt, v ktorom predstavíte Francúzsko
v  15. storoèí z h¾adiska historického, spoloèenského
a kultúrneho.

� Predstavte módne hity stredovekého a súèasného
Francúzska.

� Získajte èo najviac informácií o katedrále Notre Dame
v Parí�i a predstavte ju ako skvost gotickej architektúry.

� Predstavte zahranièným turistom lákadlá i tienisté strán-
ky súèasného Parí�a.

5. úroveò
� Zaujmite kritický postoj k uká�ke, formulujte svoje záve-

ry, odporúèania.
� Zhodno�te správanie davu v uká�ke.
� Zaujmite postoj k súkromnému �ivotu V. Huga.
� Zhodno�te, ako sa Hugo správal ako politik a obèan.
� Vyjadrite sa k údajnému èudáctvu V. Huga na základe

výroku I. S. Turgeneva: �Pokia¾ ide o V. Huga, je to
mohutný dub, je to naozaj èudné stelesnenie francúz-
skeho génia�.

� Zaujmite postoj k rozhodnutiu V. Huga strávi� po  neúspe-
chu revolúcie 1848 vo vyhnanstve takmer 20 rokov.

� Vyjadrite sa k aktuálnosti Hugovej my�lienky o  spojení
európskych �tátov a nezmyselnosti vojen.

� Vyjadrite svoj názor na Hugovu po�iadavku napísanú
v  jeho testamente: �Nijaký kòaz nech sa nezúèastní
pohrebu. Odmietam obrady v�etkých cirkví. Prosím
o  modlitbu v�etky du�e. Verím v Boha.�

� Zamyslite sa nad teóriou groteskného v �ivote èloveka.
� Posúïte odveký zápas èloveka s poverami a nábo�en-

skými dogmami v minulosti i súèasnosti.
6. úroveò
� Vytvorte pôsobivú ilustráciu pre uká�ku.
� Vytvorte vlastný vedecko-fantastický príbeh o Q. a E.
� Napí�te o svojich zá�itkoch na tému Bol som tam

6. 1. 1482.
� Urobte model plané-
ty, ktorú ovládla civili-

zácia bez  citu.

3. hodina
Tvorba úloh pod¾a stup-

òov poznávacích procesov
Úloha: Vytvorte originálny súbor
úloh na �es� stupòov kogni-
tívnych procesov k uká�ke
umeleckého textu.
Spôsob práce: Pri tomto kroku

odporúèame, aby uèite¾ umo�nil
�iakom pracova� individuálne,

samostatne. Neistých a málo
odvá�nych �iakov mô�e motivova�
práca vo dvojiciach. Cie¾ sa naplní
vtedy, ak sa �iak nauèí projektova� si
úlohy s rôznou úrovòou kognitívnych
procesov a my�lienkových operácií
a táto schopnos� sa stane trvalou
charakteristikou jeho osobnosti. Spät-
nú väzbu uèite¾ získava jednak poèas
samostatnej práce �iakov, jednak pri

prezentácii rie�enia. Pri tomto type tvorivo-humanistického
vyuèovania je v rovnováhe pôsobenie na rozum i city �iaka.

Poznámka:
Uvedomujeme si, �e ná� návrh - venova� V. Hugovi

tri vyuèovacie hodiny - prijmú uèitelia slovenského jazyka
a literatúry na stredných �kolách s pochopite¾nými výhra-
dami. Niè im v�ak nebráni v tom, aby si - postupujúc
pod¾a èasovo-tematického plánu - jednotlivé hodiny nevy-
skú�ali, aj keï témou hodiny bude v�dy iný predstavite¾
slovenskej alebo svetovej literatúry.

�. Pondelik

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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Summary: The author presents a model of projecting lessons based on Victor Hugo and his work.
She presents examples of possible teaching tasks  designed according to stages in cognitive processes.
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2.2. Zdroje matematických materiálov

http://www.infovek.sk/predmety/matem/index.html
Táto stránka je ve¾mi vhodná pre uèite¾a, ktorý h¾adá mo�nosti
spestrenia svojej hodiny. V èasti materiály nájde námety,
prípravy, výuèbové programy, èasopisy i CD ROM. Stránka je
pravidelne aktualizovaná.
http://www.jsmf.sk
Na stránke Jednoty slovenských matematikov a fyzikov h¾adajte
predov�etkým informácie o MO a FO. Ak potrebujete nájs� archív
úloh matematickej olympiády na Slovensku, predchádzajúce
roèníky, rie�enia a komentáre, skúste stránku http://
matematika.webpark.sk/
http://www.cvtisr.sk/vkniznic/matemaka.htm
Virtuálna �tudovòa dokumentov s vari nekoneènými mo�-
nos�ami vyh¾adávania èlánkov a èasopisov z oblasti matematiky.
Ponúka mo�nosti pripojenia sa na servery matematických fakúlt
slovenských vysokých �kôl a výskumných ústavov, tie�  servery
zahranièných organizácií.
http://matematika.host.sk/
V informaènom serveri Excellent Matematika nájdete odkazy
na ïal�ie stránky týkajúce sa matematiky. Ponúka mo�nos�
doplòovania si znalostí a zaujímavých informácií z oblasti
matematiky v slovenskom (èeskom) jazyku.
http://www.matika.sk/
Matika je virtuálne centrum pre v�etkých záujemcov
o matematiku, ktoré vzniklo ako pokus o vytvorenie priestoru
na komunikáciu medzi mo�nými úèastníkmi matematického
vzdelávania.
http://www.science.upjs.sk/Kum/index.html
Stránka klubu uèite¾ov matematiky si kladie za cie¾ poskytnú�
uèite¾om matematiky platformu na ich ïal�ie vzdelávanie
v oblasti matematiky, da� im priestor na prezentovanie svojich
výsledkov a vzájomnú diskusiu k viacerým dôle�itým okru-
hom vyuèovania matematiky na rôznych stupòoch a typoch
�kôl. Nájdete na nej napr. príspevky svojich kolegov uèite¾ov èi
odkazy na ïal�ie zaujímavé linky s mo�nos�ou stiahnu� si
pedagogické materiály.
http://www.exam.sk
Stránka (i firma) je zameraná na oblas� �kolských testov a peda-
gogických meraní pre základné, stredné a vysoké �koly. Nájdete
tu uká�ky prijímacích testov z matematiky, informácie o kore�pon-
denènej sú�a�i MAKS a KLOKAN, testy a k¾úèe správnych
rie�ení MONITORU a ïal�ie odkazy na matematické stránky.
http://www.kafomet.cz
Pod názvom KAFOMET sa skrýva katalóg foriem a metód
práce, ktorý je urèený pre v�etkých uèite¾ov a v�etkým základným
�kolám. Ponúka mo�nos� samotným uèite¾om publikova� svoje
skúsenosti.
http://matematika.d2.cz/
Stránka s ponukou zaujímavých príkladov, hlavolamov,
tabuliek, testov, hier i matematických rozprávok.
http://home.pf.jcu.cz/~mo/test/ramy.html
Ponuka zaujímavých jednoduchých  príkladov na zahriatie
i zlo�itej�ích a èasovo nároènej�ích úloh.

http://www.tady.cz/zabavna.matematika/
Stránka je v �tádiu tvorby, ale i tak si tam mô�e uèite¾ nájs� zaují-
mavé úlohy rozdelené pod¾a zamerania do rôznych kategórií -
ako matematické kúzla, algebra a aritmetika hrou, èíselné rébusy,
èíselné sústavy a i.
http://www.volny.cz/iveta.jirovska/diplomka.html
Zlatý rez a obsiahle mno�stvo informácií o òom. Trochu histórie
i matematického poh¾adu na danú problematiku a hlavne 100+1
zaujímavých úloh.

Ïal�ie zaujímavé stránky (anglicky):
http://mathworld.wolfram.com/
Matematická encyklopédia v angliètine, èlenená abecedne
a pod¾a predmetov, je plnotextová, s mo�nos�ou h¾adania pod¾a
k¾úèových slov.
http://pauillac.inria.fr/algo/bsolve/constant/constant.html
Rozsiahla encyklopédia matematických kon�tánt. Pri ka�dej sú
tie� uvedené i odkazy na ïal�iu literatúru, ktorá sa danou
problematikou zaoberá.
http://www.ams.org
Databáza èasopisov, nových kníh a monografií v angliètine.
Poskytuje informácie o rôznych vedeckých matematických
konferenciách, linky na matematické európske - národné
spoloènosti.
http://turnbull.dcs.st-and.ac.uk/history/Indexes/
HistoryTopics.html
O histórii matematiky sa na tejto anglicky písanej stránke dozviete
skutoène ve¾a. Vyh¾adáva� údaje mo�no pomocou odborov,
abecedného zoznamu matematikov èi historického obdobia.
http://archives.math.utk.edu
Asi najrozsiahlej�í archív matematických materiálov a odkazov
v angliètine. Poskytuje katedra matematiky Univerzity
v Tennessee, Knoxville.
http://illuminations.nctm.org/imath/index.html
Interaktívne, multimediálne skúmanie matematiky - podrobné
metodické materiály pre uèite¾ov, pracovné listy a online
nástroje pre �iakov. Informácie sú èlenené pod¾a veku �iakov
i pod¾a obsahu látky, bez oh¾adu na vek (apletty a texty
v angliètine mo�no stiahnu�). Nadchnú vás mo�nosti ich
pou�itia.
http://www.mathe-online.at/Mathematica/
Moderna didaktická koncepcia a súèasné �tandardy v mate-
matike realizované ako multimediálna výuková galéria
v angliètine i v nemèine.
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/women.htm
�ivotopisy slávnych �ien, ktoré sa venovali matematike,
zoradené abecedne i chronologicky.
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc.html
Digitálna verzia Euklidových kníh, ilustrovaná geometrickými
Java appletmi v angliètine.
http://home.ntelos.net/~clayford/
Stránka plná zaujímavých matematických kuriozít v angliètine.
Vynikajúca pre uèite¾ov sna�iacich sa motivova� svojich �iakov
problémovými úlohami.
http://www.math2.org/index.xml

(Pokraèovanie z min. èísla)



27

Ponuka preh¾adne zoradených matematických vzorcov a defi-
nícií v angliètine.
http://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/History/meg/
matheda5.html
Stránka s odkazmi na periodiká zamerané na problematiku
výuèby matematiky, vydávané v Nemecku.

Ïal�ie stránky so zameraním na matematiku:
http://www.forum.swarthmore.edu
http://mathed.uwsp.edu
http://math.rice.edu
http://www.cs.elte.hu/komal/index.e.html

Stránky, ktoré mô�ete odporúèa� svojim �tudentom:
http://www.limita.cz/index.php?p=tabulky
Vyh¾adávanie v tabu¾kách, príklady na prijímacie skú�ky na
V�.
http://www.p-mat.sk
Stránka s odkazmi na matematické semináre a sú�a�e.

http://www.tahaky.sk/stava.php
Stránka plná �ahákov nielen z matematiky a nielen pre stredo-
�kolákov.
http://www.maturita.cz
Ponuka spracovaných maturitných otázok skoro zo v�etkých
v�eobecno-vzdelávacích predmetov, testov na prijímacie
skú�ky na V�.

Zaujímavé informácie nájdete i na stránkach vysokých �kôl
zameraných na prípravu budúcich uèite¾ov:
http://www.fpv.umb.sk/index_.html
http://www.uniba.sk/mffuk/
http://www.science.upjs.sk/
http://www.pedf.cuni.cz/k_mdm/index.htm

Webové adresy stránok metodických centier na Slovensku:
http://www.mcmb.sk
http://www.mctba.sk
http://www.mcbb.sk
http://www.mcpo.sk                       (Pokraèovanie v budúcom èísle)

INFORMÁCIA O PUBLIKÁCII
Ludvík Vani�: Základy pedagogiky. Bratislava: MC v Bratislave, 2000. 52 s.

Soòa Hronská, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

V minulom roku vydalo MC v Bratislave v neve¾kom
náklade (200) materiál pre vychovávate¾ov �kolských zariadení
�tudujúcich v rámci �K� L. Vani�a: Základy pedagogiky.
Domnievame sa, �e je na �kodu veci, ak sa o tomto materiáli nevie
viac a nie je zatia¾ dostupný ove¾a �ir�iemu okruhu èitate¾ov.

Autor rozdelil text do �iestich kapitol a nieko¾kých podka-
pitol. V prvej kapitole Úloha v spoloènosti objasòuje podstatu
výchovy ako spoloèenského javu. Vyslovuje názor, �e v súèas-
nosti sa do popredia vo výchove dostávajú staronové otázky:
Aký je zmysel ¾udského �ivota? Kam ¾udstvo smeruje? Ako
chce rie�i� také záva�né problémy, ako sú bieda, nezamest-
nanos�, zdravá vý�iva a jej dostatok, �ivotné prostredie, tero-
rizmus, poru�ovanie ¾udských práv,  právo na prácu, mzdu,
vzdelanie, starostlivos� o zdravie.

Globalizaèné vplyvy na základné oblasti �ivota spoloènosti
charakterizuje ako ve¾mi protireèivý proces. Za �a�ko pocho-
pite¾ný paradox súèasnej doby pova�uje skutoènos�, �e na
hokej, futbal, sú�a�e krásy sa financie nájdu, ale na fungovanie
zdravotníckeho systému èi efektívne investície do �túdia a celej
prípravy mláde�e peniaze nie sú.

Ako v�ak efektívnej�ie rie�i� problémy korupcie, krimi-
nality, drogovej závislosti a iné protispoloèenské javy, ak nie
efektívnej�ím pretváraním reality? Spo¾ahlivý základ progre-
sívneho spoloèenského vývoja tvorí vzdelaný, anga�ovaný
a �vychovaný� obèan. Preto je nutné pedagogizova� prostredie
v�ade tam, kde èlovek �ije, pracuje a trávi vo¾ný èas.

Pod¾a autora tvorí kvalitný obèan spo¾ahlivý základ rozví-
jajúcej sa demokratickej a právnej spoloènosti. Doslova hovorí:
�Bez realizácie univerzálnych morálnych hodnôt, bez pevného
právneho poriadku, potrebnej organizovanosti a disciplino-
vanosti sa kvalifikovaná profesionalita v riadiacich
procesoch, dlhodobý ekonomický rozvoj a kultúra vz�ahov
v politickom �ivote na�tartova� nedá�(s. 9).

Druhú kapitolu Pedagogika uvádza záva�nými my�lienkami

J. A. Komenského a ove¾a mlad�ieho pedagóga Juraja Èeèetku.
�a�iskom kapitoly je analýza predmetu pedagogiky v teórii
starostlivo vybraných nieko¾kých autorov. Objasòuje, èím sa
odli�uje predmet pedagogiky od iných disciplín, ktoré sa tie�
zaoberajú výchovou, av�ak len jej niektorými stránkami.
Preh¾adne uvádza oblasti, ktoré patria do záujmového po¾a
pedagogického výskumu. V závere kapitoly autor precizuje
svoju definíciu predmetu pedagogiky: �Predmet pedagogiky
je výskum výchovy ako procesu cie¾avedomého formovania
jednotlivca, skupiny i celej populácie. Pedagogika ako veda
o výchove objasòuje jej podstatu, zákonitosti, vývoj, systém
i funkcie. Vypracúva teóriu a pomáha koncipova� a reali-
zova� efektívnu celo�ivotnú výchovu�. (s. 15)

V tretej kapitole Pedagogická teória a sústava zákonitostí
pedagogického procesu objasòuje autor význam a zmysel peda-
gogickej teórie � dáva� podnety na úspe�né výchovno-vzdeláva-
cie postupy. Pedagogiku charakterizuje ako poznávaciu a norma-
tívnu vedu.

Chceme upozorni� èitate¾a, �e autor hypoteticky sformulo-
val sústavu �iestich zákonitostí pedagogického procesu ako
argument na podporu vedeckých základov pedagogiky.
Sústavu zákonitostí v�ak nepova�uje za dorie�ený problém
a nabáda k ïal�ej vedecko-výskumnej èinnosti.

Kritický poh¾ad na roky 1948 � 1989, socialistickú pedago-
giku a �kolskú politiku stavia do súvislosti s kritikou �koly v sve-
tovej pedagogickej literatúre, prièom ju pova�uje za súèas�
vývinového procesu. Na objavujúci sa názor, �e ka�dá výchova
je manipuláciou a v svojej podstate narú�a slobodu jednotlivca,
odpovedá objasnením piatich funkcií súèasnej �koly.

V �tvrtej kapitole Pedagogické pojmy venuje najviac
pozornosti charakteristike výchovy ako hlavnej kategórie
pedagogiky. Uvádza devä� h¾adísk uplatnených v definíciách
pojmu výchova. Objasòuje sociálnu a formatívnu funkciu
výchovy a ich spätos�. Profesor Vani� definuje výchovu ako
�proces riadenia �ivotnej aktivity, v ktorej sa komplexne
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zabezpeèuje optimálny, pozitívny, v�estranný rozvoj èloveka
v súlade s kultivovaním jeho vz�ahu k prírode, spoloènosti

i k nemu samému�. (s. 26)
Samozrejme, venuje sa aj struènej

charakteristike ïal�ích pedago-
gických pojmov, ako sú výchova
v u��om i �ir�om zmysle, vzdeláva-
nie, vzdelanie, priama a nepriama
výchova, heteroedukácia a autoe-
dukácia.

Medzi dôle�ité �trukturálne prvky
výchovných systémov patria ciele
výchovy, ktoré dosahujú svoju konkrét-
nu pedagogickú podou len vtedy, ak
sa do urèitej miery stanú návodom na
praktickú výchovno-vzdelávaciu èin-
nos�. Reálne vymedzenie výchovného
cie¾a pova�uje autor za dôle�itú podmienku
úspe�ného výsledku.
Zmysel pedagogickej konkretizácie

v�eobecných cie¾ov výchovy vidí v tom,
�e sa urèujú realizaèné prostriedky v naj�ir-

�om zmysle. Uvádza �tyri mo�né spôsoby konkre-
tizácie. Pre praktický výchovno-vzdelávací postup má ve¾ký

význam rozpracovanie èiastkových cie¾ov a postupných úloh.

Jedným z mo�ných základných spôsobov pedagogickej
konkretizácie v�eobecného cie¾a je vymedzenie zlo�iek výcho-
vy. Autor si ich zvolil �es�, uviedol dôvody, preèo si zvolil
práve takú �truktúru, a struène vymedzil ich obsah. Zlo�ky
výchovy � 1. svetonázorová a politická, 2. vedecko-technická,
3. profesiová, 4. mravná a právna, 5. estetická, 6. telesná výchova
� tvoria ucelený systém, ktorý je zároveò otvorený pre prijatie
nových teoretických poznatkov i praktických skúseností.

Piata kapitola Pedagogický systém je nadmieru struèná,
mo�no aj na �kodu veci. Dopåòa ju náèrt zjednodu�eného
modelu systému výchovy (príloha è. 3).

Význam pedagogiky je názov poslednej, �iestej kapitoly.
V nej autor charakterizuje pedagogický prakticizmus a peda-
gogickú tvorivos�. Èitate¾a iste zaujme vypracovaný systém uplat-
òovania pedagogickej teórie vo výchovno-vzdelávacej èinnosti.

Text je doplnený troma náèrtkami (1. èinitele utvárajúce
èloveka, 2. systém zlo�iek výchovy, 3. �truktúra výchovného
systému), ktoré u¾ahèujú a podporujú pochopenie textu.

Materiál je vydareným úvodom do rozsiahlej výchovno-
vzdelávacej problematiky, u�itoèným pre �irokú obec výchovno-
vzdelávacích pracovníkov. Autorovi sa podarilo naplni� �elanie
vyslovené v úvode: �Prispie� k pedagogickej kultivácii
myslenia, konania, aby sa výchova postupne stala celospoloèen-
skou zále�itos�ou nielen v rodinách, výchovno-vzdelávacích
in�titúciách, ale tie� na pracoviskách a vo vo¾nom èase�. (s. 4)

NEOBYÈAJNÚ VÝSTAVU OTVORILI NA 10. JUBILEU
NEOBYÈAJNEJ �KOLY

Lýdia Galbièková, Bratislava

O �kolstve sa v na�ej spoloènosti �íria najèastej�ie nepriaz-
nivé správy. Menej sa u� hovorí o jeho prínosoch pri vyu�ívaní
nových spôsobov vyuèovania. Jeden z nich sa udomácnil na expe-
rimentálnej Z� J. A. Komenského v Bratislave, ktorá od svojho
vzniku skúma metódu integrovaného tematického vyuèovania.
27. novembra 2002 si táto �kola pripomenula 10. výroèie svojho
vzniku. Súèasnou riadite¾kou �koly je Mgr. Katarína Dutková.

K dôstojnej oslave sa pridru�ilo otvorenie výstavy ��kola
starých rodièov� a �Chy�a starej mamy�, pod ktorú sa hrdo
podpísala pracovníèka �koly Marta Galádová a jej dlhodobá zbera-
te¾ská èinnos�. Jej korene siahajú do obce Tomá�ovce pri Luèenci.

Výstava na�la podporu u riadite¾ky �koly, ktorá na prezen-
táciu histórie z rokov 1910 � 1945 uvo¾nila tri miestnosti na
prvom poschodí �koly. Zasadnú� si do lavíc prastarej �koly,
zapoèúva� sa do hry autorky výstavy na starom harmóniu
a plným dú�kom sa kocha� v bohatstve zbierok v interiéri, prípad-
ne si pozrie� videopásku �kolákov jej starých, u� ne�ijúcich
rodièov, zanechá v náv�tevníkoch trvalé stopy. Mo�no tu nájs�
nielen dokumenty starej �koly, ale i dobové kroje, staro�itný
nábytok, pracovné nástroje, výzdobu izby tých èias, ¾udové
duchovné a kultúrne tradície ná�ho národa, vý�ivky, obrazy,
ruène tkané koberce, hraèky, keramiku, staré hudobné nástroje
a iné, èo pani uèite¾ky, bývalá výtvarníèka, za totality ukrývala
v stodole a so strachom uchovávala pre budúce generácie.
Výstava sa prakticky vyu�íva, jej inventár slú�i na názorné
vyuèovanie. Spomínané èasy sa zapísali do histórie ako chudob-
né, prekypovali v�ak hodnotami duchovnými. Popri skromnosti

mali ¾udia k sebe bli��ie, vedeli o sebe viac, a tak sa nikto nebál
osamelosti. �ili ako jedna rodina vo vzájomnej úcte, s ochotou
deli� sa o dobré aj zlé.
Ako dlhoroèná uèite¾ka na oboch stupòoch základnej �koly si
myslím, �e �kolstvu nestaèí iba lep�ie finanèné zabezpeèenie,
ale treba prebudova� obsah vzdelávania. Prevládajúca femini-
zácia a neúplné rodiny neposkytujú de�om vzory rodinného
�ivota v dostatoènej miere. Preto by bolo vhodné zaèleni� do
uèebných osnov povinný vyuèovací predmet, ktorý by zabez-
peèoval prípravu �iakov na man�elstvo a rodièovstvo, upozor-
òujúc na v�etky mo�né povinnosti. Obzvlá�� chlapci postrádajú
mu�ský vzor pri feminizácii �kolstva a absencii otca v rodine.
V dávnej minulosti si dobre plnili úlohu tzv. rodinné �koly,
v ktorých sa �iaci pripravovali na �ivot v rodine, uèili sa vies�
domácnos� a ovláda� najnutnej�ie èinnosti. Je toti� ove¾a
pohodlnej�ie uèi� ne� vychováva�!

Na výstave ma upútal výrok prvého uèite¾a autorky výstavy
Ludevíta Pánika, aktuálny aj dnes: ��ivot uèite¾a a vychová-
vate¾a je ako horiaca svieca, ktorá tým, �e iným svieti, sama seba
spa¾uje a trávi.� Výstava v Z� J. A. Komenského len potvrdzuje
v�eplatnos� zásad uèite¾a národov.

O padaní
Uèení z neba vraj
nepadajú. Nech!
Vari dos� galiby
nenarobí sneh?

    J. Bily

�. Pondelik


