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SÚÈASNOS� A VÝCHOVA

O¾ga Kri�ová, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Anotácia: Dôle�itos� výchovy a jej preferovania v �kolskej praxi v dne�nej realite..
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prosociálneho spoloèenstva.

O dôle�itosti výchovy a jej preferencii v �kolskej praxi
nepochybuje dnes nikto. Vedie nás k tomu realita, v ktorej
�ijeme a dôle�itos� pripravenosti mladej generácie prevzia�
zodpovedne do rúk na�u i svoju budúcnos�.

Ak povieme dne�ná realita, myslíme v prvom rade
na svet society, ktorá nás obklopuje, ktorej sme tvorcami
i obe�ami zároveò. Musíme kon�tatova�, preferovanie mate-
riálna nad duchovnom upozoròuje na posun v�eobecne uzná-
vaných hodnôt. I keï v rovine deklarovania sa dostáva
èloveku � jednotlivcovi väè�í priestor a podpora (roz�írenie
poznania ¾udských práv, práv die�a�a� ich vonkaj�ia
formálna akceptácia), reálny stav nás denne èasto presviedèa
o opaku. Rovnako aj svet mravnosti a etiky presúva svoje
ohnisko (plexus solaris) od absolútneho dobra len k èiastko-
vému dobru a tie podsúva za �stred vesmíru�.

V na�ej realite zaujal popredné miesto hrubý ekono-
mický egoizmus v mno�stve podôb, a èo je ve¾mi zlé, je legali-
zovaný a prezentovaný ako vzor v diplomacii, mana�-
mente, marketingu, tendroch, právnom názore a pod. Dnes
úspech znamená èasto zví�azi� akýmko¾vek spôsobom
a za akúko¾vek cenu nad iným. Konkurencia nie je èestná
prestí�, kde si na záver výberu v�etci podajú ruky a najlep-
�iemu zablaho�elajú. Ví�az býva zvyèajne u� dopredu istý.
Skoro po ka�dom výberovom konaní nasledujú trestné
oznámenia, nedôvera.

Dôstojnos� ¾udskej osoby má v chápaní mnohých ¾udí
jeden kon�tantný rozmer � peniaze. A to nehovoríme o tom,
èo priniesla �druhá sexuálna revolúcia�, aké postavenie
má rodina, starí a chorí ¾udia. Táto realita volá po výchove?
Naèo jej je? Ako nálepka? Egoizmus nepotrebuje etiku.
Staèí mu jeho rozpínavos��

Do tejto reality na��astie vstupuje v�dy nový a nový �ivot,
ktorý nám ukazuje, �e nech sa akoko¾vek nekompetentne
a hrubo narába s ¾udskou bytos�ou, ona predsa tú�i po nieèom
inom. Nie je ��astná � v zmysle vnútornej vyrovnanosti
a radosti. Realita, o ktorej sme hovorili vy��ie, je chorá,
a práve preto potrebuje výchovu. Nie je jednoduché vycho-
váva� v prostredí, ktoré je výchove èasto neprajné a proti
nej namierené. Ale nie je to nemo�né. Tí, ktorí to chápu
a vnímajú výchovu mladej generácie ako prvú a najpotreb-
nej�iu úlohu, je vhodné, aby sa do nej pustili i za s�a�ených
okolností.

Do reality, v ktorej �ijú mladí, patrí v prvom rade rodina.
Napriek mnohým experimentom neuzatvára� man�elstvo
a nevytvára� trvalý zväzok, napriek úvahám o preko-
nanosti a neopodstatnenosti trvalého zväzku heterogén-

neho páru rodina naïalej ostáva optimálnym miestom
výchovy. V rodine sú v�etci vychovávatelia a v�etci i vycho-
vávaní. Bezprostredný vplyv jedného èlena na druhého je
nesporný. Na rozvoj väè�iny ¾udí má rozhodujúci vplyv
práve rodina, a to najmä poèas detstva a dospievania,
v dvoch najtvárnej�ích obdobiach �ivota.

Chceme upozorni� na primárnu rolu rodiny na vytváraní
reality, v ktorej �ijeme. Deti, ktoré vyjdú zo stabilných rodín,
ktoré napriek �a�kostiam vedia splni� svoju výchovnú úlohu,
majú väè�í predpoklad zaklada� nové rodiny a vies� harmo-
nický rodinný �ivot (samozrejme, aj s trvalým zápasom
o jej harmóniu).

Ak nepodporíme rodinu, aby ona mohla plni� svoju
výchovnú funkciu, potom �kolská výchova bude postupne
prechádza� do oblasti resocializácie, do reparácie nevhodného
správania, do nieèoho, èomu postupne nebudeme ako peda-
gógovia rozumie�, lebo die�a bude viac a viac potrebova�
nie vychovávate¾a, ale terapeuta � lieèite¾a.

Druhou ve¾mi silnou realitou pôsobiacou na èloveka
v období detstva je �kola. Aké silné prepojenie má
vo výchove s rodinou? A èo v�etko si deti prinesú do �kolskej
triedy z rodiny?

Ak má �kola a súèasná �kolská politika v chápaní hodnôt
a cie¾ov rozvíjanie osobnosti �iaka, prípravu na jeho pracovný
�ivot a vzdelávanie k obèianstvu, k demokracii, tolerancii�,
potom bude nutné nadväzova� na to, èo si �iak nesie
z rodiny. Ak ide o dobrý vplyv rodiny v zmysle rozvoja
osobnosti i charakteru die�a�a, potom je na èom stava�,
èo motivova� a aktivizova�. Av�ak ak je die�a vedené
k egoizmu, individualizmu alebo je v rodine ponechané
samé na seba a �svoj� svet (mo�no svet médií), je ve¾mi
diskutabilné plné rozvinutie jeho osobnosti. Orientácia na
etické hodnoty pri rozvíjaní charakteru die�a�a je mo�né,
hoci ve¾mi nároèné, vy�aduje si v�ak mimoriadne
výchovné kompetencie uèite¾a, a samozrejme, i mno�stvo
èasu na takéto výchovné pôsobenie.

Nad prípravu uèite¾ov sa treba zamyslie�. Iba tak sa zmení
aj výchova v �kole. Iba ak uèite¾ príjme výzvu na zmenu
seba samého, bude schopný meni� svoje prostredie. Uèite¾
by sa mal sta� �ivým svedectvom zápasu za dobro - v sebe
i v svojom prostredí pre dobro svojho �iaka. On mu svojím
príkladom dáva nádej, �e dobro je mo�né, �e by� dobrým
sa oplatí. Charakterný èlovek sa nerodí, o charakter treba
denne bojova�.

Pripravenos� mladých ¾udí prija� zodpovednos� za svoj
�ivot a postupne za �ivot spoloènosti prostredníctvom kompe-
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tencií v tom naj�ir�om zmysle. Pod pripravenos�ou rozu-
mieme nielen reagova� na výzvy spoloènosti, ale samotné
výzvy vytvára�. Ide o to, aby mladý èlovek nemusel iba rea-
gova� na okolie, aby jeho �ivot nebol iba zápasom, ale aby
v jeho reakcii na realitu bola nová výzva. Výchovou by sme
mu mali pomáha� sta� sa tvorcom novej reality, ktorá bude
zve¾aïova� svet. Rozvoj osobnosti v�dy ráta s dimenziou
toho druhého. Iba vstupovanie do hlbokých ¾udských
vz�ahov, ktoré priná�ajú pokrok a úspech pre èo naj�ir�ie
spoloèenstvo, èloveka naozaj hlboko napåòa. Sebaúcta,
integrita osobnosti, komunikácia, tvorivos�, rie�enie problémov
má v�dy priamy vz�ah k spoloèenstvu.

Pomôc� mladým ¾uïom rozoznáva� dobro od zla je
jednou z k¾úèových otázok výchovy, a teda aj pripravenosti
mladého èloveka prevzia� zodpovednos� za zodpovedné
u�ívanie slobody.

Nevychovávajme úspe�ného egoistu, ale èloveka,
ktorý má vládu nad sebou i nad svojimi záujmami, ktorý
rozmý�¾a a rozhoduje sa aj s oh¾adom na iných. Dispono-
vanos� vychovávate¾ov (rodièov, uèite¾ov...) prija� túto
víziu výchovy, a teda aj napåòania svojho �ivota, je mo�no
prvou výzvou dobrej výchovy.

B. �ilinková: Krá¾ovná pokoja. 1998

BÁLA SOM SA ÍS� DO �KOLY...
(Esej získala 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády ¾udských práv a cenu primátora mesta. L. Mikulá�)

 Zuzana Grochalová, Obchodná akadémia Èadca

Áno priznávam, bála som sa. Kto by sa nebál, veï
�kola vra�dí ilúzie, dobré úmysly aj pozitívne oèakávania.
Na ka�dom kroku sa pova¾uje nespravodlivos�, intole-
rancia, bezprávie a iné ne�iadúce javy hrdúsia na�e vzde-
lávacie in�titúcie.

Ve¾mi nespravodlivým vynálezom v oblasti �kolstva
sa mi zdajú komisionálne skú�ky. Obyèajný �tudent sa mô�e
poctivo pripravova� na ka�dý deò, no nik nie je dokonalý
a stane sa, �e sa zabudne nauèi� slovíèka. Tresk! Pä�ka
v klasifikaènom hárku sa �kodoradostne �k¾abí. Jediné
zlyhanie by sa dalo odpusti�, hor�ie je, ak si profesor �tudenta
zapamätá ako nezodpovedného lenivca. Hotová katastrofa!
E�te väè�ia, ak prichyteného �tudenta pred tabu¾ou skrúca
tréma. Vyuèujúci ho podusí vo vlastnej ��ave, poopeká
zo v�etkých strán, no ak má úbo�iak obavy z vystupovania
pred väè�ím mno�stvom ¾udí, mohol sa uèi� dofialova,
je to márne. Jachtá a koktá chudáèik, akokeby uèebnicu
èi poznámky videl len z dia¾ky. Zachráni� sa doká�e len
testami a písomkami. Na vysvedèení horko-�a�ko dostane
trojku. Na druhej strane pohodlný �tudent s lenivos�ou v krvi,
nazveme ho �pekulant, si rad�ej nepríde do �koly, keï mu
prihára. Napokon sa musí dostavi� na komisionálne skú�ky.
Vyjde z toho s celkom nepo�kodenou ko�ou, preto�e
sa na tý�deò, dva zakuklí doma, hltá fakty, bif¾uje sa do úmoru,
a� chudáèik celý obledne. Pred komisiou v�ak exceluje
a odchádza s trojkou. Kde je chyba a kde spravodlivos�?
Oplatí sa vôbec chodi� do �koly pri systéme podporujúcom

vypoèítavos�? Je teda potrebné zavies� opatrenia na kontrolu,
èi �tudent simuluje a fláka sa, alebo je skutoène chorý.
Nemo�no predsa hádza� v�etkých do jedného vreca.

Príèinu mo�no h¾ada� i v motivácii �tudentov. Nahá-
òame sa za známkami, vedomosti sú ved¾aj�ie. A to u�
od základnej �koly. V �tátoch Európskej únie, kam sa hrnieme
i my, si to zariadili inak. Aby sa predi�lo znervózòovaniu
detí, napríklad vo �védsku sa v prvých siedmich roèníkoch
vôbec neznámkuje, pedagógovia vypracovávajú osobitné
hodnotenie ka�dého �iaka. Známky sa ude¾ujú a� v ôsmom
a deviatom roèníku, aby boli �iaci pripravení na prechod
na strednú �kolu.

I samotné známkovanie sa lí�i od ná�ho spôsobu klasi-
fikovania práce �tudentov. Stupnica v na�ej krajine má pä�
stupòov, èo èasto spôsobuje �a�kosti, ak sa má profesor
rozhodnú� pre známku a výkon �tudenta bol medzi dvoma
stupòami. Prikloni� sa k hor�ej alebo lep�ej mo�nosti? USA
je známe svojou písmenkovou stupnicou, v Dánsku sa pou�íva
13-stupòový systém na klasifikáciu, Ve¾ká Británia má
k dispozícii 7 stupòov na ohodnotenie, na Islande známkujú
�tudentov v rozpätí 1 a� 10... �iaci sa viac sústreïujú
na uèivo ne� na zháòanie známok. To by malo by� cie¾om
na�ich �kôl.

Prístup rodièov k de�om je na úplne inej úrovni: u nás
je zau�ívané ma� dobré vysvedèenie aj preto, aby sa rodièia
mohli pochváli� známym a susedom � veï majú také �ikovné
deti. V �kótsku sa poobede stretávajú rodièia, profesori



3

i �tudenti a spoloène rie�ia konflikty, problémy. H¾adajú
najlep�ie rie�enia, kompromisy vyhovujúce v�etkým.

Vyuèovací proces v zahranièných krajinách sa zame-
riava na posilnenie talentu, nadania a osobitných vlastností
�tudenta. Pedagógovia sa sna�ia venova� ka�dému �tuden-
tovi individuálne. Dôraz sa kladie na cudzie jazyky, vypra-
covávanie projektov a ich prezentácia pred triedou.

Niektoré na�e hodiny vyzerajú asi takto: So zazvonením
vkroèí do triedy vyuèujúci, zaène sa 45-minútový únavný
monológ, z ktorého si �tudenti naèmárajú poznámky, prièom
mo�no pä� ¾udí rozumie, o èom je reè. Zvy�ok sa neodvá�i
opýta�, preto�e by ich zasypala lavína odborných termínov
a cudzích slov. Nakoniec ich znièí suché kon�tatovanie:
�Je to detinsky jednoduché!�. Po zazvonení ukonèujúcom
hodinu profesor vycupitá z triedy spokojný sám so sebou,
veï si oduèil svoje. My nebo�iatka sa doma drvíme zbytoè-
nosti, preto�e sú v osnovách a skoro ka�dý profesor si myslí,
�e jeho predmet je ten naju�itoènej�í a najdôle�itej�í. Keby
to tak bolo aj v skutoènosti, a na��astie nie je, museli by sme
denne nad knihami strávi� �tyri a� �es� hodín, aby sme
sa poriadne pripravili. Môj mozog by to¾ký nápor mo�no
zvládol, obávam sa v�ak, �e moj zadok a� taký odolný nie je.
Keï�e �ijeme v ekonomicky nestabilnej krajine s vysokou
mierou nezamestnanosti, nikto mi nezaruèí, �e v budúcnosti
ma zadok neu�iví lep�ie ne� rozum. Ako najlep�ie rie�enie
sa mi javí �etri� si obe hodnoty...

Ïal�ou stranou mince je, �e v malej a prepchatej
triede sa profesor nemô�e venova� ka�dému jednotlivo,
èo sa v krajinách Európskej únie, ako som u� spomenula,
pova�uje za samozrejmos�. �tudenti  sú plemeno prispô-
sobivé, situácia sa dá zneu�i� vo vlastný prospech nasle-
dujúcim spôsobom. Staèí zatrepota� paprèkou vo vzduchu,
usmieva� sa, vykríknu� správny výsledok, poslu�ne priky-
vova� a mám zabezpeèené pohodlné pre�itie vyuèovania
s obstojnými známkami vo vrecku.

Rozdielny prístup na�ich a zahranièných profesorov
je zapríèinený mo�no aj nepriaznivým finanèným ohod-
notením pedagógov a kritickou situáciou vo financovaní
�kolstva. Napriek tomu rovný prístup medzi �tudentmi
a vyuèujúcimi v zahranièí existuje u� roky � bez pozasta-
vovania sa nad tým. To nie je rozprávka, ale realita.

Na Slovensku mnohými profesormi lomcujú nálady.
Ak sa jeho èi jej velièenstvo nevyspinká doru�ova, máme
sa na èo te�i�... Pozostatky z komunizmu sa prejavujú
i v tom, �e na strednej �kole existuje jediná pravda, a to pravda
profesora. Profesor má pravdu v�dy, keï ju nemá, mýli
sa ten, èo sa opová�i pochybova� o posvätnosti, nemen-
nosti a stálosti pravdy profesorského zboru. Právo na vlastný
názor zapadá prachom. Na��astie existujú vyuèujúci, ktorí
si doká�u prizna� chybu a, èuduj sa svete, dokonca im nerobí
problém ospravedlni� sa. Väè�ina profesorov zo star�ej gene-
rácie vyuèujúcich na na�ich �kolách trpí neduhom zvaným
intolerancia. Tàòom v oku sú najmä �tudenti s pearcingom,
prefarbenými èi vyholenými vlasmi, osobitne im preká�ajú
dievèatá s kratuèkými úèesmi a chlapci s dlhými paèesami.

Holé brucho, tetovanie alebo diera na nohaviciach im spôso-
bujú priam fyzickú slabos�. Prihodí sa, �e profesor odcho-
vaný na konzervatívnych názoroch netaktnými a u�tipaè-
nými poznámkami znemo�ní, zhodí neistého mladého
èloveka pred triedou. Ten sa previnil len tým, �e sa sna�í
da� najavo svoju snahu o originalitu, snahu nájs� samého
seba a dáva to najavo i obleèením, výzorom.

Pokia¾ viem, zaèal �trnásty rok po zvrhnutí tota-
litného re�imu a ak sa nemýlim, súèasné zriadenie
je demokratické...

Za zmienku stojí i správanie sa �tudentov navzájom.
�ikanovanie mo�no u� nie je tak èasté, no stále pretrváva.
Na psychické poni�ovanie medzi �tudentmi staèí u� len to,
ak je niekto iný, odli�ný od väè�iny. Prejavuje sa to i v maliè-
kostiach. Rozdielny �týl hudby, obliekania sa, pôvod z roz-
lièných sociálnych pomerov a odchýlky v názoroch sú dosta-
toèným dôvodom na to, aby èloveka oznaèili za podivné
indivídium, zaèali ho ignorova� a vylúèili spomedzi seba.
Opodstatnená diskusia, spoznávanie nového, cudzej kultúry
musí ustúpi�, lebo strach býva väè�í. Rad�ej si na�ívame
v na�ich �krupinkách, zbytoène nám na ne niekto klope,
èo ak by sa nieèo zmenilo � nebodaj my?! Nie, nie...
Nech v�etko ostane po starom!

Jasný príklad nechuti k zmenám mo�no pozorova�
i v spôsoboch presadzovania po�iadaviek. Z èasu na èas
sa objaví niekto prichádzajúci s novým návrhom. Nad�ene
s ním súhlasíme, len èo prednesie svoj návrh profesorovi,
nenájde sa nikto, kto by ho podporil. Odvá�livec pôsobí
ako pomätenec vykrikujúci nezmysly. Ak sa nám nepáèi,
mô�eme odís�, nik nás nedr�í, povinnú �kolskú dochádzku
sme ukonèili prvým roèníkom strednej �koly...

Navy�e akéko¾vek pokusy dosiahnu� aké-také ústupky
zväè�a stroskotajú na tom, �e nás posudzujú ako kolektív.
Nad hlavami by nám mohla blikota� sväto�iara, pokia¾ sa
v stádoèku vyskytnú dvaja-traja ¾udia tú�iaci by� stredo-
bodom pozornosti, odnesie si to celá trieda. Najmä ak sa
zbojníci musia za ka�dú cenu predvádza�, odvráva�, provo-
kova� a by� drzí. Na�ím previnením je len to, �e sme s nimi
v tej istej skupine. Upozornenia a pokarhania od profesorov
nepomáhajú, prosíkanie a dohováranie zo strany spolu-
�iakov nemá význam. Jediným rie�ením tohto problému
je odvliec� ��kodnú zver� cez prestávku do kúta a tam jej
vysvetli�, �e takto sa to ïalej nedá... Ale pozor! Nech
si ka�dý dopraje pote�enie z úderu, sme predsa kolektív,
nie? Po zamyslení som pri�la k záveru, �e za neposedné
sklony mô�e do urèitej miery i výchova. Kto si nemô�e
poveda� svoje doma, otvorí si ústa v �kole � aj napriek
tomu, �e drvivá väè�ina nemá záujem poèúva�. Keby
rodièia venovali viac èasu svojim ratolestiam, hádam
by sa nieèo zmenilo. A mo�no i k lep�iemu... V tejto
súvislosti mi nedá nespomenú�, ako krvopotne profesori
zis�ujú, z èej hlavy vzi�iel nápad utiec� z vyuèovania. Keï
dr�íme spolu, nepáèi sa im to, ale sme predsa kolektív, nie?

Tým, �e som vpadla do urèitého systému, prijala som
zároveò isté obmedzenia a spoloèné pravidlá. Samo-

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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zrejme, urèi� hranice odkia¾ pokia¾ je nevyhnutné.
To beriem. Len�e ktorý mudrlant strèil do �kolských
poriadkov nariadenia, ktoré mi pripadajú ako poru�ovanie
¾udských práv? Za èo iné ne� poru�ovania základných
slobôd mo�no pova�ova� zákaz �tudentom pohybova� sa
vonku v zimnom èase po 21.00 hod a v letnom po 22.00 hod?
Nie je zákaz vzïa¾ova� sa cez ve¾kú prestávku z pries-
torov �koly obmedzením práva na slobodu pohybu? Kde
sa stratilo právo na informácie? Preèo na stredných
�kolách neexistuje predmet sexuálna výchova? Azda
i nedostatok poznatkov z tejto oblasti zapríèiòuje, �e ka�do-
roène istý poèet �tudentiek otehotnie. Neèudo, keï�e
preru�ovaná súlo� sa v niektorých kruhoch dospievajúcich
pova�uje za dostatoène bezpeèný spôsob ochrany pred
nechceným tehotenstvom.

Celý èas nás v �kole vodia za ruèièku, ukazujú nám:
aha, toto je fúúúj! Nesmie�! Toto je dobré, pre teba najlep�ie...

Èo takto necha� nám tro�ku viac zodpovednosti? Je príli�
jednoduché chodi� vo vy�¾apaných ko¾ajach, no nájs� si svoju
vlastnú cestu urèite prinesie viac pozitív. My u� nemáme
právo na omyly? Staré porekadlo hovorí, �e èlovek sa naj-
lep�ie uèí na vlastných chybách.

A moja malièkos� v tom v�etkom? Týka sa to aj mòa,
uvedomujem si to. V súèasnosti som sa udomácnila
v 2. B na Obchodnej akadémii v Èadci. Zvládam vrtochy
profesorov, spolu�iakov i vlastné. Skrotila som strach
zo zmeny, samoty a toho, �e u� niè nebude ako predtým,
ktorý mi spokojne polihuje pri nohách a pradie. Len�e
chví¾ami vystrèí pazúriky a za�krieka: �Nemá� na to, vzdaj
sa!� Som u� ve¾ká a ve¾ké dievèatá sa neboja stra�idiel....

A tak sa ka�dé ráno vykotú¾am zo svojho pelechu,
ponaháòam pochybnos�, zdrapnem ju za hrivu a �marím
na poste¾. Zadusím ju vankú�om, aby vzkriesená na nasle-
dujúce ráno absolvovala so mnou ïal�iu rozcvièku.

VÝCHOVA �IAKA JE PRIORITOU �KOLY
Miroslav Valica, Metodicko-pedagogické centrum B. Bystrica

Anotácia: Výchova - priorita v Miléniu, zmena prístupu ku �iakovi ako subjektu - individualite. Normatívne
a rozvojové h¾adiská vo výchove �iaka, bariéry tvorivosti �iaka, podmienky rozvoja osobnosti �iaka -
kvalita vz�ahov uèite¾ - �iak, re�pektovanie zákonitosti riadenia procesov uèenia, kvalita osobnosti uèite¾a.

K¾úèové slová: výchova, rozvoj osobnosti �iaka, �iak ako subjekt, hodnotenie �iaka, vz�ah uèite¾ - �iak,
riadenie uèenia, kvalita uèite¾a

Návrh Národného programu výchovy a vzdelávania
slovenského �kolstva do roku 2015 zdôrazòuje prioritu
výchovy pred vzdelávaním. Tradièný dôraz cie¾ov �koly
je zameraný na ovplyvòovanie vývoja die�a�a v pozná-
vacej oblasti podnecovaním rozvoja jeho kognitívnych
schopností, osvojovaním vedomostí a nácvikom prak-
tických zruèností. Motivaèné pôsobenie �koly je oriento-
vané predov�etkým na podnecovanie úsilia  na dobrý
výkon �iakov v tejto oblasti. Na výkon je zameraná preva�-
ná èas� �kolského hodnotenia �iaka. Výkonnostné zame-
ranie na�ej kultúry tak dostáva ve¾mi silnú socializaènú
podporu. �kolské hodnotenie je na rozdiel od hodnotenia
v rodine, kde je die�a prijímané vo svojej jedineènosti a hodno-
tené najviac vo vz�ahu k jeho osobnej �vz�ahovej norme�,
typické snahou hodnoti� �objektívne� vo �vz�ahovej� norme
k ostatným �iakom.

�kola má v�ak vo vlastnom záujme i v záujme
spoloènosti - výchovné úlohy. Explicitne je to vyjadrené
v hodnotách a cie¾och súèastnej �kolskej politiky, minimálne
primárneho i sekundárneho (stredo�kolského) vzdelávania
v krajinách Európy. V�ade sa objavujú hodnoty a ciele
zdôrazòujúce rozvoj osobnosti, prípravu na pracovný �ivot
a vzdelávanie k obèianstvu, zalo�ené na demokracii a tole-
rancii, akceptácii a porozumení seba a druhých, na úèasti
v�etkých partnerov �koly, vèítane �iakov, na riadení
procesov vyuèovania a uèenia sa �iakov. Niekde preva�uje
dôraz na výchovu osobnostných vlastností a motívov

predov�etkým k uèeniu prípadne k práci; väè�inou je v�ak
výuèba chápaná skôr len ako jeden z prostriedkov výchov-
ného rozvíjania osobnosti detí, s akcentom na rozvoj ich
schopnosti sebariadenia a sebarealizácie (Prùcha, 1999).

�kolské vzdelávanie v praxi v�dy (èi u� cie¾avedome,
ale i neuvedomele, mimovo¾ne) významne ovplyvòuje vývoj
die�a�a v utváraní jeho motívov, povahových vlastností
a postojov. Základnou podmienkou zvý�enia mo�nosti
cie¾avedomého výchovného pôsobenia �koly je to, aby
súèasná �kola prekroèila vlastné hranice vnímania �iaka
ako �objektu� manipulovaného v smere zvládnutia
obsahových po�iadaviek uèebných plánov a uèebných
osnov jednotlivých vyuèovacích predmetov a zaèala uvá-
dza� do pohybu hodnoty, ciele a aktivity samotného
vychovávaného a vzdelávaného �iaka ako subjektu.
Ide o k¾úèovú zmenu, ktorá bude ma� ïalekosiahly
vplyv na poslanie, stratégie �kôl a vnímanie ich efek-
tívnosti, poslanie uèite¾ov, oèakávania na ich peda-
gogickú prácu a posudzovanie jej kvality.

Vzh¾adom na urých¾ujúce sa premeny u nás i v Európe,
na globalizáciu vo svete sa �kola musí vysporiada� s tým
ako vybavi� �iaka potrebnými in�trumentálnymi a osobnost-
nými predpokladmi na úspe�ný �ivot v �irokom a premen-
livom spoloèenstve; normatívne a kvalitatívne vyme-
dzi�, èo si die�a má a musí osvoji� k¾úèové kompe-
tencie a za èo má by� hodnotené, a pritom zachova�
a rozvíja� jeho aktívny, experimentujúci a tvorivý
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prístup k rie�eniu problémov in�trumentálnej a osob-
nej povahy. Na to potrebuje die�a odvahu na prekroèenie
pasívnej konformity, mo�nos� kritickej reflexie hodnôt
rodiny, �koly, prostredia, v ktorom �ije (najmä v období
puberty a adolescencie). Prevládanie iba normatívneho
h¾adiska v �kole vedie k naru�eniu úspe�ného osobnost-
ného vývoja die�a�a, jeho schopností aktívneho a tvorivého
rie�enia a zvládania �ivotných problémov. V na�ej tradiènej
�kole je to najèastej�ie spôsobené nadmerným uplatòo-
vaním formalizovaného �kolského hodnotenia
(Paøí�ek,1988) s dôrazom na:
� bezprostredný výsledok namiesto perspektívneho osob-

ného zisku pre �iaka;
� kritiku chýb �iaka namiesto zdôrazòovania jeho aj èiastko-

vých úspechov;
� upevòovanie sebaznehodnocujúceho sebapoòatia �iaka

v dôsledku neúspechu - namiesto sebapoòatia aktivizujú-
ceho sebadôveru �iaka;

� obmedzovanie úlohy jazyka ako prostriedku osvojenia
si obsahu predmetnej skutoènosti a nie ako nástroja
aktívneho zaobchádzania s ním.

To v�etko vedie k vzniku syndrómu neúspe�ného
�iaka, ktorý bráni jeho osobnostnému rozvoju.

Mo�nosti �koly na podporovanie úspe�ného vývoja
osobnosti �iaka sú èiastoène podmienené postojmi a vlast-
nos�ami, s ktorými �iak prichádza z rodiny. Závisí v�ak aj
na jeho skúsenostiach, ktoré mu poskytne �kola. K¾úèovou
úlohou v súèasnosti je presadenie len nevyhnutnej miery
konformity v oblasti výkonov a postojov �iakov tak,
aby ich plnenie netlmilo, èi priamo neblokovalo ich
spontánne tvorivé aktivity. Je to podmienené tým, èi
sa �kola prispôsobí potrebám celkového (nielen vedo-
mostného a zruènostného) vývoja osobnosti die�a�a tak,
aby mu pomáhala  vyu�íva� a uplatòova� jeho tvorivé
mo�nosti a talent v òom a v jeho svete. Výskumy vo vývo-
jovej psychológii ukázali, �e vývoj tvorivého myslenia
detí je utlmovaný:
� v pred�kolskom období tlakom na die�a, aby sa prispô-
sobilo oèakávaniam na jeho pre�ívanie a správanie, zodpo-
vedajúce jeho pohlaviu (psychológovia objavili významné
diferencie medzi chlapcami a dievèatami v psychofyziológii
procesov myslenia a stratégiách uèenia i v neskor�om veku
a v dospelosti);
� poèas prvých rokov �koly sú tvorivej�ie deti vystavené
kritike spolu�iakov, ktorí sa ich nápadom smejú alebo ich
odmietajú. Tieto deti sa potom rad�ej neprejavujú. Ich prejav
sa tým ochudobòuje a ak uèite¾ zdôrazòuje najmä presnos�
a konvenènos� v postupoch a výsledkoch �kolskej práce,
deti sa uèia �by� rovnaké�. Ve¾a by o tomto fenoméne mohli
hovori� �iaci, ktorí sú po absolvovaní alternatívnych tried
uèite¾mi na 2. stupni Z� èasto tlaèení nemilosrdne a auto-
ritatívne do �rovnakosti� za cenu ich izolácie v triedach;
� s nástupom dospievania sa musí die�a vyrovna� s po�ia-
davkami pohotového a spoloèensky prijate¾ného správania
a vyrovnávania sa  so zvý�enou potrebou kladného prijatia

druhým pohlavím; istotu h¾adá die�a (namiesto vlastného
experimentovania) v prijímaní vonkaj�ích vzorov;
� koniec strednej �koly alebo uèenia je spojené s po�ia-
davkami �dospelého� myslenia a vyluèovania �detských�,
hravých (a tým tvorivých) prvkov v správaní zmenou spolo-
èenského postavenia (vstup do zamestnania, na vysokú
�kolu), èo reprezentuje opä� zvý�ený tlak na ich konformitu
(Fontana, 1997).

Je zrejmé, �e uchovanie a rozvoj tvorivých schopností
a tvorivého prístupu k �ivotu vy�aduje (pri súèasnej potrebe
da� de�om i osvedèené konvenèné spôsoby myslenia
a správania) aj v �kole vyvá�ené spojenie slobody
vo¾by a zodpovednosti (sebadisciplíny) �iaka. Èasto
toti� �iaci s vysokou úrovòou tvorivosti nemajú vysokú moti-
váciu na dosahovanie èo najlep�ích �kolských výsledkov
(najmä pri preferencii reproduktívneho, memorovacieho
uèenia �iakov) a nemajú záujem vyvoláva� èo najlep�í dojem
u uèite¾ov. Uèitelia èasto nízko hodnotia vlastnosti �iakov
spojené s tvorivos�ou - odvahu a nezávislos� úsudku - v hierar-
chii vlastností, ktoré pokladajú za potrebné podporova�
u �iakov. Rovnako aj celoslovenské �Monitory� organi-
zované M� SR v minulých rokoch príli� èasto snímali
najmä reproduktívne vedomosti �iakov. To isté mo�no
hovori� o charaktere neúmerného mno�stva reproduk-
tívnych otázok, úloh, po�iadaviek na prijímacích poho-
voroch na mnohých vysokých �kolách.

Vzh¾adom na  tento vzájomný rozpor zamerania tvori-
vých �iakov a ich uèite¾ov, iných in�titúcií, neprekvapuje,
�e korelácia medzi prospechom a tvorivos�ou dosahuje
záporné hodnoty a �e �kolský prospech je slabým
prediktorom tvorivej výkonnosti a �ivotného �týlu
v dospelosti.

Treba poveda�, �e uèitelia sú niekedy sami vystavovaní
hodnoteniu riadite¾a, �kolskej in�pekcie, ktoré záporne
koreluje s ich tvorivos�ou. V�eobecne asi platí, �e stupeò,
ktorým je odmeòovaná ich vlastná tvorivos� v �kole, mô�e
ovplyvni� stupeò, v ktorom sami podnecujú a odmeòujú
tvorivos� vlastných �iakov.

Úspech, èi neúspech vo vývoji �iaka v �kole spoèíva
najèastej�ie v (Prùcha, 1997):
1. re�pektovaní zákonitostí riadenia uèenia sa �iakov

zo strany uèite¾ov,
2. kvalite osobného vz�ahu uèite¾a k �iakovi.

K bodu 1: Zameranie motivácie k uèeniu je èasto nedo-
statoèné, nadmerné alebo nevhodné, napr. vyvolávanie
neúnosnej miery strachu zo známky, z trestu, vyvolávanie
odporu voèi vnucovanému vzoru iného die�a�a, takých
spôsobov a podmienok výuèby �iakov, ktoré presahujú
poznávacie mo�nosti �iakov, napr. len logické presvied-
èanie detí 1. st. Z�, neprimeraná ob�a�nos� mnohých
uèebníc na 2. st. Z�, silový prístup k �iakom na stredných
�kolách. �iakom èasto chýba navzájom sa podporujúce
a usmeròujúce výchovné spoloèenstvo triedy, prièom jeho
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utváranie ovplyvòujú uèitelia. Úèinné výchovné pôsobenie
�koly si vy�aduje, aby uèitelia re�pektovali zákonitosti
riadenia uèenia sa �iakov. Uvediem nieko¾ko príkladov:

Vytváranie hygienických, �tudijných, sociálnych
návykov �iakov si vy�aduje zabezpeèujúce upevnenie
(odmeny, tresty), aby sa mohol príslu�ný návyk fixova�
a �zabehnú��. To predpokladá sústavnos� a vhodnú mieru
dôslednosti. Proti èasto po�adovanej prísnej dôslednosti
výchovných opatrení (tá je namieste na zaèiatku vytvárania
návyku na jeho najrýchlej�ie �od�tartovanie�) psychológia
odporúèa miernu dôslednos� prestúpenú obèasnými nedô-
slednos�ami a trpezlivos�ou, ktorá vedie k pomal�iemu,
ale omnoho trvalej�iemu upevneniu návykového správania
�iakov postupným upevòovaním bez výrazného usmer-
òovania die�a�a. Pri snahe výchovného pôsobenia príkla-
dom je potrebné zaisti�, aby zamý�¾aný vzor mal okrem
po�adovaného správania aj ïal�ie dôle�ité znaky, ktoré
z neho urobia atraktívny vzor pre �iaka. Vzor mô�e odpu-
dzova� u� tým, �e sa nièím nepodobá samotnému �iakovi,
nemá vlastnosti, o ktoré má die�a záujem, èi ktoré vzbu-
dzujú jeho re�pekt, nedostatok zisku, ktorý die�a získa
napodobòovaním vzoru alebo jednoduchým spojením vzoru
s nepríjemnými zá�itkami v �ivote die�a�a, keï je die�a
trestané a súèasne je mu pripomínaný vzor. Vplyv vzoru
mô�e by� zlo�itej�í, ako ukázali výskumy vplyvu filmových
vzorov, keï ví�azstvo obdivovaného kladného hrdinu nad
zlom, dosiahnuté násilnými prostriedkami zvý�ilo prí�a�-
livos� násilia ako spôsobu rie�enia osobných problémov
detí (Balcar, 1992).

Výchovné pôsobenie získaním vh¾adu do správania
sa die�a�a a jeho dôsledkov tzv. induktívna disciplína
je úèinná vtedy, ak die�a mô�e jeho obsah v poskytnutej
podobe pochopi�, zmysluplne umiestni� vo vlastnom obraze
o svete a súvislostiach v òom. Spätnú väzbu je nutné
prispôsobi� rozumovým schopnostiam �iaka, preto�e inak
mô�e vyvola� a zväè�i� neistotu �iaka, bez odstránenia
jeho de�truktívneho správania.
K bodu 2: Najpôsobivej�ím zdrojom vplyvu vo výchove
je kvalita vz�ahov výchovnej interakcie uèite¾ - �iak, �iaci.
Kvalita vz�ahového rámca výchovných zásahov do vývoja
osobnosti die�a�a je najèastej�ie vyjadrená dvoma roz-
mermi, ktoré zodpovedajú dvom základným rozmerom
¾udských vz�ahov - citu a moci (Cangelosi, 1994). Vo výchove
majú povahu:
a) kontroly alebo riadenia s polárnymi pólmi presa-

dzovania vonkaj�ích po�iadaviek uèite¾ov a pone-
chávanie vo¾nosti die�a�u;

b) citového vz�ahu s protikladmi kladného citu, prija-
tia z lásky a naopak, záporného citu a� nenávisti.

Zdá sa, �e kombináciou uplatòovania miery moci - vo¾-
nosti a kladného - záporného citového vz�ahu ku �iakovi uèite¾
vytvára urèité predpoklady pre osobnostný rozvoj �iaka.
Psychológovia zistili, �e (Fontana, 1997):
1. silná kontrola s kladným citom vytvára osobnostné pred-

poklady na pasívne podrobenie sa a prispôsobenie, závis-
los�, neútoènos� a malú tvorivos� �iaka;

2. silná kontrola so záporným citom vytvára predpoklady
na neurotické poruchy, nespoloèenskos�,  neprispôsobi-
vos� spoloèenským po�iadavkám a na agresivitu voèi sebe;

3. ve¾ká vo¾nos� s kladným citom vytvára predpoklady
na spoloèenskú podnikavos�, nezávislos�, tvorivos�, malú
prispôsobivos� po�iadavkám okolia, av�ak zároveò ¾ah�ie
osvojovanie si dospelých rolí;

4. ve¾ká vo¾nos� so záporným citom vytvára predpoklady
na odmietanie vonkaj�ích po�iadaviek, na agresivitu voèi
okoliu a v krajnom prípade na delikventný vývoj die�a�a.
Miera súladu èi rozporu uplatòovaných po�ia-

daviek na die�a v rodine, medzi rodinou, �kolou
a iným okolím a psychologickou kon�titúciou die�a�a
mô�e ma� pre jeho vývoj väè�í význam ako samotná
povaha týchto po�iadaviek.

Zranite¾nos� vyvíjajúceho sa die�a�a je zvý�ená najmä
neprimeranými citovými nárokmi, ktorým je vystavené.
Citovú potrebu die�a�a �by� milované� nemo�no mani-
pulatívne zneu�íva� ani rodièmi, ani uèite¾mi. Techniky
�manipulaènej lásky�, keï akceptácia a základný pozitívny
vz�ah k die�a�u je podmieòovaný len plnením výchovných
po�iadaviek (èasto redukovanými na �kolský výkon die�a�a)
vytvára stále ohrozenie tejto �ivotne dôle�itej potreby
a traumu die�a�a, èo vedie k vytvoreniu základnej nedô-
very k svetu, k ¾uïom a k sebe samému. Zablokuje sa tak
rozvoj tvorivosti, samostatnosti a nezávislosti die�a�a, jeho

B. �ilinková: Tú�by a premeny. 1998
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schopnos� vyrovna� sa s problémami a rizikami, ktoré
ho èakajú v dospelosti. Pre úspe�nú výchovu pokladáme
za podstatné bezvýhradné pozitívne citové prijatie
die�a�a ako osoby aj v �kole, zatia¾ èo zrozumite¾né
a primerané kritické hodnotenie - súhlas èi odmietanie -
nech uplatòuje uèite¾ len ku konkrétnym èinom �iaka.

Kvalita výchovného pôsobenia na �iaka závisí
najmä od etických, psychodidaktických, riadiacich
a sebariadiacich kompetenciít uèite¾a, od jeho schop-
ností riadi� psychosociálne uèenie sa �iaka. Za
dobrých uèite¾ov sa pova�ujú tí, ktorí sa vyznaèujú
(Burns, 1986):
1. emocionálnou stabilitou, osobnostnou zrelos�ou

a zodpovednos�ou,
2. schopnos�ou prejavi� �teplo� a zainteresovanos�

v komunikácii so �iakmi,
3. adekvátnos�ou, neskreslenos�ou vnímania �iakov

a podmienok ich �ivota
Naopak, negatívne na rozvoj osobnosti �iakov

pôsobí uèite¾, ktorého zní�ené sebavedomie sa prejaví
vo vytvorení takého výchovného �týlu, ktorý je charak-
teristický tendenciami:
1. záporne reagova� na tých �iakov, ktorí ho nemajú radi,
2. vyu�i� akúko¾vek mo�nos� na vytvorenie �a�kostí

pre �iakov, aby sa nemohli uvo¾ni�,
3. stimulova� �iakov k uèeniu, vyvolávajúc v nich pocit viny

za svoje omyly,
4. pod¾a mo�nosti zaklada� uèebnú èinnos� na konkurenè-

nom boji medzi �iakmi,
5. vychádza� z pravdepodobnosti neèestného správania

sa �iakov pri skú�aní,
6. usilova� sa o zavedenie tvrdej disciplíny v triede,
7. zväè�ova� stupeò trestu pre �iaka proporcionálne voèi

jeho previneniu.
Tieto osobné tendencie uèite¾a nasmerované na seba

a �iakov znaène ovplyvòujú charakter medzi¾udských
vz�ahov uèite¾ - �iaci a výchovnú efektívnos� výkonu
práce uèite¾a.
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Summary: The author stresses the priority of school that should be education of children. Its success is
conditioned by teachers´ personality and their skills to manage psycho-social learning.

STRACH ZO �KOLY
Andrea Hudáková, Prírodovedecká fakulta UPJ� Ko�ice

Anotácia: Výsledok prieskumu, zameraného na problematiku strachu u �iakov základnej �koly. Ako by
sa tento stav na �kolách dal zmeni�.

K¾úèové slová: humánne vz�ahy, �kolská atmosféra, aktivity pre �iakov, �ikanovanie, negatívne
hodnotenie, príèiny strachu, direktívny �týl riadenia.

V posledných rokoch sa do popredia èoraz èastej�ie
dostávajú otázky humanizácie výchovno-vzdelávacieho
procesu a transformácia, kde sa �kola nemá zameriava�
len na teoretickú, ale aj výchovnú stránku vyuèovacieho
procesu. Uèitelia v humánne orientovanej �kole by mali uèi�
�iakov zdvorilosti, spravodlivosti, pravdovravnosti, súcitu
a spolucíteniu, dobroprajnosti, prejavom citlivého vz�ahu
k duchovným a materiálnym hodnotám, pomoci druhému.

Zintenzívnil sa tlak na vzdelávanie a vznikol nerovno-
vá�ny stav medzi vzdelávaním a výchovou, najmä mravným
a humánnym ovplyvòovaním detí a mláde�e. Na utváraní
humánnych vz�ahov medzi uèite¾om a �iakom by mali pre-
vláda� mravné, prosociálne, estetické a etické city, empatia,
tolerancia, demokratická sloboda, vzájomná pomoc,
dôvera a úcta, re�pekt a zodpovednos�. (Mihálik, 1996)

Má sa inovova� obsah, metódy, ale nemalo by sa zabudnú�

aj na mnohé elementárne po�iadavky, aby bol výchovno-
vzdelávací proces úspe�ný. Patrí sem aj problematika
strachu, �ikanovania, nárast psychických a neurotických
ochorení u �iakov, zvy�ujúci sa poèet samovrá�d a pokusov
o samovra�dy detí.

Úzkos�, samota, výèitky svedomia, bezpredmetné
otázky, �ikanovanie, odpor ku �kole, negatívne hodnotenie,
bojazlivos�, ostýchavos�, krik, bitka, plaè, útek, samovra�da...
Urèite sa ka�dému z nás pri tomto pojme vynoria neprí-
jemné chvíle, okamihy zo �ivota, na ktoré by sme chceli
èo najskôr zabudnú�. Èi chceme alebo nie, kúsok tohto
strachu nosíme stále v sebe. Strach ovplyvòuje na�u osobnos�
od útleho detstva a� po starobu.

U� na tie najmen�ie deti sú kladené ve¾mi vysoké nároky,
èi u� zo strany rodièov, �koly, spolu�iakov a kamarátov.
V posledných rokoch sa mnohí psychológovia a pedagó-
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govia zaèali zaobera� práve otázkou strachu detí zo �koly,
èo ho vyvoláva, ako mu predchádza� a zabráni�.

Táto problematika ma zaujala, preto som medzi �iakmi
základnej �koly uskutoènila prieskum pomocou dotazníka
pre �iakov ako vnímajú tieto problémy. Prieskumu sa zúèast-
nilo 309 �iakov 2. stupòa základnej �koly, v ktorej som pôsobila.

Ka�dá z polo�iek dotazníka bola zameraná na zistenie
názoru �iakov na niektoré oblasti, ktoré úzko súvisia
so �kolskou klímou, atmosférou na hodine, postavením
�iaka vo vyuèovacom procese, rolou uèite¾a na hodine
a vz�ahmi medzi �iakmi. Uvádzam vyhodnotenie výsledkov.

Otázka: Rád chodí� do �koly?
Na túto otázku 27% �iakov odpovedalo, �e �kolu nenav-

�tevujú vôbec radi.
Vz�ah ku �kole mô�e ovplyvòova� nieko¾ko faktorov.
Jedným z nich mô�e by� aj rozvrh hodín, aké predmety
majú �iaci v daný deò, ich za�a�enos�. Preto by bolo
potrebné, aby uèitelia, ktorí sú poverení zostavovaním
rozvrhu, prihliadali na ob�a�nos� daných predmetov a pokúsili
sa vytvori� vyvá�ený stav.

Otázka: Aká je atmosféra vo va�ej �kole?
Pri tejto otázke 51% �iakov uviedlo, �e niekedy je

atmosféra v �kole napätá, 46% �iakov vníma �kolskú
atmosféru ako uvo¾nenú, priate¾skú.
Urèite aj tu zohráva úlohu mno�stvo faktorov. Èi u� je to
prostredie, v ktorom �iaci pre�ívajú uèebnú èinnos�, vz�ahy
medzi samotnými �iakmi, ale aj vz�ahy medzi �iakmi
a uèite¾mi.

Otázka: Aká je atmosféra vo va�ej triede?
50% �iakov uviedlo, �e atmosféra v ich triede je pria-

te¾ská, uvo¾nená, 41% uviedlo, �e niekedy je atmosféra
v ich triede mierne napätá.
Tieto percentá ovplyvòuje hlavne zlo�enie kolektívu a vz�ahy
medzi samotnými �iakmi. Ak sú vz�ahy medzi �iakmi
naru�ené, potom sa tam mnohí z nich cítia ohrozene. Mô�e
medzi nimi dochádza� k rôznym konfliktom, èím sa atmo-
sféra v triede zhor�uje, zvy�uje sa napätie a strach.

Otázka: Aké sú podmienky �túdia na va�ej �kole?
Pri tejto otázke 52% �iakov, pova�uje podmienky na

�túdium za dostatoèné, 16% �iakov si myslí, �e podmienky
na �kole sú nevyhovujúce, 32% �iakov charakterizovalo
podmienky ako vynikajúce, napriek tomu, �e �iakom
chýbajú uèebné pomôcky a ak sa nejaké pou�ívajú,
sú zastaralé a nevyhovujú podmienkam dne�nej �koly.

Otázka: Ponúka va�a �kola pravidelné popoludòaj-
    �ie aktivity?

38% �iakov nav�tevuje tieto aktivity pravidelne, skoro
polovica opýtaných �iakov sa na nich nezúèastòuje. Ostatní
�iaci sa zúèastòujú aktivít nepravidelne.
Mo�no je to spôsobené aj materiálnym vybavením �koly

a samotnými priestormi, ktoré nie sú ve¾mi vhodné na oddych
a relaxáciu. Na druhej strane asi ani nie je pre �iakov
atraktívne celý deò strávi� na jednom mieste v prostredí
so �kolským re�imom.

Otázka: Organizuje va�a �kola podujatia pre �iakov
    (výlety, exkurzie�)?

Tieto podujatia bývajú  väè�inou celodenné a �iaci sa
na nich zúèastòujú ve¾mi radi, mo�no aj preto, �e sa vyhnú
samotnému vyuèovaniu a mô�u nav�tívi� miesta, ktoré nepo-
znajú. Týchto podujatí  sa zúèastòuje 89% �iakov. Majú
mo�nos� vidie� veci, ktoré doposia¾ e�te nevideli. Samotní
�iaci pri týchto podujatiach nevnímajú samotný akt uèenia,
preto�e sa neodohráva v �kole, ale ka�dé takéto uèenie
pôsobí na afektívnu, kognitívnu aj psychomotorickú oblas�
ka�dého �iaka.

Otázka: Má� svojho ob¾úbeného spolu�iaka?
Na túto otázku 94% �iakov odpovedalo, �e majú svojho

ob¾úbeného  spolu�iaka.
Vo väè�ine prípadoch je to �iak, ktorý dosahuje v �kole
ve¾mi dobré výsledky a je akoby pre ostatných vzorom,
èi u� je to v správaní alebo uèení.

Otázka: Stretol si sa v �kole so �ikanovaním?
Pojem �ikanovanie sa v poslednom èase ve¾mi èasto

objavuje v médiách a zaujímalo ma, èi sa u� deti na základnej
�kole s ním stretli. 35% �iakov uviedlo, �e sa na �kole so �ika-
novaním stretlo, 65% �iakov sa vyjadrilo záporne.
�ikanovanie a strach urèite ve¾mi úzko spolu súvisia.
V �kolskom prostredí je to e�te záva�nej�ie, preto�e deti
by nemali trpie� menejcennos�ou, ma� predsudky voèi
vystupovaniu v role vodcu a podriadeného, preto�e to mô�e
vyvola� ve¾mi záva�né psychické a neurotické poruchy.

Otázka: Je pre teba ob�a�né sústredi� sa na vyuèo-
          vacej hodine?
Ak je èlovek v  psychickej pohode, doká�e sa ve¾mi dobre

sústredi�. To isté platí aj pre �iakov v �kole. Ak majú
vyrie�i� nejaký problém, musia sa naò sústredi�. A� 68%
�iakov sa nedoká�e sústredi� na hodine. Má tu vplyv
mnoho vnútorných aj vonkaj�ích faktorov. Medzi tieto
vonkaj�ie faktory patrí aj samotný uèite¾ a jeho prístup k orga-
nizácií vyuèovacej hodiny. Ak �iaci nie sú iba pasívnymi poslu-
cháèmi, ale aktívne sa zapájajú do vyuèovacieho procesu,
aj ich sústredenie je na ove¾a vy��ej úrovni. Hlavne je to
obtia�ne pre �iakov s pomal�ím tempom uèenia, ktorí
potrebujú ove¾a viac èasu na zapamätanie si nových
pojmov. Ve¾kú úlohu tu zohráva strach z toho, aká bude
reakcia uèite¾a na vyuèovacej hodine. �iaci budú rad�ej
ticho sedie�, ako by mali vyslovi� svoj vlastný názor.

Otázka: Zadávajú ti uèitelia ve¾a domácich úloh?
62% �iakov súhlasí s tým, �e im uèitelia zadávajú ve¾ké

mno�stvo úloh.
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� stigmatizmom zo strany uèite¾a a spolu�iakov (rôzne
slovné osoèenia blokujú zvy�ovanie výkonov u �iakov),

� vylúèením (vyèlenením) �iaka z kolektívu (�iak pre�íva
pocit samoty, uzatvára sa do seba),

� neuvá�enými  trestami (zo strany uèite¾ov alebo rodièov),
� strachom pred ¾uïmi (uèite¾mi, riadite¾om, spolu�iakmi),
� strachom pred konfliktmi,
� samotnou �kolou a vyuèovaním (vyuèovanie a výchova

s nárokmi na �iaka u mnohých vzbudzuje re�pekt a� strach),
� strachom z budúcnosti,
� neurotickým strachom (strach pred strachom, feti�izmus

známky, rôzne fóbie). (Petlák, 2000)
V�etky uvedené skutoènosti sú urèite známe v�etkým

uèite¾om, ale napriek tomu sa vo výchovno-vzdelávacom
procese uèitelia dopú��ajú chýb a podporujú vznik strachu.
Je to spôsobené predov�etkým tým, �e na mnohých
�kolách pretrváva direktívny �týl riadenia a pod jeho vplyvom
�iaci pre�ívajú pocity neistoty, ohrozenia, a samozrejme,
aj strachu, ktoré mô�u vyústi� a� do konfliktných situácií,
frustrácií a nervozity.

Uèitelia si èasto neuvedomujú svoje pôsobenie (podce-
òovanie schopností �iakov, negatívne vyjadrenia, nároènos�
uèiva), èím spú��ajú mechanizmus strachu. Mali by sa týmto
javom vyhýba�, a to pozorovaním a poznávaním �iaka
v rôznych situáciách, vedením priate¾ských rozhovorov
so �iakom, v�estrannou anamnézou �iaka, zis�ovaním statusu
�iaka v triede. Pri týchto pozorovaniach �iaka mo�no vyu�i�
i projektívne metódy (analýza �iakových prác a na tomto
základe vyvodzovanie úsudkov, h¾adanie súvislostí jeho
konania). Sú to zdroje, pomocou ktorých mo�no lep�ie
spozna� �iaka, optimálnej�ie k nemu pristupova� a odstráni�
strach. Ak uèite¾ovi naozaj zále�í, aby �iaci na jeho hodi-
nách nemali strach, musí aj on zmeni� svoj prístup, �e bude
u �iakov re�pektova� ich nálady a pocity, tomu prispôsobí
aj metodickú èinnos� a zároveò bude regulova� interakèné
vz�ahy, povzbudzova� aj menej úspe�ných �iakov rôznymi
motivaènými prostriedkami.

Uèitelia mô�u sèasti zabráni� negatívnym skúsenostiam
�iaka praktizovaním �pedagogických konzílií�. Pri týchto
stretnutiach sa uèitelia navzájom radia, vymieòajú si skúse-
nosti z pozorovaní �iakov, navzájom sa informujú o úèinnosti
zvolených prístupov k �iakom.

Potom sú �iaci pre�a�ovaní nielen v �kole, ale aj doma,
preto�e v�etok svoj vo¾ný èas musia venova� príprave na
vyuèovanie. U niektorých to mô�e prerás� a� k �nenávisti�
voèi uèite¾om i samotnej �kole.

Otázka: Èasto som negatívne hodnotený?
Pri tejto otázke 73% �iakov odpovedalo kladne.

Takéto hodnotenie si dospelí èasto vôbec neuvedomujú
a berú ho ako samozrejmos�. Mali by ma� na zreteli,
�e ka�dý èlovek, èi�e aj �iak, je jedineèná a neopakova-
te¾ná bytos�. Deti máme bra� také, aké sú, so v�etkými
kladmi aj zápormi.

Z prieskumu, ktorý som uskutoènila, vyplýva potreba
zmeny v �kolstve, aby sa deti te�ili na stretnutia s uèite¾mi
a spolu�iakmi. �kola má by� pre nich zdrojom in�pirácií tvori-
vosti, nie noènou morou, ktorá spôsobuje iba nepríjemné
pocity strachu a úzkosti. Závisí od ka�dého uèite¾a, aký
postoj zaujme k �iakom. Deti by sa mali v �kole cíti� príjemne,
bezpeène. Úlohou v�etkých zamestnancov, ktorí denne
prichádzajú do kontaktu s de�mi v �kole, je, aby k nim pristu-
povali ako partneri, ktorí sú  im ochotní kedyko¾vek poda�
pomocnú ruku. Negatívne hodnotenie, pre�a�ovanie �iakov,
�ikanovanie  spôsobuje zmenu v psychickom stave ka�dého
èloveka, teda aj �iakov.

Ka�dý uèite¾ sa v priebehu svojej pedagogickej praxe
stretáva s tým, �e niektorí �iaci nedosahujú �iaduce
výsledky. Príèiny tohto stavu mô�u by� viaceré: málo
podnetné rodinné prostredie �iaka, nezáujem o vyuèovanie,
pre�a�ovanie �iakov, nedostatoèná úroveò psychických
poznávacích procesov.

Strach má zábranný, inhibièný vplyv na aktivitu �iaka,
na jeho tvorivos�, aj na samotný uèebný proces. Uèite¾
by mal diagnostikova�, èo vyvoláva u �iakov strach. Kon�ta-
tovania uèite¾ov o �iakoch, �e sú bojazliví, nepomáha
rodièom (a ani �iakom) zbavova� die�a�a strachu, keï�e
nevedia, v èom strach spoèíva.

Strach mô�e by� podmienený viacerými príèinami:
� �kolskou klímou a prácou (negatívne hodnotenie, pou�í-

vanie trestov),
� uèivom a obavami pred výsledkami uèenia (nároè-

nos� uèiva),

KATALÓG VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ A PUBLIKÁCÍÍ
Metodicko-pedagogického centra B. Bystrica na �k. r. 2003/2004

bol expedovaný do v�etkých �kôl a �kolských zariadení v na�ej pôsobnosti zaèiatkom júna.
Uzávierka prijímania prihlá�ok na vzdelávacie podujatia v novom �kolskom roku je 17. júna 2003.
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VESELÁ �KOLA
ALEBO: VYUÈOVANIE, KTORÉ VYCHÁDZA Z POZNATKOV O TOM, AKO SA UÈÍ ¼UDSKÝ MOZOG

Tatiana Kizivatová, Z� J. A. Komenského, Majerníkova 60, Bratislava

Anotácia: Integrované tematické vyuèovanie � vyuèovací model presadzujúci zmenu metód a didaktických
postupov práce uèite¾a, model vytvárajúci mozgovosúhlasné uèebné prostredie.

K¾úèové slová: integrované tematické vyuèovanie, mozgovosúhlasné prostredie, neprítomnos� ohrozenia,
významnos� obsahu, mo�nos� výberu, adekvátny èas, obohatené prostredie, spolupráca, okam�itá spätná
väzba, dokonalos�, Gardnerových 8 typov inteligencií, Bloomova taxonómia, porovnanie klasickej triedy
s triedou ITV, uèite¾, �iak

Na bratislavských Dlhých Dieloch stojí �kola, ktorá
hrdo nesie názov uèite¾a národov � Základná �kola Jána
Amosa Komenského. Nedávno oslávila 10. výroèie svojho
otvorenia. Tento èestný názov jej bol prepo�ièaný od ministra
�kolstva za zásluhy v oblasti zavádzania nových, moder-
ných, netradièných demokratických metód a princípov vo vyu-
èovaní � integrovaného tematického vyuèovania (ITV).

Preèo práve ITV?
Tento ve¾mi úèinný vyuèovací model vychádza

z najnov�ích výskumov mozgu. Výsledky výskumu
vná�ajú viac svetla do toho, ako sa èlovek najlep�ie uèí.
Za prioritu v procese uèenia pova�uje vytvorenie
mozgovosúhlasného prostredia � triedy. Prostredia,
ktoré umo�òuje �iakovi uèi� sa èo najefektívnej�ie. Takéto
prostredie podmieòuje preukázate¾né pokroky vo výsled-
koch �iakov a v�tepuje im celo�ivotnú lásku k uèeniu.

ITV pova�uje za nevyhnutné, aby sa deti popri prijímaní
nových vedomostí, objavovaní, skúmaní neznámeho uèili
aj celo�ivotné pravidlá a zruènosti, aby im neboli neznáme
pojmy ako spolupráca, priate¾stvo, flexibilita, rie�enie
problémov, vytrvalos� pri práci, starostlivos�, organizácia,
zmysel pre humor, iniciatíva, zodpovednos�, snaha, trpez-
livos�, pou�ívanie zdravého rozumu a pod.

Od èoho závisí mozgovosúhlasné prostredie?
Tak ako rastlinka potrebuje na svoj rast urèité podmienky,

aj ¾udský mozog sa mô�e lep�ie rozvíja�, ak dodr�íme
pri uèení sa die�a�a urèité podmienky. Autorka tohto
vyuèovacieho modelu Susan Kovaliková z USA definuje
8 základných zlo�iek mozgovokompatibilnej triedy:
â neprítomnos� ohrozenia      â obohatené prostredie
â významnos� obsahu      â spolupráca
â mo�nos� výberu      â okam�itá spätná väzba
â adekvátny èas      â dokonalos�

Aké je to neohrozené prostredie?
Uèite¾ pri riadení triedy vyu�íva metódy a postupy

kladného riadenia, usmeròovania triedy, hodnotenia. Ide
mu o dosiahnutie vzájomnej úcty a dôvery uèite¾a so
�iakmi a �iakmi medzi sebou navzájom. V ka�dej triede
platí 5 celo�ivotných pravidiel:

â aktívne poèúvam, keï niekto hovorí, nevyru�ujem;
â hovorím v�dy pravdu;
â nevysmievam sa nikomu;
â podávam pri práci svoj najlep�í osobný výkon;
â dôverujem uèite¾ovi a spolu�iakom.

�iak nemá strach ís� do �koly, cíti sa v nej príjemne,
vie, �e si ho vypoèujú. Mô�e sa zdôveri� so svojimi �bo¾aèkami�,
nik sa mu nebude vysmieva�. Mô�e oèakáva� pomoc.

Vyuèovanie zaèína netradiène. Uèite¾ vstupuje do triedy
e�te pred príchodom �iakov. Na tabuli si pripraví program
dòa (na 2. stupni hodiny). Èastokrát aj motto, citát, ktorý ich
bude daným dòom (hodinou), tý�dòom sprevádza�. Hrá
tichá, príjemná hudba. Vyuèovanie (hodina) sa zaèína komu-
nitou. V nej si deti vyrozprávajú, èo za�ili, èo sa stalo, èo
nové oèakávajú, prípadne sa motivujú na tému, o ktorej sa
budú dnes uèi�. Aj komunita má svoje presne stanovené
pravidlá. Ka�dý ich musí dodr�iava�. Na druhom stupni nie
je komunita v úvode ka�dej hodiny, iba v rámci modelových
tý�dòov, mesiacov, vyuèovacích blokov � 90 a viac minút.

Èo znamená významnos� obsahu?
Nie celý uèebný obsah je pre �iakov prí�a�livý, zaují-

mavý. Je v�ak dôle�ité, aby uèite¾ �iakov èo najlep�ie
motivoval, aby obsah uèebných osnov èo najviac priblí�il
die�a�u, aby to, èo sa uèí, bolo pre die�a osobne významné.

�iaci majú mo�nos� výberu
Keï uèite¾ vysvetlí nové uèivo a chce, aby si ho �iaci

èo najlep�ie a najtrvalej�ie osvojili, pripraví pre nich výberové
� aplikaèné úlohy. �iak má mo�nos� rozhodnú� sa, ktorý
typ úlohy mu na osvojenie uèiva najlep�ie vyhovuje a vypra-
cuje ju takým spôsobom. Uèite¾ pri tvorbe úloh berie oh¾ad
na 8 typov Gardnerových inteligencií dominujúcich, resp.
prejavujúcich sa u �iakov:

� logicko-matematická � telesnopohybová,
� lingvistická � muzikálna,
� priestorová � intrapersonálna,
� prírodovedná � interpersonálna
Pri tvorbe aplikaèných úloh vyu�íva èinnostné slovesá

usporiadané v diagrame Bloomovej taxonómie. Úlohy
by mali by� zo�tylizované pod¾a týchto 3 kritérií:
1. Pobádacie èinnostné slovesá sú na zaèiatku vety
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v rozkazovacom spôsobe (napr.: Usporiadaj..., pre-
skúmaj..., charakterizuj..., urob zoznam..., nakresli...,
porovnaj... , vymysli... a podobne).
2. Pokyny musia by� presné, jasné!
3. Uèite¾ pri tvorbe úloh zoh¾adòuje maximálny poèet
typov inteligencií!

�iaci musia ma� na prácu adekvátny èas
Ka�dé die�a potrebuje na osvojenie nových poznatkov

iný èas. Uèite¾ sa v ITV-triede sna�í popri mo�nosti výberu
úlohy aj o poskytnutie primeraného èasu na jej rie�enie.
Ak die�a nie je stresované, je schopné poda� ove¾a lep�í
výkon, ako keï ho budeme naháòa�. Je v�ak dôle�ité
vopred upozorni� na maximálne mo�ný èas pri rie�ení úlohy.

Obohatené prostredie zlep�uje chu� do práce
Triedy ITV svojou výzdobou, usporiadaním nábytku

chcú èo najviac priblí�i� prostredie na uèenie domácemu
prostrediu. V mnohých triedach nechýba koberec, le�adlo,
kni�nica a podobne. Trieda v maximálnej miere odrá�a
to, o èom sa �iaci uèia. Mala by by� obohatená rôznymi
dodatoènými zdrojmi informácií, knihami encyklope-
dického charakteru, mali by ju nav�tevova� odborníci
na prebraté uèivo a pracova� s de�mi.

Najpodnetnej�ím prostredím pre �iaka pri uèení je
�by� pri tom�, ma� zá�itok z vnorenia sa do situácie,
dotýka� sa danej veci. Výskumy dokázali, �e v takomto
prípade je uchovanie poznatkov dlhodobé. Preto ITV
presadzuje pri uèení a osvojovaní si poznatkov ako prvo-
radú zásadu �by� pri tom�.

Spolupracujúce spoloèen-
stvo vyprodukuje viac

Èlovek v zamestnaní väè�inou
pracuje v kolektíve, s ktorým musí
úzko spolupracova�, rie�i� jednot-
livé úlohy, pracovné problémy. Je
ve¾mi dôle�ité, aby si u� v det-
skom veku osvojoval zásady spolu-
práce formou skupinovej práce.
Pri nej si nacvièuje celo�ivotné
pravidlá a zruènosti, napr. aktívne
poèúvanie, tolerovanie, oceòova-
nie spolu�iakov, rie�enie problé-
mov a i. Preto mô�u �iaci svoje
výberové úlohy rie�i� aj v skupi-
nách. Opä� majú mo�nos� výberu.
Intrapersonálne typy osobností
pracujú èastej�ie samostatne.

Ak chceme vedie�, èo sme
nauèili, potrebujeme okam-
�itú spätnú väzbu

Po vyrie�ení aplikaèných úloh sa �iaci prezentujú.
Uèite¾ získava spätnú väzbu, ako pochopili preberané

uèivo. Pohotovo h¾adá metódy, postu-py, aby èo najviac
reagoval na správnos� pochopenia nauèe-ného. Nezabúda
pozitívne hodnoti�. Sám chce od �iakov vedie�, èo oceòujú,
èo by chceli inak, èo ich najviac oslovilo a pod.

Majstrovstvo � dokonalé zvládnutie
Ak �iak doká�e v �ivote vyu�i� to, èo sa nauèil v �kole,

dokonale zvládol uèivo. Ide tu o súhrn predchádzajúcich
zlo�iek. Uèite¾ na overenie poznatkov vyu�íva reálne
situácie ka�dodenného �ivota.

Aké výhody priná�a ITV?
â priná�a rados� z uèenia a odbúranie stresových

situácií,
â rozvíja tvorivos� detí,
â re�pektuje, �e ka�dý sa uèí iným spôsobom,
â uèí deti, ako vytvára� kvalitné medzi¾udské vz�ahy,
â umo�òuje spojenie vyuèovania so �ivotom,
â priná�a de�om objavné vyuèovanie cez vlastný zá�itok,
â rozvíja kritické myslenie,
â rozvíja komunikaèné zruènosti detí,
â vedie deti k prevzatiu svojej èasti zodpovednosti

za uèenie,
â podporuje sebareflexiu die�a�a, formovanie vnú-

tornej disciplíny

Porovnanie triedy s 1. úrovòou zavádzania ITV
a klasickej triedy:
Èo je potrebné vedie�? Vyuèovací model ITV sa zavádza
postupne v piatich úrovniach.
Aké sú spoloèné a rozdielne èrty? (Rozdiely sú
zvýraznené v tabu¾ke.)

Èo poveda� na záver?
Ministerstvo �kolstva SR v januári 2000 prijalo Návrh

koncepcie výchovy a vzdelávania v SR � projekt Milénium.

Trieda s 1. úrovòou ITV Klasická trieda 
  
â odovzdávanie poznatkov a rozvoj  
        osobnosti cez sociálne zruènosti 

 

  
â vyuèovanie zaèína komunitou, odbúranie 

ranného stresu preladenie na vyuèovanie, 
nezvoní, hrá príjemná hudba 

â vyuèovanie pou�íva viac formálne 
metódy 

  
â odovzdávanie poznatkov,  
        vyuèovanie zaèína nepríjemným zvukom 

â dôraz je kladený na osvojovanie  
      si poznatkov 

  
â prístup k die�a�u je viac diferencovaný  
  
â vyuèovanie prebieha v klasických hodinách 

s pou�ívaním moderných vyuèovacích metód, 
niekedy sa hodiny spájajú do vyuèovacích 

blokov (asi 90 min.), èo umo�òuje integráciu 
predmetov a lep�ie striedanie èinností 

â triedy sa napåòajú do maximálnych 
poètov 30 – 40 �iakov 

  
â dôraz je kladený na schopnos� vedie� apli-

kova� poznatky a rozvoj tvorivosti detí 
 

â po vyuèovaní sa deti zaoberajú  
      iba rekreaènou èinnos�ou 

â uprednostòuje ni��í poèet detí v triedach  
  
â v školskom klube si deti hravou formou rozví-

jajú tvorivos�, prepájajú uèenie so �ivotom 
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Tak Milénium, ako aj model ITV vychádzajú z rovnakej
filozofie výchovy a vzdelávania, ktorá sa odli�uje od tradiè-
ných postupov. Filozofae, ktorá si vy�aduje aktívnu zmenu
postojov a náh¾adov na �ivot a poznávanie sveta okolo nás.

To, �e model ITV je dnes úspe�ný a atraktívny pre deti,
uèite¾ov i rodièov, potvrdzuje mno�stvo tried ITV nielen
v Z� J. A. Komenského v Bratislave a po celom Slovensku,
ale aj vo viacerých európskych �tátoch a v USA.

Na Slovensku pracuje ve¾a �kôl, ktoré vyu�ívajú model ITV.
Mô�ete sa s nimi stretnú� skoro v ka�dom meste. Sú zastre-
�ené Asociáciou S. Kovalikovej so sídlom v Bratislave
na Majerníkovej 60, v budove spomínanej �koly. Jej èlenovia
a nad�enci pravidelne organizujú celoslovenské konfe-
rencie. U� aj Metodicko-pedagogické centrum mesta

Bratislavy zriadilo sekciu ITV, kde sa uèitelia navzájom
stretávajú v kluboch ITV a vymieòajú si skúsenosti, �kolia
nových kolegov a pod.

Jedno africké príslovie hovorí: �Keï sa pavúèie siete
spoja, mô�u spúta� aj leva.� Keï sa spoja v�etci demokra-
ticky a humanisticky zmý�¾ajúci uèitelia, nájdu spoloène
cestu k modernej �kole, �kole tvorivého myslenia, kde
láskavý uèite¾ doká�e zapáli� iskru  hladu po poznaní.
Nikto potom mladého èloveka nezastaví v tú�be spoznáva�
a vo viere vo vlastné schopnosti. My uèitelia k tomu
veïme, motivujme, nadchýnajme svojich zverencov.
Aj tým, �e budeme vyu�íva� najmodernej�ie metódy
pri výchove a vzdelávaní.

Ak chcete Z� J. A. Komenského spozna� lep�ie, nav�tívte
na�u internetovú stránku: www.zskom.sk. ZOZNAM

VPLYV POZITÍVNEHO HODNOTENIA �IAKA
NA VZ�AH UÈITE¼ � �IAK

SKÚSENOSTI UÈITE¼A S POZITÍVNYM HODNOTENÍM �IAKOV

Martin Baxa, Základná �kola Brezno

Anotácia: Do akej miery ovplyvní preferovanie pozitívneho hodnotenia �iaka uèite¾om vz�ah �iaka
k uèite¾ovi.Výsledky malého uèite¾ského experimentu.

K¾úèové slová: pozitívne hodnotenie, vz�ah uèite¾ - �iak, �iak - uèite¾, prieskum

�iaci (a nielen deti ), vedome alebo nevedome kopírujú
správanie ¾udí, s ktorými sú v kontakte, a tak uèite¾, ktorý
je s de�mi  pomerne èasto v kontakte, ovplyvòuje svojím
správaním aj správanie detí. Triedny uèite¾ je v kontakte
aj s rodièmi �iakov, èo tie�, aj keï nepriamo, vplýva
na samotné deti. Osobnos� uèite¾a vplýva na �iakov
bez oh¾adu na to, aký vz�ah k nemu majú. �iak je spolu-
vytvárajúcim faktorom vz�ahu uèite¾ � �iak. Pochopite¾ne,
�e  �iaci si skôr nájdu cestu k takému uèite¾ovi, ktorý má
rovnaké alebo aspoò podobné osobné vlastnosti ako oni.
Ak sú deti otvorenej�ie, flexibilnej�ie, uèite¾ ich bude
vníma� pozitívnej�ie ako deti, ktoré sú menej prispôsobivé,
tvrdohlavej�ie.

Cie¾ prieskumu
Cie¾om môjho malého uèite¾ského experimentu bolo

zisti�, èi �iaci budú vníma� svojho uèite¾a pozitívne, ak ich
aj on hodnotí pozitívne. Je skutoène pravda, �e �iak zmení
svoj postoj k uèite¾ovi, ak sa jeho zá�itky s ním menia?
Preto�e v praxi èasto poèu� námietku: Mô�em s nimi robi�

èo chcem, ale u� ich nezmením alebo �u� neviem, èo mám
robi�, v�etko je neúèinné, preto�e ma neakceptujú�.

Ïal�ia otázka, na ktorú som chcel získa� odpoveï,
znela: �Zneu�ijú deti slobodu, ktorú im ponúkneme?�
Èasto sa mo�no stretnú� aj s tvrdením, ktoré deti posúva
do roviny neschopnosti zodpoveda� za seba.

Problémová otázka: Ak uèite¾ preferuje pozitívne
hodnotenie �iaka, prejaví sa to pozitívne u vo vz�ahoch
�iaka k uèie¾ovi?

V súèasnosti sa ako najprogresívnej�í trend vo výchove
pova�uje pozitívne hodnotenie �iaka, ktorý odstraòuje
mo�né stresy z vyuèovania, a zvy�uje sebahodnotenie
�iaka. Na druhej strane existujú názory, �e preferovanie
pozitívneho hodnotenia �iakov zni�uje vá�nos� uèite¾a
vo vz�ahu k �iakom.

Príprava pred vyuèovaním
Zmena mojej prípravy sa zaèala tým, �e zaèiatky hodín

sa pre mòa posunuli u� nieko¾ko minút pred zvonením.

BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV:
Interné materiály Asociácie S. Kovalikovej, Majerníkova 60, Bratislava.
Interné materiály Z� J. A. Komenského, Majerníkova 60 v Bratislave vypracované v období rokov 1992 � 2001 pedagógmi poèas
overovanie modelu ITV na workshopoch a výcvikoch ITV.
KIZIVATOVÁ, T.: Riadenie v alternatívnom type �koly...Bratislava : Závereèná práca �túdia Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
na Pedagogickej fakulte UK, 1999.
KOVALIKOVÁ, S.: Integrované tematické vyuèovanie. Bratislava : Nadácia S. Kovalik, 1996.

Summary: The author characterizes advantages of a teaching process in which a teacher applies the
ITV model. She compares this model to a traditional one.
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Èlovek je èasto zaneprázdnený, èo sa prejavuje v jeho mysli.
My�lienky behajú ako spla�ené alebo, naopak, jedna a tá
istá sa neustále vracia, nemo�no sa jej zbavi�. V zborovni
sa èasto �pretriasajú� problémy, ktoré nemô�u uèite¾a dobre
naladi�. Preto som sa pred zaèiatkom hodiny vedome
vyhýbal rozhovorom s kolegami na akúko¾vek tému.
Fyzika, ktorú som v triede vyuèoval, sa na na�ej �kole uèí
v �peciálnej uèebni, tak�e som u� cez prestávku �iel dnu
a bol tam chví¾u sám. Sna�il som sa nejakým krátkym
(5-10 minút) meditaèným cvièením zbavi� v�etkých
my�lienok. Metód na uvo¾nenie èi relax je ve¾a. Napríklad
èasto som vyu�íval dýchacie cvièenia èi jednoduché pozo-
rovanie okolia triedy alebo okolia �koly.

Pozitívny prístup k �iakom
Druhá zmena, na ktorú som sa vedome zameral, bol

výraz tváre na zaèiatku hodiny. Keï som so �iakmi pri�iel
do kontaktu, zásadne som sa usmieval. Sna�il som sa, aby
to nebol úsmev ¾adový, �kodoradostný èi ironický, ale
v�dy úprimný.
Pomáhalo mi v tom opakovanie vety: �Sú to deti, sú to
dobré deti.�

Nikdy som nevynechal pozdrav. Postavil som sa pred
deti a chví¾u stál bez slov, sna�iac o zrakový kontakt
s ka�dým �iakom, èi u� stál aj on alebo nie. Ak niekto zostal
sedie�, nekarhal som ho, ani nijako inak neupriamoval
pozornos� na neho. Ak ma niekto pozdravil verbálne,
odzdravil som aj ja verbálne.

Tretia zmena spoèívala v tom, �e som programovo,
cielene pou�íval v preva�nej miere �ghándíovský� spôsob.
Ak napríklad niekto poru�il pravidlá �kolského poriadku
alebo nemal dostatoèné vedomosti, nehodnotil som ho,
ani som na neho nekrièal, ani �iadny trest èi postih som
mu neulo�il. Na�e �koly nie sú ani zïaleka na také nieèo
prispôsobené.

Preto vznikalo ve¾a problémov napríklad s hodnotením
vedomostí. Pri urèovaní vedomostí z daného predmetu je
uèite¾ povinný klasifikova� �iaka predpísaným spôsobom.
A tu vzniká základný konflikt, preto�e u� samotná známka
mô�e vyvola� negatívne emócie, nech je okomentovaná
akoko¾vek. Známka mô�e by� pridelená pod¾a najspra-
vodlivej�ej normy, ale aj tak ju �iak mô�e vníma� negatívne,
ohrozujúco. Nako¾ko to bol záva�ný moment v mojom
experimente, musel som ho rie�i� zásadným spôsobom.

So �iakmi som sa dohodol na nasledujúcom spôsobe
hodnotenia ústnych odpovedí. O ohodnotenie svojich
vedomostí mohli �iaci po�iada� kedyko¾vek. Ak im nevy-
hovovalo moje hodnotenie, mohli po�iada� o anulovanie
celej odpovede. Tým odpadla psychická trauma èi dilema
�iaka: �Ís� èi neís� odpoveda�?�. Pokia¾ �iak nesúhlasil
so známkou, pokojne si sadol bez zápisu známky do záznamu.
Musím ale podotknú�, �e kritériá na pridelenie tej-ktorej
známky sa nijako nezni�ovali ani nezmäkèovali. Podobne
som postupoval aj pri písaní písomných prác. U� na zaèiatku

písania písomnej práce som im povedal, �e ak nebudú
spokojní so známkou, nemusím ju akceptova�. Uvedo-
mujem si, �e tento spôsob klasifikovania nie je dorie�ený,
nako¾ko pri koneènej klasifikácii �iakov nastane rovnaký
problém, ako v priebehu �kolského roka. Pravdepodobne
by  to vy�adovalo aj úpravu �kolského poriadku èi ïal�ích
predpisov. Mohlo by sa zda�, �e pri tomto systéme v�etci
èakali len na jednotky a  iné známky neakceptovali. Ale
po urèitom èase boli pre niektorých (pravdepodobne po uve-
domení si svojich mo�ností) prijate¾né aj iné známky, a to
bez akejko¾vek ich nevôle, skrú�enosti alebo agresivity.

Na jednej z prvých hodín som vyu�il aktivitu �Som
ob¾úbený?�(5) - na naladenie detí na pozitívne my�lienky
aj ako prípravu na prijímanie môjho pozitívneho hodnotenia.
Deti si pripravili papiere a jednou rukou ich dr�ali na svojom
chrbte. Ich úlohou bolo, aby tým spolu�iakom, ktorým chcú,
adresovali nejaké pozitívne hodnotenie èi prejav sympatie,
a to tak, �e dotyènému napí�u na papier dr�iaci na chrbte
odkaz. Deti sa pri tom vo¾ne prechádzali po triede a h¾adali
jeden druhého. E�te na zaèiatku som im povedal, �e zlé
vlastnosti a nevhodné prejavy správania sa spolu�iakov
si nemajú v�íma� a majú sa zamera� len na pozitívne stránky.
Celá aktivita trvala pribli�ne 10 a� 15 minút. Po jej skonèení
si deti preèítali svoje odkazy. Niektorí, asi traja, ich chceli
preèíta� nahlas, pred v�etkými. Pri èítaní týchto odkazov
bolo vidie� na tvárach detí spokojný úsmev a do konca
hodiny akáko¾vek nevra�ivos� medzi nimi ustala. Dokonca

B. �ilinková: �ivot, dar, tú�ba. 2001

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY



PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 3/200314

aj tí �iaci, ktorí sú pova�ovaní za �vyvrhe¾ov�, boli ove¾a
miernej�í v svojich prejavoch.

Individuálny prístup, ktorý som musel zavies� pri hodno-
tení �iakov, bol dos� nároèný èo sa týka informácií, ktoré
som potreboval zisti� o jednotlivých �iakoch, o ich rodinnej
situácii èi iných zále�itostiach, ktoré sa ich dotýkajú. Zau-
jímal som sa aj o ich mimo�kolský �ivot, ktorý mi sprostred-
kovali oni sami, prostredníctvom spolu�iakov a zapojil som
do toho aj celé svoje okolie. Takto som sa dozvedel infor-
mácie o jednom chlapcovi a o jeho zlej situácii doma.

Chlapec bol celú hodinu mimoriadne nervózny, èasto
vykrikoval iné veci, ne� sme preberali, sna�il sa
zosmie�ni�, alebo dokonca napadnú� spolu�iakov, jedno-
ducho  sa sna�il vytvori� konfliktnú situáciu za ka�dú cenu,
a to s kýmko¾vek - s uèite¾om alebo �iakom. Konflikty
rie�il ve¾mi impulzívne a emotívne. Neskôr som sa dozvedel,
�e jeho mama pred dvoma dòami vyhodila otca z domu;
oni sami nemali na zaplatenie nájomného a hrozilo im,
�e celú rodinu vys�ahujú, èo by bola pre rodinu i pre neho
samotného ve¾ká hanba. Vedel som, �e jeho otec pracuje
ako vodiè nákladného auta a syna viedol týmto smerom,
èo pre chlapca v jeho veku je celkom prijate¾ná, povedal
by som, a� ve¾mi prí�a�livá príle�itos�. Na nasledujúcej
hodine bol opä� v rovnakom emocionálnom rozpolo�ení
ako na predchádzajúcej hodine. V priebehu hodiny som
de�om  polo�il otázku o spa¾ovacích motoroch, a to
v prepojení na prax. Samozrejme, ná� chlapec zareagoval
a  odpovedal správne, preto som ho nále�ite verbálne pred
celou triedou pochválil za praktické vedomosti a spýtal
som sa, kde ich nadobudol. Neodpovedal mi. Pri druhej
otázke podobného charakteru dal opä� správnu odpoveï,
za èo som mu, pochopite¾ne tie� udelil pochvalu. Potom
u� sám povedal, �e uvedené vedomosti získal od otca. Pravde-
podobne to preòho znamenalo, �e mohol by� na svoju
rodinu py�ný a svoje správanie do konca hodiny do znaènej
miery skorigoval. Inak som na neho nereagoval. Na nevhodné
správanie som ho neupozoròoval, ani som ho netrestal.

Celkovo mo�no poveda�, �e otázky �iakov sú vhodnou
príle�itos�ou na pochvalu èi uznanie. Na jednej hodine
�iaci predostreli problém, �e nechápu uèivo, ktoré za mòa
oduèila kolegyòa. Keï�e celý problém formulovali príli�
v�eobecne  (�nièomu nerozumieme�), moja reakcia bola
taká, �e ich (triedu ako celok) poznám a myslím si, �e sú
nato¾ko schopní a múdri, �e aspoò nieèo z uèiva porozu-
meli a doká�u otázku sformulova� konkrétnej�ie. Po chvíli
sa prihlásila jedna �iaèka a polo�ila ve¾mi konkrétnu otázku
vz�ahujúcu sa na dané uèivo. Táto �iaèka mala ve¾mi
slabý prospech, preto som ju ve¾mi za túto otázku pochválil.
Poèas celej hodiny bola aktívna a sna�ila sa v�etky úlohy
rie�i� èo najsvedomitej�ie � aj keï s premenlivým
úspechom, ale o to aktívnej�ie.

Negatívne hodnotenie som takmer nepou�íval alebo
len ve¾mi výnimoène, ale nikdy nie na osobu eliminova�
osobnos� �iaka. Mo�no sa mi stalo, �e som pri urèitých

zabehaných postupoch nieèo také povedal, ale uvedomiac
si zlý dopad, v�dy som sa ospravedlnil. Celkovo som sa sna�il,
aby hodnotenie malo pozitívny emotívny charakter.
V komunikácii som sa citovo zainteresovane prejavoval
v�dy, keï to �lo. Ak nejaký �iak urobil nieèo chvályhodné
moje hodnotenie sa zaèínalo slovami: �Som naozaj rád,
�e sa ti to podarilo.�  Vyjadril som svoju osobnú úèas�
na úspechu iných. Pri hodnotení správania alebo iných
prejavov som tie� zaèínal slovami osobnej emocionálnej
zainteresovanosti.

Èasto som pou�íval aj pochvaly a uznanie osoby, nielen
ich skutkov, napr.: �Som rád, �e ste v�etci tu. Som s vami
ve¾mi spokojný. Verím, �e ste �ikovní. Neverím tomu,
�e si hlúpy, ako si to povedal. Vôbec si nemyslím, �e by si to
nezvládol, veï si �ikovný.�

Prijímanie takýchto pochvál alebo uznaní deti neprijímali
v�dy jednoznaène pozitívne. Niekedy sa na mòa pozerali
s nedôverou alebo s pochybovaèným úsmevom na perách.
Niektorí vyslovene za tým èakali z mojej strany úskok.
Pri pohladeniach som si v�dy kládol na srdce, aby som
bol úprimný. Ak by z mojej strany toti� i�lo len o pretvárku
a neúprimnos�, ve¾mi rýchlo by to odhalili. Ale aj napriek
mojej snahe boli èasto zaskoèení a zmätení. Týkalo sa to
najmä tých, ktorí mali peèa� problémových alebo nepolep-
�ite¾ných �iakov. Niektorí z nich si u� asi ani nevedeli
predstavi�, �e by mohli od uèite¾ov poèu� priaznivé
hodnotenie.

V �kolskom poriadku je mno�stvo ustanovení o tom,
ako sa majú �iaci správa�, èo majú a èo nemajú, resp.
èo mô�u a èo nesmú robi�. Tento �kolský poriadok v�ak
vytvárajú uèitelia na zaèiatku ka�dého �kolského roka
minimálne na rok (ak vôbec nejaký je). Ale pravidlá by
mali by� jasné a zrejmé. A predsa, poru�ovanie �kolského
poriadku je úplne be�né a sankcie, ktoré nasledujú, spra-
vidla na tom niè nezmenia. Po urèitom èase som preto
predstúpil pred deti s nastolením potreby vytvorenia
konkrétnych pravidiel správania sa a chodu práce v na�ej
triede. Chcel som, aby mi oni dali nejaké návrhy. Ako prvá
pri�la z ich strany po�iadavka, aby si do zo�itov zapisovali
len to, èo chcú oni. Pris¾úbil som akceptova� to. Druhé
pravidlo som navrhol ja: Cez hodinu treba sedie� na svojich
miestach a zo stolièiek vstáva� len vo ve¾mi výnimoèných
situáciách. Na nasledujúcej hodine, na moje ve¾ké prekva-
penie, skoro celú hodinu v�etci sedeli na svojich stolièkách,
a aj na ïal�ích hodinách. Ako pravdivé sa ukázalo
tvrdenie, �e pravidlá, na ktorých tvorbe sa mô�u zúèastni�,
sú ochotní ove¾a viac akceptova� ako tie, ktoré dostanú
direktívne nariadené. Pri nariadených pravidlách majú
tendenciu h¾ada�  miesta, ktoré sú zdanlivo proti logike
alebo proti ich ¾udským právam, ale tie, ktoré vytvoria
sami, prijímajú ove¾a ochotnej�ie a prirodzenej�ie.

Záver: Hypotéza o tom, �e pozitívne hodnotenie �iaka
uèite¾om sa pozitívne prejaví aj v zlep�ení vz�ahov �iaka
k uèite¾ovi sa v mojej pedagogickom experimente potvrdil.
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Pri pou�ití stratégie pozitívneho prístupu evidentne do�lo
vo významnej miere k úprave vz�ahu �iakov k uèite¾ovi
i minimálne k zmene vz�ahov medzi �iakmi v triede pri uplat-
není pozitívnej hromadnej atribúcie

Skúsenos�
Ani za peniaze v hotovosti
nedajú sa kúpi� skúsenosti.

   J. Bily

Summary:  The author presents his own experiences from a long term observation the aim of which was
to find out learners´  reactions to positive and motivating evaluation.

O¾ga Pavlíková, Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

INTEGRÁCIA DETÍ SO �PECIÁLNYMI
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Anotácia: Pojem integrácia. Východiská integrácie a podmienky integrácie.

K¾úèové slová: die�a so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, integrácia detí so �peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, inklúzia, podmienky na integráciu

Úvod
O integrácii detí so �peciálnymi výchovno-vzdeláva-

cími potrebami v �kolách be�ného typu sa zaèalo oficiálne
uva�ova� v súvislosti so zmenami v spoloènosti i v �kolstve
v 90. rokoch minulého storoèia. V procese integrácie
dochádza k obohateniu emocionálnej i sociálnej sféry detí
formou roz�írenej interakcie s intaktnými de�mi, prièom
nie je zanedbate¾ný ani vplyv na ostatné stránky osobnosti.

Jednoznaèná odpoveï na otázku, aká forma edukácie
je vhodná pre die�a so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ïalej �V-VP), zrejme neexistuje. Proces integ-
rácie má urèité zákonitosti, ktoré vyplývajú z poznania indivi-
duálnych daností die�a�a. Toto poznanie umo�òuje efektív-
nej�ie formulova� edukaèné ciele pre konkrétne die�a.

Aby mohla ka�dá in�titúcia i pedagóg, ktorý sa zaoberá
integráciou detí so �V�VP do �kôl be�ného typu, vytvára�
optimálne podmienky pre ka�dé die�a, musí tieto zákonitosti
pozna�.

A� po dôkladnom rozanalyzovaní a prehodnotení
vlastných mo�ností v súvislosti s rozliènými aspektmi
integrácie konkrétneho die�a�a so �V�VP mô�e �kola adek-
vátne zabezpeèi� realizáciu integrácie. V�dy v�ak treba
ma� na mysli fakt, �e integrova� áno, ale nie za ka�dú cenu!

Die�a so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami

Pri výklade jednotlivých pojmov vyu�ívaných v termi-
nológii �peciálnej pedagogiky je nevyhnutné spomenú�
fakt, �e oznaèenie objektov �peciálnopedagogickej starost-
livosti nie je jednotné a neustále sa vyvíja. V prvej polovici
20. storoèia a v povojnovom období sa najviac pou�ívali
termíny abnormálny, chybný, obmedzený, zmrzaèený
jedinec. Tieto pejoratívne oznaèenia postupne nahradil
pojem defektný jedinec.

Terminologický a výkladový slovník �peciálnej peda-
gogiky pod pojmom �defekt� (z lat. defectus = chyba,
nedostatok) rozumie relatívne trvalý výrazný nedostatok

(chybu) integrity alebo funkcií (¾udského) organizmu alebo
jeho významnej èasti. Men�í nedostatok sa oznaèuje
ako deficit, porucha alebo naru�enie. Anatomický defekt
sa oznaèuje ako po�kodenie. Po�kodenie jednotlivca
je taká zmena integrity jednotlivca v somatickej, senzo-
rickej, mentálnej, komunikaènej èi sociálnej oblasti, následkom
ktorej je potrebná �peciálnopedagogická starostlivos� v indi-
viduálne podmienenom rozsahu (Va�ek a kol., 1994, s. 28).

Pod¾a Prevandárovej (1998) v zahraniènej odbornej
literatúre sú dnes najznámej�ie a najèastej�ie pou�ívané
tieto súhrnné názvy, oznaèujúce objekt starostlivosti
v �peciálnej pedagogike:
Ø znevýhodnené, hendikepované deti (handicapped

children),
Ø výnimoèné deti (exceptional children),
Ø chybné, postihnuté, obmedzené deti (behinderte Kinder),
Ø fyzicky -  psychicky po�kodené deti (physisch- psychisch

geschädigte Kinder),
Ø neprispôsobivé, inadaptované deti (enfants inadaptés),
Ø anormálne deti (anoma¾nije rebjata).

U nás sa v poslednom období pou�íva aj termín �jedinci
so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami�
(children with special needs).

Zákon NR SR è. 229/2000 Z.z. mení a dopåòa zákon
è. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných �kôl
(�kolský zákon) v znení neskor�ích predpisov. V § 3, ods. 2
tohto zákona sa zavádza nový pojem �iak (die�a) so �peciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pojem �die�a so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami� mô�eme definova� aj v súlade s názorom Po�ára
a Andreánskeho (1992, s. 79) na postihnutého jedinca.
Ide o die�a, ktoré má v sociálnom uplatnení �a�kosti vyplý-
vajúce z nedostatku alebo deficitu orgánu, jeho funkcie
alebo procesu. Je to jedinec, u ktorého sa prejavujú zmeny
a charakteristické �a�kosti pri poznávaní okolitého konkrét-
neho sveta a u ktorého sa prejavujú �pecifické osobitosti
pri utváraní osobnosti. Vzh¾adom na tieto �pecifické osobi-
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tosti, ktoré mô�eme oznaèi� aj za �peciálne výchovno-vzde-
lávacie potreby, si jedinec vy�aduje poskytovanie �peciálno-
pedagogických intervencií, lieèebnej a sociálnej rehabili-
tácie, poradenstvo èi ïal�ie intervencie, ktoré mu umo�nia
v maximálne mo�nej miere rozvinú� jeho schopnosti, zruènosti
a vedú k progresu v jednotlivých deficitných oblastiach.
Tým urýchlia jeho proces integrácie prípadne inklúzie
do intaktnej spoloènosti.

Mô�eme kon�tatova�, �e die�a s akýmiko¾vek �peciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebuje urèitú
pomoc, èi kompenzáciu v individuálnej miere pri uspokojo-
vaní �samozrejmých ¾udských potrieb�, ktoré sú prirodzenou
súèas�ou ka�dej osobnosti. Rozdiel je len v tom, akým
spôsobom mô�e jedinec tieto potreby uspokojova�.

Èo je integrácia?
Integrácia je jednou z foriem starostlivosti o deti so �peciál-

nymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ako zlo�ky v�eo-
becnej edukácie), ktorá sa má poskytova� de�om so �V-VP
v rámci be�ných edukaèných in�titúcií, ak to umo�òuje
charakter postihnutia a aktuálna vývinová úroveò die�a�a.

J. Jesenský (1995) chápe integráciu v �ir�om obraze
a nazýva ju pedagogickou integráciou. Uvádza, �e pedago-
gická integrácia zahàòa dva smery:
a) asimilaèný: integrácia je splývanie (inklúzia) zdravotne
postihnutých s intaktnými alebo s hlavným prúdom spolo-
èenského diania;
b) koadaptaèný: integrácia predstavuje partnerské
spolu�itie postihnutých a intaktných.

Rozsah a kvalita integrovanej edukácie je rozdielna.
Opisujú sa tri formy:
a) miestna: deti vy�adujúce �peciálnu starostlivos� sa vzdelá-
vajú v tej istej budove, alebo v tom istom areáli ako intaktné,
ale vo vyhranených priestoroch, triedach, herniach a pod.,
tak�e kontakty intaktných detí a detí so �V-VP sú znaène
obmedzené a sporadické;
b) sociálna: výchova a vzdelávanie sa uskutoèòujú
v odli�ných priestoroch, ale dochádza k pomerne bohatému
a pravidelnému stretávaniu intaktných detí a detí so �V-VP;
c) funkèná: deti so �V-VP sú zaraïované do skupín
s intaktnými de�mi.

Pod¾a zlo�enia skupiny sa integrovaná edukácia èlení na:
1. úplnú � jedno die�a so �V-VP zaradené v skupine
(resp. triede) s intaktnými de�mi,
2. èiastoènú � �peciálna trieda detí so �V-VP v �kole
be�ného typu,
3. otoèenú � intaktné deti zaradené do skupín detí so �V-VP.

Èo je inklúzia?
Súèasné trendy edukácie detí so �V-VP manipulujú

práve s pojmom inklúzia. Kladie sa otázka: Integrácia
èi inklúzia? Odpoveï nie je v�dy jednotná ani u odborníkov.
Názory sa  neustále vyvíjajú, èo je ovplyvnené aj pomerne

krátkym obdobím, najmä u nás, kedy sa zaoberáme otáz-
kami sú�itia intaktnej populácie s populáciou so �V-VP.

Inklúzia je stratégia vyuèovania re�pektujúca rozdiely
medzi de�mi a právo v�etkých na rovnaký prístup ku vzdelá-
vaniu. Cie¾om inklúzie je vybudova� komunity starajúce
sa o v�etkých a otvorené pre v�etkých, vytvori� prostredie,
kde má ka�dý jedinec svoju hodnotu a mô�e sa uèi� v neohro-
zenom a otvorenom prostredí bez diskriminácie a predsudkov
(Lang, 1998).

V procese inklúzie:
Ø majú by� uèitelia moderátormi aktívneho uèenia sa �iakov,

nielen sprostredkovávate¾mi vedomostí;
Ø ka�dé die�a má nejakú schopnos�, nadanie, ktoré mô�e

by� prínosom pre ostatných, odli�nos� ka�dého oboha-
cuje uèenie sa;

Ø skutoèné uèenie si vy�aduje pozitívne sebahodnotenie
a sebadôveru detí;

Ø v�etky deti majú právo uèi� sa v bezpeènom a priate¾-
skom prostredí;

Ø edukácia detí so �V-VP je prospe�ná pre v�etkých
zúèastnených;

Ø kto sa usiluje o vytvorenie takéhoto spoloèenstva, musí
ma� k dispozícii rôzne druhy podpory. (Lang, 1998)

Východiská integrácie v �kole be�ného typu
V minulosti sa starostlivos� de�om so �V-VP rôzneho

charakteru poskytovala preva�ne v �peciálnych �kolách
(väè�inou internátneho typu), resp. v �peciálnych triedach
�kôl, èo spôsobilo odlúèenie die�a�a od rodiny na urèité
obdobie. Nie v�dy je v�ak takého rie�enie najprijate¾nej�ie
� èi z citových alebo ekonomických dôvodov.

V súèasnosti sa kladie dôraz na poskytovanie edukácie
detí so �V-VP rôzneho charakteru v �kolských zariade-
niach be�ného typu. Tým sa napåòa základné a nepopiera-
te¾né právo die�a�a �i� v ¾udskom spoloèenstve a plne rozvíja�
svoju osobnos� a uspokojova� základné �ivotné potreby.

Pri takejto forme edukácie, kedy sú do spoloènej komunity
v edukaènej rovine zaradené deti intaktné i deti so �V-VP,
je potrebné bra� do úvahy, �e najmä týmto de�om je nevy-
hnutné venova� osobitnú odbornú pozornos�, ktorá im bude
umo�òova� nielen zúèastòova� sa edukaèných aktivít spolu
s intaktnými de�mi, ale aj primerane individuálnym schop-
nostiam rozvíja� svoju osobnos�.

Edukaèné sna�enia nesmú by� na ujmu intaktných detí,
musia participova� na rozvoji osobnosti v�etkých detí, aby
sa vzájomne ovplyvòovali v rámci urèitej interakcie.

Podstatným zámerom edukaèných sna�ení je to, aby
ka�dému die�a�u bola poskytnutá individuálna starostlivos�
zodpovedajúca jeho individuálnym osobitostiam a vývinovým
mo�nostiam. Predpokladom je vytvorenie legislatívnych,
odborných personálnych, priestorových i materiálnych
podmienok.

Aj napriek existujúcej legislatíve je realizácia integrácie
v praxi problematická z rôznych dôvodov.
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Analýza problematiky integrácie v súèasnej �kole
�ance:
Ø nenaru�enie citových väzieb � die�a zostáva v rodine;
Ø vytváranie legislatívy;
Ø  vytváranie pozitívnej klímy v �kole � sociálne kontakty;
Ø snaha die�a�a so �V-VP prispôsobi� sa úrovni intaktných

spolu�iakov;
Ø uèenie sa intaktných detí pomáha� a spolu�i� s de�mi

so �V-VP;
Ø skvalitnenie �ivota � zmena hodnotovej orientácie.

Riziká:
Ø rozdielnos� v chápaní cie¾ov integrácie;
Ø uprednostòovanie iných záujmov v riadení �koly pred indi-

viduálnymi potrebami detí;
Ø kvalifikaèná nepripravenos� pedagógov � absencia

�peciálnopedagogických metód;
Ø absencia dostatoèného poradenského servisu (regióny);
Ø absencia priestorových a materiálnych podmienok.

Kvalifikovaný rozsiahlej�í sociologický prieskum postojov
spoloènosti (nepedagogickej, �peciálnope-
dagogickej, pedagogickej verejnosti), výsledky
ktorého by bolo mo�né kvantifikova� a �tatisticky
vyhodnoti�, nebol realizovaný, podobne ako aj
výskum efektívnosti zaraïovania detí s viacná-
sobným a mentálnym  postihnutím do �kôl be�ného
typu.

Z èiastkových prieskumov vyplýva, �e v �iad-
nej sociálnej skupine nie sú postoje k integrácii
jednotné.

Ak sa pokúsim získané názory zhrnú�, mô�em
kon�tatova�, �e znaèný poèet �peciálnopedago-
gickej verejnosti sa k integrácii stavia skôr
kladne, ale len za predpokladu, �e budú vytvorené
nevyhnutné podmienky vyplývajúce pre daný druh
a stupeò postihnutia integrovaného die�a�a. Tieto
názory sú ovplyvnené skúsenos�ami, ktoré majú
s prácou so �iakmi so �V-VP a poznajú �pecifiká
práce s týmito de�mi so v�etkými pozitívami
i negatívami.

Uèitelia základných �kôl bez �peciálnopedagogic-
kého vzdelania èastokrát nevedia, aké po�iadavky na nich
bude �iak so �V-VP klás�. Èasto pracujú s die�a�om skôr
na emotívnej rovine a na základe vlastných skúseností ne�
na základe znalostí z oblasti �peciálnej pedagogiky. Obme-
dzená je komunikácia s poradenskými zariadeniami príslu�-
ného zamerania, uèitelia nemajú prístup ku vhodnej odbor-
nej literatúre. Oèakávajú �hotové informácie�, ich rozhodo-
vanie je znaène subjektívne.

Rôzne sú aj názory rodièov. Preva�ná väè�ina z nich
preferuje za ka�dú cenu integráciu svojho die�a�a, èo je síce
zo psychologického a sociálneho h¾adiska pochopite¾né,
ale na druhej strane je otázne do, akej miery je naozaj integ-
rácia die�a�a so �V-VP prospe�ná.

Problémy integrácie detí so �V-VP nevyplývajú len

z povahy a stupòa postihnutia, ale do ve¾kej miery aj z faktu,
ako jedinec a jeho okolie postihnutie pre�íva. Jednotný
recept na efektívnu integráciu �iaka so �V-VP neexistuje.
Táto etická, sociálna, psychologická, pedagogická otázka
edukácie detí so �V-VP je ve¾mi nároèná. V ka�dom prípade
je povinnos�ou spoloènosti vytvori� pre deti so �V-VP
také podmienky, aby mohli plne uplatni� svoje právo na prime-
rané vzdelanie. Pod¾a prístupu ku slabým a postihnutým
jedincom sa hodnotí etická úroveò celej spoloènosti.

Podmienky na integráciu v �kole be�ného typu
Pred rozhodnutím  umiestni� die�a so �peciálnopedago-

gickými potrebami rôzneho charakteru do �koly je potrebné
zvá�i� v�etky premenné participujúce v procese edukácie.
Z daného faktu vyplýva potreba vytvorenia elemen-
tárnych podmienok pre integráciu, aby sa v koneènom
dôsledku dalo realizova� spoloèné spolu�itie detí so �V-VP
s intaktnými de�mi.

Graf 1 �truktúra podmienok

Legislatívne podmienky na zaistenie integrovanej
edukácie

Legislatívne podmienky týkajúce sa integrácie v pred-
�kolských zariadeniach sú ustanovené vo vyhlá�ke Minis-
terstva �kolstva a vedy Slovenskej republiky è. 353/1994 Z. z.
o pred�kolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov
vyhlá�ky Ministerstva �kolstva SR è. 81/1997 Z. z.
Ustanovenia jednotlivých paragrafov urèujú podmienky zara-
ïovania a preraïovania zdravotne postihnutých detí
do �peciálnych tried materských �kôl, podmienky integ-
rácie detí do intaktnej populácie detí. Týka sa to najmä úpravy
stanoveného poètu detí v triede v danej vekovej kategórii,
do ktorej bude die�a zaradené vzh¾adom na záva�nos�
postihnutia.
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álny stav die�a�a, na základe ktorej sa stanovujú výchovné
potreby a po�iadavky detí;

� metodicky usmeròova� pedagógov a poskytnú� im
preh¾ad o �peciálnopedagogických problémoch integro-
vaného die�a�a;

� pomáha� pri vybavení zariadení kompenzaènými pomôc-
kami a didaktickým materiálom;

� spolupracova� pri vytváraní individuálnych stimulaèných
programov, podie¾a� sa na ich realizácii formou individu-
álnych aktivít.

Urèenie vhodného spôsobu edukácie die�a�a so �V-VP
Je dôle�ité správne urèi� druh, stupeò a aktuálnu úroveò

die�a�a vo v�eobecnosti, poznanie daností a dispozícií.
Na zabezpeèenie tejto podmienky je nevyhnutná tímová
spolupráca odborníkov (lekára, psychológa, �peciálneho
pedagóga a iných klinických pracovníkov).

V prípade, �e závery diagnostík pouká�u na viac-
násobné, �a�ké postihnutie, treba spôsob edukácie prísne
posúdi�, aby nedo�lo pri nevhodne zvolenej edukácii
k nadmernej zá�a�i die�a�a a poru�eniu edukaèných princípov.

Integrovaná edukácia v�ak nesmie by� na ujmu
intaktných detí. Malo by plati� pravidlo, �e deti integrova�,
ale len nato¾ko, nako¾ko je to naozaj v prospech die�a�a.

Spolupráca s rodièmi (zákonnými zástupcami) detí
so �V-VP

Integráciu detí so �V-VP si musia �ela� rodièia, ich súhlas
s tým, aby sa ich deti uèili v �kole be�ného typu, je nevyhnutný.

Edukaèný úspech závisí v rozhodujúcej miere od toho,

Legislatívne podmienky týkajúce sa integrácie v �kolách
sú spracované v Informatívno-metodickom materiáli
k integrácii �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami do Z� schválenom M� SR pod è. 1437/1999 - 4
s úèinnos�ou od 1. 9. 1999 a Usmerneniach k evidencii integ-
rovaných detí a �iakov so �V-VP do tried M�, Z�, S� schvá-
lených M� SR pod è. 370/2001 - 44 a aktuálnych POP.

Konkrétne podrobnosti sa nachádzajú v citovaných
dokumentoch.

Vyhlá�ka M� SR è.43/1996 Z. z. o podrobnostiach
o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach
konkretizuje úlohy jednotlivých èlánkov poradenstva
(�peciálnopedagogického), ktoré poskytujú �peciálnopeda-
gogický servis pre integrovanú edukáciu.

Kvalifikaèné predpoklady pedagógov na integráciu
V prípade zaradenia die�a�a so �V-VP do kolektívu

intaktných detí je nevyhnutné, aby uèite¾ky, ktoré sa priamo
podie¾ajú na realizácii výchovno-vzdelávacích èinností
s týmito de�mi, spåòali urèité kvalifikaèné predpoklady.
A. Je potrebné zabezpeèi� uèite¾ky so �pciálnopedago-

gickou kvalifikáciou v príslu�nom odbore. Mali by ovláda�
�peciálne pedagogické metódy: reedukaèné, kompen-
zaèné a didaktické, potrebné na to, aby boli schopné
de�om priblí�i� potrebné vedomosti, zruènosti a návyky
a splni� tak edukaèné po�iadavky zariadenia v rámci
mo�ností a schopností die�a�a.

B. V prípade, �e uèite¾ka nie je �peciálny pedagóg, mala
by ma� aspoò dostatoèné základy zo �peciálnej peda-
gogiky a nevyhnutné osobnostné predpoklady zvládnu�
zvý�ené nároky pri organizácii práce so skupinou detí,
do ktorej sú zaradené aj deti so �V-VP.

C. Je nutné prideli� do ka�dej skupiny (triedy) s die�a�om
so �V-VP asistenta uèite¾a, rehabilitaèného zamest-
nanca, prípadne pomocného vychovávate¾a v rámci
zabezpeèenia bezpeènosti detí a poskytovania rehabili-
tácie ako prostriedku pri poskytovaní komplexnej reha-
bilitácie, výchovných èi korekèných cie¾ov jednotlivca.

D. Formy výchovno-vzdelávacích èinností zamera� na indi-
viduálne schopnosti detí so �V �VP aj intaktných detí
vypracovaním individuálnych výchovno-vzdelávacích
programov a plánov.

E. Zaisti� podporné slu�by a opatrenia na integrovanú
edukáciu, najmä èo sa týka poskytovania �peciálnopeda-
gogického servisu. Poradenský systém (�peciálnope-
dagogická poradòa, detské integraèné centrum) poskytuje
pomoc de�om v  procese integrovanej edukácie a spolo-
èenskej integrácie v spolupráci s rodinou, �kolou, odbor-
nými lekármi, sociálnymi pracovníkmi.

Zariadenia �peciálnopedagogického poradenstva posky-
tujú �peciálnopedagogický servis zariadeniam, ktoré
nav�tevujú deti so �V-VP.

Ich hlavnou úlohou je:
� v rámci �peciálnopedagogickej diagnostiky zis�ova� aktu-

B. �ilinková: Neprebudená. 1998



19

Princípy integrácie
Pri realizácii integrácie je nutné uplatòova� urèité

princípy, ktoré je nevyhnutné prispôsobova� mo�nostiam
die�a�a so �V-VP, intaktným de�om, mo�nostiam �koly
a podporných systémov (pozri graf 2).

Záver
Integrácia detí so �peciálnymi výchovno vzdelávacími

potrebami je na zaèiatku svojho vývinu. Aj vo vyspelých
krajinách Európskej  únie je zabezpeèenie adekvátnej edu-
kácie v rámci integrácie ve¾mi nároèné � z h¾adiska ekono-
mického a personálneho zabezpeèenia.
Treba si uvedomi�, �e zmyslom integrácie by malo by�
zlep�enie kvality vo v�etkých úrovniach �ivota jedincov
so �pecifickými potrebami i intaktnej populácie.

Ka�dý èlovek je, bez oh¾adu na svoj stav a výzor,
èlovekom s absolútnou ¾udskou dôstojnos�ou a neobme-
dzenými základnými právami. Má právo �i� v ¾udskom
spoloèenstve a tu plne rozvíja� svoju osobnos�, schopnosti,
zruènosti, návyky, uspokojova� svoje základné �ivotné potreby.

nako¾ko sa i rodièia zúèastòujú na edukaènom procese.
Deti sú v tomto vekovom období ve¾mi citlivé na rozpory vo
výchove. Preto edukaèná èinnos� musí prebieha� vo vzájom-
nom porozumení a v úplnom súlade medzi rodièmi a odbor-
níkmi. To predpokladá hospitácie rodièov v zariadeniach,
pravidelné náv�tevy odborníkov v rodinnom prostredí a pod.

Rodièia by sa mali reálne poze-
ra� na aktuálny stav die�a�a, na jeho
prognózy, akceptova� postihnutie,
pozna� mo�nosti a potreby die�a�a,
re�pektova� ich. Musia by� prístup-
ní radám odborníkov, re�pektova�
ich pokyny, sna�i� sa dosiahnu�
u die�a�a maximum � v rámci
mo�ností.

Priestorové a materiálne pod-
mienky pre integrovanú edu-
káciu

Úèinné zabezpeèenie rozsiah-
lych úloh integrovanej edukácie
v �kole si vy�aduje zaistenie dosta-
toèných priestorov, zodpovedajúce
jej funkcii. Pri usporiadaní a vyba-
vení priestorov treba vychádza�
z faktu, �e sa musia vytvori� základ-
né jednotky v zmysle priestoro-
vého súboru pre jednotlivé skupiny.

Priestorové podmienky integrácie v  �kole zahàòajú:
Ø bezbariérovos� prostredia;
Ø priestory pre skupiny, kde je v�dy priestor pre malú

skupinu na individuálnu prácu, alebo prácu malej
skupiny, diagnostikovanie;

Ø dostatoèný hygienický priestor s toaletou pre postihnutých;
Ø relaxaèné kútiky;
Ø priestor na poskytovanie fyzioterapie a rehabilitaènej

gymnastiky.
Priestory treba vybavi� zariadením a hrovým mate-

riálom zodpovedajúcim veku a aktuálnej vývinovej úrovni
die�a�a, kompenzaènými pomôckami nevyhnutnými pre
urèitý druh a stupeò postihnutia.

Graf 2 Princípy integrácie
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MODELOVANIE PROJEKTU �IVOTNEJ CESTY
V SKUPINOVOM PORADENSTVE PRE STREDO�KOLÁKOV

Ján �pitka, Pedagogicko-psychologická poradòa pre S� Ko�ice

Anotácia: Projektovanie �ivotnej cesty v práci so skupinou stredo�kolákov. Vyu�itie techniky �Desa�
�elaní� pri tvorbe a realizácii osobného projektu.

K¾úèové slová: plánovanie kariéry, vyh¾adanie cie¾a, kategorizácia a hierarchizácia plánov, výber
a realizácia projektu, prekonávanie preká�ok na ceste k dosiahnutiu cie¾a, preká�ky

V skupinovej práci so stredo�kolákmi zameranej na �ivotné
plánovanie vyu�ívame �iroké spektrum metód a prostriedkov
na poznávanie a hodnotenie vývinu osobnosti so zrete¾om
na profesijnú orientáciu, s následnou intervenciou, pora-
denstvom, pomocou a facilitáciou, pri tvorbe zmysluplného
plánu - projektu �ivotnej cesty �iakov. Aj keï pojmy
�projekt a projektovanie� sa pou�ívajú skôr v in�inierskej
terminológii, snahou kariérového poradenstva je vyu�i�
ich kon�trukèno-technologický princíp pri projektovaní
�ivotnej a profesionálnej dráhy mladého èloveka. To znamená
vychádza� z dôkladnej analýzy stavu a na jeho základe vypra-
cova� návrh na uskutoènenie zámeru, spolu s urèeným
spôsobom jeho realizácie. Mohli by sme hovori� aj o �karié-
rovom in�inierstve�, ktoré stavia na atribútoch: presnos�,
merate¾nos�, hodnotenie faktov, kontrola, spätná väzba,
alternatívne rie�enia, vrátane ekonomických a sociálnych
faktorov, vynalo�eného èasu, peòazí a podobne.

Hlavným objektom projektovania �ivotnej cesty je pláno-
vanie kariéry. Toto je dôle�ité vo v�etkých fázach profesio-
nálneho vývinu èloveka. Poèas �túdia a prípravy na povo-
lanie je plánovanie kariéry jedna z významných úloh �koly
v procese výchovy a vzdelávania vzh¾adom na optimali-
záciu profesionálneho uplatnenia a je jednou z funkcií systému
výchovného poradenstva. Tvorí dokonca ich najvy��ie
poschodie, lebo je vyústením vzdelávania na danom stupni
�koly a prípravy na povolanie.

Vo v�eobecnosti sa individuálne plánovanie kariéry
premieta do nasledujúceho postupu:
� identifikácia osobných schopností, záujmov, preferencií,

skúseností,
� plánovanie �ivotných a pracovných cie¾ov,
� hodnotenie identifikovaných variantov/ciest kariéry

z aspektu �túdia a pracovného uplatnenia v rôznych
smeroch a za rôznych predpokladov a podmienok,

� tvorba plánu na dosiahnutie stanovených cie¾ov,
� posúdenie uskutoènených krokov, zva�ovanie potreby

korekcií v pláne.

Tento scenár s rôznymi modifikáciami má väè�ina
programov zaoberajúcich sa profesijnou orientáciou a karié-
rovým poradenstvom. Jeden z najznámej�ích je program
riadenej explorácie kariéry (E. Super, J. A. Harris-
Bowlsbeyová, 1979), ktorý obsahuje tieto èasti:
1. V prvej èasti ide o uèenie sa základnej problema-

tike vývinu �ivotnej kariéry. Pribli�uje adolescentovi
základné otázky vývinu sociálnej a osobnostnej orien-
tácie èloveka na �ivotnej ceste, otázky výskumu povo-
laní, profesiovej explorácie atï.

2. Táto èas� je venovaná uèeniu o sebe, skúmaniu seba
samého, svojich schopností, záujmov, hodnôt, ako sa preja-
vujú vo vykonávaných aktivitách indivídua. Na dopl-
nenie informácií o sebe sa pritom pou�ívajú testy schop-
ností, dotazníky záujmov a pracovných hodnôt.

3. V tejto èasti sa �iak uèí rozumie� klasifikaènému
systému povolaní, jeho jednotlivým skupinám, vyh¾a-
dáva� informácie, rozpráva� sa s ¾uïmi vykonávajú-
cimi zamestnanie, o ktoré má �iak záujem.

4. V �tvrtej èasti ide o uèenie, ako sa rozhodova�, nauèi�
sa zruènostiam a stratégiám rozhodovania, typom
a následkom rozhodnutí, so zrete¾om na rozhodovanie
v situáciách vo¾by povolania a �ivotnej cesty. Schopnos�
adekvátne sa rozhodova� sa pova�uje za významný
znak profesionálnej zrelosti, predpoklad väè�ej kontroly
priebehu vlastného �ivota a jeho plánovania.

5. Táto èas� je kritická a konfrontaèná. Na základe skúse-
ností z predchádzajúcich èastí po�aduje, aby jednotlivec
vypracoval zoznam alternatívnych povolaní, zozbieral
informácie o pracovných úlohách a rolách v nich, uspo-
riadal ich do istého poriadku pod¾a priority.

6. V �iestej èasti jednotlivec zu�uje svoj záujem o povo-
lanie, skúma spôsoby, ako si vypracova� reálne karié-
rové plány, skúma prípadné mo�né alternatívy a náhradné
rie�enia. O svojich plánoch rozpráva s prizvanými odbor-
níkmi, uèite¾mi, rodièmi. Pre viacerých je to aj priestor
na pokusné odskú�anie si práce v podmienkach vybraných
povolaní � cestou brigády, stá�e, odbornej praxe, �kolských
a mimo�kolských klubov a slu�ieb.
Na záver �iaci absolvujú kontrolné práce, vypracujú

kontrolný zoznam profesionálnej explorácie, v ktorom si ove-
rujú postup, jeho zisky i zostávajúce medzery. Program
má pomôc� mladým ¾uïom nauèi� ich koncepènému
prístupu k vlastnej �ivotnej ceste, jej úlohám a nárokom,
k znalostiam potrebným v jej jednotlivých �tádiách a k zastá-
vaniu �ivotných rol, ako sa v nich sebarealizova� a pod.
Star�ím adolescentom a dospelým má pomôc� analyzova�
to, èo dosiahli na �ivotnej ceste (kariére) � ako sa vyvíjali,
spresòovanie cesty a projektovanie do budúcnosti � ako
by sa ïalej mali a mohli vyvíja�.
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Technika �Desa� �elaní�
V skupinovej práci so stredo�kolákmi èasto vyu�ívame

ako súèas� poradenského programu (ale aj samostatne)
techniku �Desa� �elaní�. Táto umo�òuje modelovým
spôsobom získa� vh¾ad a kontrolu nad pripravovanými
rozhodnutiami o dôle�itých �ivotných krokoch, rovnako aj
identifikova� rôzne etapy rozpracovania a vyhodnotenia
individuálneho projektu. Projekt sa mô�e týka� èohoko¾-
vek: èi je to vo¾ba �túdia a povolania, výber �ivotného
partnera, príprava svadby alebo inej dôle�itej udalosti,
rozhodovanie o vlo�ených investíciách, plánovaných
cestách a podobne.

Samotná technika pozostáva z viacerých krokov:
1. Vyh¾adávanie cie¾a. � �iaci sú po�iadaní, aby písomne
uviedli desa� �elaní, ktoré chcú, aby sa stali v priebehu
dvoch najbli��ích rokov. �elania sa mô�u týka� èoho-
ko¾vek � èo by sa chceli nauèi�, vedie�, pozna�, ovláda�
a opaène � odnauèi�, zabudnú�, vymaza� z pamäti�,
èo by chceli nadobudnú�, získa�, vlastni�, ma� � a naopak,
èoho by sa chceli zbavi�, odstráni�, zlikvidova�, nema��,
èo by chceli uskutoèni�, vytvori�, vypracova�, vykona��,
kde by chceli �i�, ís�, by�, cestova��atï.

2. Kategorizácia a hierarchizácia:
a) Po vytvorení zoznamu desiatich �elaní sú �iaci

vyzvaní na h¾adanie väzieb a mo�ných zoskupení svojich
�elaní, èoho sa �elania týkajú � �túdia, vzdelávania, pracov-
ného uplatnenia, rodiny, medzi¾udských a partnerských

vz�ahov, osobných, sociálnych, ekonomických, majet-
kových, finanèných problémov a podobne.
Taktie� je mo�né hovori� o mno�stve �elaní � niektorí �iaci
ich majú ve¾mi ve¾a, iní nevedia uvies� len jedno-dve �elania.
Problémom bývajú aj málo konkrétne, nereálne �elania
alebo �elania v podobe hodnôt, napr. zdravie, bohatstvo,
mier na celom svete a pod. �iakom trebe neustále zdôraz-
òova� èasové ohranièenie �elaní do dvoch rokov a súvi-
siace len s ich osobou. Napr.: by� zdravý mô�e by� �elaním
pre toho, kto zdravie nemá, je chorý a potrebuje vyzdravie�.

b) Nasledujúcim krokom je vytvorenie poradia týchto
�elaní pod¾a priority, dôle�itosti, t. j. v akom poradí
si prajú, aby sa ich �elania plnili; zaèa� tým naj�iadanej�ím,
ktoré �iaka najviac dr�í za srdce, teda �elaním na prvom
mieste, na druhom, atï.; pod¾a ob�a�nosti, poènúc
od naj¾ah�ie uskutoènite¾ného �elania po naj�a��ie. Druhé
triedenie ukazuje na realizovate¾nos� �elaní.

3. Výber . � Nakoniec sú �iaci po�iadaní, aby uskutoènili
kombináciu �elaní pod¾a dôle�itosti aj pod¾a ob�a�nosti
ich vzájomným vynásobením. Kombináciou týchto kritérií
sa �iaci dopracujú k poradiu �elaní, ktoré sú najreálnej�ie,
s najlep�ou predikciou úspe�nej realizácie. Je v tom obsiah-
nutá súèasne aj motivácia, aj reálne mo�nosti. Najni��í
násobok pri poète 10 �elaní mô�e by� jedna a najväè�í sto.
Pri rovnakom násobku �iak sám rozhodne, ktoré �elanie
uprednostní.
Pri výbere cie¾a ide o modelovú situáciu, pova�ovanú
väè�inou �iakov za prí�a�livú a u�itoènú metódu, ktorou
mo�no identifikova� �ivotné ciele, do ktorých sa oplatí inves-
tova� èas a energiu. U niektorých �iakov, zvlá�� problé-
mových, ide niekedy o �elania vysoko dôverné aj �ivotne
dôle�ité, ktoré súvisia s ich osobnými problémami, dôle-
�itými rozhodnutiami a s pre�ívaním. Preto je potrebné
k v�etkým �elaniam �iakov pristupova� ve¾mi obozretne
a s re�pektom. Cie¾om techniky nie je dopátra� sa k tajným
�elaniam �iakov. �iaci nakoniec sami rozhodujú o tom,
ktoré informácie skupine poskytnú a ktoré nie. Podstatné
je privies� ich k poznaniu, �e dôle�ité je zvládnutie metódy
vypracovania a realizácie projektu.

4. Realizácia projektu. � �elanie, ktoré �iak najviac
tú�i realizova� a ktoré má najväè�iu prediktabilitu
úspe�ného zavà�enia, je potrebné vypracova� v podobe
projektu � s plánovanými úlohami a s èasovým rozvrhnutím.
�iaci majú za úlohu :
� písomne si zafixova� aktuálny dátum, s odhodlaním a vyjad-
rením, �e od dnes za ...roky/mesiace alebo do urèitého termí-
nu zrealizujú svoj projekt;
�  zostavi� listinu v�etkých priebe�ných akcií, ktoré je potrebné
uskutoèni� na úspe�né dokonèenie projektu. Pre ka�dú
priebe�nú akciu osobitne urèi� èasový termín. Ide o súpis
v�etkých podmienok, aktivít a úloh, ktoré je treba spravi�,
aby sa �elanie splnilo, aby sa projekt vydaril. V tomto bode
programu i v nasledujúcich bodoch je dobré vyu�i� poznatky

B. �ilinková: Alternatívy. 1998
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vystriedajú pri prezentácií s tým, �e skupina sa mô�e zúèast-
ni� na ïal�om rozpracovaní, doplòaní a vylep�ovaní jednotli-
vých postupov a krokov. Toto je mo�né dosiahnu� najmä
vtedy, keï skupina je pohromade poèas celého výcviku a je
zainteresovaná na jeho úspechu a úspechu ka�dého úèastníka.
Pri stretnutiach so skupinou s èasovým odstupom alebo
pri jednorázových poradenských stretnutiach tomu tak nie
je. A preto tu mo�no uplatni� taký postup, �e sa so skupinou
dohodne spoloèná práca na jednom projekte, ktorý si
skupina sama vyberie a spoloènými silami ho rozpracuje.

Príklad - projekt �Dosta� sa na �túdium medicíny�
Vychádzame z apriori definitívneho rozhodnutia �iaka,
ktorý má za úlohu vypracova� akèný plán s fixáciou dátu-
mu a cie¾a, ktorý chce dosiahnu�. Musí konkretizova� úlohy
a termíny:
� èo konkrétne treba urobi� (aby sa projekt vydaril),
� v akom poradí to treba urobi�,
� v akom èase to treba urobi�,
� akými prostriedkami,
� na aké preká�ky mô�e �iak narazi�,
� ako prekona� preká�ky.

A. Konkretizácia úloh a podmienok projektu (návrh
�iaka) �iada sa zadefinova� (charakteristika �iaka: �
XY, �iak 3. roèníka gymnázia v Ko�iciach, s ve¾mi dobrým
prospechom a vz�ahom k uèeniu, so záujmami o prí-
rodné vedy, jazyky, o prácu s ¾uïmi, prácu s PC a i.)
� Zabezpeèi� si �tudijnú literatúru na prijímacie skú�ky
na lekársku fakultu.
Miesto: kni�nica LF UPJ�.  Termín: do konca augusta

� Získa� kontrolné otázky na prípravu na prijímacie skú�ky
na LF vydané fakultou a pod¾a mo�nosti aj otázky z prijí-
macích skú�ok z minulého roka.
Miesto: �tudijné oddelenie LF, prípadne od známej mojej mamy

Termín: do septembra

� Zapísa� sa do kurzu na prípravu na prijímacie skú�ky
z Bi, CH, F.
Miesto: vzdelávacie centrum�, miesto�      Termín: do konca septembra

� Vybavi� si èitate¾ský preukaz do vedeckej kni�nice,
prípadne do kni�nice LF a oboznámi� sa so základnou litera-
túrou a èasopismi z medicíny a zdravotníctva, ktoré
je treba pozna� v súvislosti s prípravou na prijímacie skú�ky
Termín: do konca roka

� Oboznámi� sa so �tudijným programom lekárskej
fakulty. Získa� preh¾ad o �tudijných odboroch a �pecia-
lizáciách, o obsahu �túdia v jednotlivých roèníkoch, o klini-
kách, katedrách a vyuèujúcich, ktorých rodièia poznajú
a iné informácie
Miesto. Kni�nica, resp. �tudijné oddelenie LF, kabinet informácií PPP a pod.

Termín: do zaèiatku budúceho �kolského roka

� Predmetom Bi,CH a F venova� jednu hodinu denne,
okrem soboty, nedele a prázdnin.
Termín: denne a� do prijímacích skú�ok na budúci rok

� Prihlási� sa na nepovinný seminár z biológie a chémie.

a návrhy èlenov skupiny, ktorí mô�u tvorivo prispie�
k vymý�¾aniu ïal�ích prvkov a alternatív, na ktoré by �iak
sám sotva pri�iel (táto práca sa mô�e vykonáva� vzájomnou
výpomocou v dvojiciach alebo trojiciach);
� vymedzi� èo najväè�í poèet preká�ok, ktoré mô�u
s�a�ova� realizáciu projektu, (napr. preká�ky materiálne,
rodinné, psychologické...a pod.; potrebné je ve¾mi presne
ich �pecifikova� a konkretizova�.)
�  pre ka�dú preká�ku porozmý�¾a� o mo�nom odstránení
� opä� formou úloh ako na to, so stanoveným harmono-
gramom. Ak sa eventuálna preká�ka ukazuje ako neodstrá-
nite¾ná, je treba poèíta� s úpravou projektu, prípadne s jeho
úplnou zmenou.

5. Záver. � V závereènej èasti ide o vyjadrenie ka�dého
úèastníka o výsledkoch a pocitoch pri cvièení, èo bolo ¾ahké
a èo �a�ké, èo �iaka oslovilo, prípadne prekvapilo, aké
oèakávania mali od ostatných èlenov skupiny a akej
pomoci/podpory sa im dostalo. Mo�no hovori� prípadne
aj o tajných �elaniach a zábranách pri ich zverejòovaní,
o dôvere a nedôvere, o fikciách a realite v súvislosti s plánmi
a �elaniami, o sebadôvere a sebapresadzovaní, o cti�iadosti
a cie¾avedomosti pri uskutoèòovaní svojich cie¾ov a podobne.
Nakoniec sa zopakuje postup: od výberu cie¾a cez vypra-
covanie akèného plánu, po realizáciu projektu .
Túto techniku s úspechom pou�ívame v skupinovom
poradenstve pre stredo�kolákov i absolventov �kôl v�etkých
stupòov, vrátane dospelých. Má univerzálnej�iu vyu�i-
te¾nos� nielen v  kariérovom poradenstve, aj keï tu má
urèite prioritu.

Z preferovaných �elaní, ktoré stredo�koláci v jednej
výcvikovej skupine produkovali a boli ochotní ich zverejni�,
sa najviac vyskytovali tieto:
� úspe�ne ukonèi� �kolu a získa� maturitu,
� dosta� sa na zvolenú vysokú �kolu,
� nájs� si vhodné zamestnanie.

Ïal�ie �elania:
� ma� vlastné auto,
� prís� k peniazom,
� osamostatni� sa od rodièov,
� kúpi� si vlastný byt,
� presta� (odnauèi� sa) fajèi�,
� nájs� si partnera,
� vylep�i� si partnerský vz�ah,
� vycestova� do zahranièia,
� skomponova� hudobnú skladbu,
� ís� pracova� ako Au pair do zahranièia,
� schudnú�,
� zlep�i� svoj zdravotný stav,
� prinies� na svet zdravé die�a,
� zabehnú� maratón...

Ak je dostatok èasu pracova� na projektoch individuál-
ne alebo v malých skupinkách, mo�no tak urobi� v priebehu
jedného � dvoch sedení, prièom sa v�etci úèastníci, prípadne
len vybraní, alebo tí, ktorí sami chcú predstavi� svoj projekt,
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Miesto: �kola       Termín: do konca mája

� Nav�tívi� pedagogicko-psychologickú poradòu a necha�
sa otestova�, prípadne poradi� sa o svojich plánoch.
Miesto: PPP pre S�   Termín: do konca �kolského roka
� Nav�tívi� 1-2 pracoviská FNsP a porozpráva� sa
s lekármi o ich práci. Pripravi� si pre nich otázky týkajúce
sa prijímania, �túdia a uplatnenia sa v lekárskom zamestnaní.
Miesto: interná a neurochirurgická klinika FNsP

Termín: do konca budúceho �k. polroka

� Od rodièov a starých rodièov si zabezpeèi� peniaze
na poplatky za prijímaèky a �túdium, na prípravu na skú�ky,
na uèebnice, pomôcky a iné potreby. Pokúsi� sa získa�
brigádu � aj neplatenú (ako sanitár, rozná�aè stravy,
sprievodca chorých, opatrovate¾ nevládnych, upratovaè,
záhradník a pod.) na jeden mesiac vo fakultnej nemocnici
alebo inom zdravotníckom zariadení; najlep�ie na oddelení,
ktorého prednosta alebo primár je akademickým funkcio-
nárom na lekárskej fakulte.
Miesto: FNsP Ko�ice Trieda SNP            Termín: do konca augusta

� Pokúsi� sa bli��ie zoznámi� s dcérou primára
interny FN, ktorá chodí na na�u �kolu. Jednak sa mi páèi
a jednak mô�e mi by� u�itoèná v mojich plánoch.
Termín: nedá sa stanovi�

Zoznam aktivít mô�e pokraèova� ïalej.

B. Mo�né preká�ky na ceste k dosiahnutiu cie¾a
(ide o umelé preká�ky, prípadne via�uce sa na vlastné
skúsenosti a záujmy nezainteresovaných úèastníkov):
� Neprijmú ma na �kolu.
� Zdravotný stav mi nedovolí pripravi� sa na prijí-
macie skú�ky.
� Nezvládnem prijímaèky kvôli tréme.
� Èo ak medzièasom objavím perspektívnej�í plán,
ako je �túdium medicíny?
� Na lekárskej fakulte bude ve¾a lep�ích uchádzaèov
ne� som ja.
� Rodièia sa budú mo�no rozvádza�, èo sa stane, ak ma
prestanú podporova� v �túdiu?
� Moja priate¾ka, na ktorej mi zále�í, ide �tudova�
do Bratislavy.
� Kvôli príprave na skú�ky a kvôli �túdiu nebudem ma�
èas na záujmy � hra na klavír a tenis.

V tomto bode sa �iada uvies�, �e pri uva�ovaní
o preká�kach �iaci majú vychádza� z reálne odhadnutej
situácie a nesna�i� sa do nej vnies� rôzne katastrofické
scenáre a fiktívne predstavy typu �èo sa mô�e sta�,
keï...�. V praxi sa tomu nedá celkom vyhnú�. �iaci majú
tendenciu èastej�ie h¾ada� preká�ky a príèiny svojich
neúspechov mimo seba a v situáciách, ktoré nemô�u
sami ovplyvni�. Okrem toho sú medzi nimi rozdiely
v nastavení sa na úspech pri realizácii projektu � od pozi-
tívneho, optimistického s cie¾om zví�azi�, alebo pesimi-
stického, odovzdaného, s pasívnym oèakávaním, �e to nejako
dopadne... Tak�e v rámci tvorby projektu je potrebné
u niektorých, mimoriadne schopných �iakov pracova� aj

na motivovaní a posilòovaní ich sebavedomia a presa-
dzovania sa.

C. Spôsoby prekonávania preká�ok na ceste k cie¾u
V prípade neprijatia na �kolu je treba dopredu pracova�

na náhradných rie�eniach a pre ne znova stanovi� podmienky
a potrebné kroky.

Návrh takéhoto rie�enia, ako vyplynulo z na�ej mode-
lovej situácie, bol nasledujúci:
� Vytvori� poradie volieb �kôl, na ktoré po�lem svoje
prihlá�ky: LF UPJ�, LF UK Martin, Prírodovedecká
fakulta UPJ�, odbor Bi-Ch, Strojnícka fakulta TU Ko�ice,
odbor biomedicínske in�inierstvo. Po neprijatí na �iadnu
z nich robi� rok Au Pair v Anglicku.
� Nájs� si prácu alebo zaevidova� sa na úrade práce
a �tudova� popri zamestnaní.
� Po�iada� o odklad základnej vojenskej slu�by.
� Absolvova� rekvalifikaèný kurz úètovníctva, resp. výpoè-
tovej techniky, masérstvo a podobne.
Podobne mo�no pristupova� aj k ostatným preká�kam.

V závere je treba oceni� �iakov a ich ochotu pracova� na
sebe a na projekte osobnej kariéry. Povzbudi� ich a pozitívne,
optimisticky nastavi� na splnenie �elaní a �ivotných plánov.

Z praxe poznáme, �e zïaleka nie ka�dý doká�e realis-
ticky rozpozna�, ktorá cesta (kariéra) je preòho vhodná,
akú bude ma� �ancu uplatni� sa vo svojej zvolenej èinnosti,
nako¾ko je daná práca v�eobecne perspektívna, hoci len
v danom meste èi regióne. V�dy je preto rozumné, keï
jednotlivci (�iaci i dospelí) svoje kariérové preferencie
a ciele konzultujú s odborníkom, kariérovým/výchovným
poradcom alebo s iným kompetentným èinite¾om. Len u výni-
moène nadaných jedincov funguje model: �Od detstva
som chcel by� hudobným skladate¾om a dnes som hviezda�,
aj bez spoluúèasti poradcu.

Otázky, ktoré by si mal mladý èlovek polo�i� sám,
alebo by mu mali by� poradcom polo�ené, pokia¾ plánuje
svoju osobnú kariéru, sa týkajú jednak osobných dispozícií
a predpokladov, hodnotovej orientácie, záujmovo moti-
vaènej �truktúry, informácií o trhu práce, mo�nostiach �túdia
a pracovného uplatnenia, ako aj spôsobov realizácie karié-
rových plánov, vrátane náhradných rie�ení. Najèastej�ie
pou�ívané otázky s:
� Èo chce� skutoène robi�? Èo �a zaujíma? Èo je pre teba
dôle�ité? Bez èoho si nevie� svoj �ivot a prácu predstavi�?
Aké je poradie tvojich priorít, èo uprednostòuje� a èo naopak
odmieta�, èomu by si sa najrad�ej vyhol?
� Èo vie�? Èomu rozumie�? V èom sa vyzná�? Ktoré
sú tvoje silné stránky osobnosti a aké sú tvoje slabiny?
Otázky týkajúce sa �truktúry schopností, napr. ......
� Aké má� informácie? ..... Èo vie� o trhu práce,
o mo�nostiach �túdia a pracovného uplatnenia, prípadne
o èom by si sa chcel dozvedie�, alebo dozvedie� viac?
� Aké príle�itosti oèakáva�? Kam chce� a� dôjs�? Èo
na to hovoria rodièia a uèitelia? Kto �a podporuje a kto
odhovára? Je niekto, s kým by si sa chcel poradi� o svojej
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kariere a �ivotnej ceste? Aké otázky by si potreboval
zodpoveda�? Èo sa ti zdá �a�ké?
� Èo musí� urobi�, aby si sa tam dostal? Ako pozná�,
�e si na správnej ceste?

Také otázky je mo�né si klás� vo v�etkých obdobiach
kariérového vývinu, keï má èlovek dospie� k nejakému
rozhodnutiu o svojej kariére alebo o profesionálnom postupe.

Táto sebaanalýza býva naliehavá najmä:
� pred ukonèením ka�dého stupòa vzdelávania, �koly, �túdia,
� pri neúspechu (buï dlhodobom alebo zásadnom)
v urèitej èinnosti pri pocitoch silnej a trvalej nespokojnosti
s tým, èo dosia¾ robil, v prípade �koly èo dosia¾ �tudoval,
� pri h¾adaní nového zamestnania,
� pri rozhodnutí zmeni�/zlep�i� svoje uplatnenie
a zefektívni� svoje konanie.
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Summary: The author presents approaches and methods of work with secondary school learners that
focuses on planning their professional career. He presents a model of controlled exploration of a carrer.

Dokonèenie z predchádzajúcich èísiel

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

2.4 Verifikácia a interpretácia subhypotézy D
2.4.1 Aká bola klíma na vyuèovaní v experimentálnej
triede? Boli v jednotlivých oblastiach klímy triedy odli�-
nosti medzi experimentálnym vyuèovaním a vyuèova-
ním uèite¾mi  P1, P2?

Závisle premennú � klímu triedy (KT) na vyuèovaní
s uèite¾mi ex., P1 a P2 sme zistili post-meraním pomocou
výskumného nástroja, ktorým bol dotazník CES. Výsledky
meraní za jednotlivé oblasti premennej KT sú zhrnuté
v tabu¾kách è. 21 a 22.

Tabu¾ka 21 �tatistická deskripcia klímy 4. A triedy

Stredné hodnoty skóre v tabu¾ke 21 popisujú klímu expe-
rimentálnej triedy v troch doménach a �iestich oblas-
tiach. V sociálnej (vz�ahy medzi �iakmi; uèite¾ova pomoc
�iakom), didaktickej (zaujatie �iakov uèením; orientácia
�iakov na uèenie) a pedagogickej (organizovanos�, poriadok
v triede; jasnos� pravidiel). Mediany (ar. priemery) uká-
zali, �e v tých oblastiach klímy triedy, ktoré najviac súvisia
a sú priamo ovplyvòované vyuèovacím prístupom uèite¾a,
sme namerali rozdiely. To nás oprávòovalo poukáza�
na potvrdenie výskumného predpokladu o rozdielnej klíme
v experimentálnej triede. Merania ukázali, �e na vyuèovaní
s uèite¾om ex. bola ve¾mi dobrá, uèenie podporujúca

klíma. Dobrá, pomerne priaznivá bola klíma na vyuèo-
vaní s uèite¾om P1. Menej priaznivú klímu sme zistili
na vyuèovaní s uèite¾om P2.

2.4.2 O èom vypovedali rozptyly priemerov skóre
závisle premennej KT v experimentálnej triede? Boli
namerané rozdiely skóre premennej KT �tatisticky
významné? Bola subhypotéza D pravdivá? (Tab. 23)

Analýza rozptylu závisle premennej KT odhalila príèinu
rozdielnej klímy na vyuèovaní v experimentálnej triede.
V prvej oblasti (vz�ahy medzi �iakmi) sme nezaznamenali
regresný vplyv experimentálnej vyuèovacej koncepcie

na klímu triedy. Syste-
matické zdroje premenli-
vosti v ostatných piatich
oblastiach (uèite¾ova
pomoc �iakom, zaujatie
�iakov uèením, orientácia
 �iakov na uèenie, organizo-
 vanos� a jasnos� pravi-
 diel v triede) v�ak spo-
 ¾ahlivo poukázali na sku-

      toènos�, �e projektový
      prístup uplatòovaný uèite-

¾om experimentátorom bol príèinou lep�ej klímy triedy.
Vysoké regresné koeficienty vysvetlili príèinu úèinku
kvalitatívnej nezávisle premennej (PPU). Vypoèítané
vysoké F-hodnoty ponúkali silné testy nulovej hypotézy
(p << 0,001). Rozdiely skóre závisle premennej KT (okrem
prvej oblasti) medzi výbermi ex., P1 a P2 preto neboli
náhodné, ale �tatisticky rozlí�ite¾né. Znamenalo to, �e ak
by uèitelia ex., P1 a P2 vyuèovali v ktorejko¾vek inej triede
základného súboru s rovnakým vyuèovacím prístupom ako
v triede experimentálnej, potom by klíma triedy bola
pravdepodobne rovnaká (p << 0,001) ako v triede
experimentálnej.

             Exp.                                  P1                  P2 
Dotazník CES 
KT – klíma triedy  a.p. md  s.d. v% v.r. a.p. md  s.d. v% v.r. a.p. md  s.d. v% v.r

Vz�ahy medzi �iakmi 11,2 12 0,93  8,3  2 11,1  12 0,95  8,5  2 11,2 12 0,96 8,6  2 

Uèite¾ova pomoc �iakom 11 12 1,27 11,6  4 7,7   8 1,45 18,8  4 6,6   6 1,34 20,3  5 

Zaujatie �iaka uèením 10,6 11 1,31 12,4  4  9   9 1,29 14,3  4 6,3   6 1,40 22,0  5 

Orientácia na �uèenie sa� 11 12 1,18 10,7  4 9,4   9 1,13 12,1  4 7,4   7 1,31 17,8  5 

Organizovanos� v triede 10,3 10 0,87 8,36  3 8,7   9 0,95 11,0  4 5,9   6 1,23 20,7  4 

Jasnos� pravidiel 11,5 12 0,83 7,21  2 10 10 1,4 13,9  5 6,1   6 1,41 23,2  5 

Legenda: Polohy rozdelenia skóre závisle premennej KT sú v tabu¾ke vyjadrené aritmetickým priemerom
(a.p.) a medianom (md). Miery rozptylu strednej hodnoty skóre vyjadruje �tandardná odchýlka (s.d.),
variaèný koeficient (v %) a variaèné rozpätie (v.r.).
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Dotazník CES           Podporná  klíma           Defenzívna   klíma 

 ve¾mi dobrá         dobrá menej priaznivá  nepriaznivá 
Klíma triedy 

     (12 – 10)        (9 – 8)         (7 – 6)      (5 – 4) 

Vz�ahy medzi �iakmi Ex, P1, P2 (12)           x             x          x 

Uèite¾ova pomoc �iakom          Ex (12)         P1 (8)        P2 (6)          x 

Zaujatie �iakov uèením          Ex (10)         P1 (9)        P2 (6)          x 

Orientácia na �uèenie sa�          Ex (12)         P1 (9)        P2 (7)          x 

Organizovanos� v triede          Ex (10)         P1 (9)        P2 (6)          x 

Jasnos� pravidiel Ex , P1 (12, 10)           x        P2 (6)          x 

Tabu¾ka 22 Interpretácia klímy v experimentálnej triede

Legenda: Klímu triedy popisuje median.

Tabu¾ka 23 ANOVA analýza závisle premennej KT

ANOVA KT Zdroj premenlivosti           F - test        Fkr (8,25) 

Závisle premenná systemat. reziduálny  

Celkový  

 rozptyl 

Regresný 

   koef.  F-hodn. p-hodn. štat.test 

Vz�ahy medzi �iakmi     0,087      61,827   61,914   0,000 ...     0,12 p >> 0,1 nesignif. 

Uèite¾ova pomoc 234,087 126,870 360,957   0,648   60,89 p<<0,001 signif. 

Zaujatie �iakov uèením 218,348 122,088 340,435   0,641   59,02 p<<0,001 signif. 

Orientácia na uèenie sa 139,594   98,697 238,291   0,586   46,67 p<<0,001 signif. 

Organizovanos� v triede 226,290   73,044 299,333   0,756 102,23 p<<0,001 signif. 

Jasnos� pravidiel 358,638 106,522 465,160   0,771 111,10 p<<0,001 signif. 

  ako k vyuèovaniu, kde bol uplat-
òovaný obsahovo-predmetový
prístup. Zistili sme �tatisticky
významné rozdiely (p<<0,001)
v ob¾úbenosti a dôle�itosti jednot-
livých vyuèovacích predmetov.
� Na exeprimentálnom vyuèovaní
bola lep�ia klíma ako na vyu-
èovaní, kde uèite¾ uplatòoval
obsahovo-predmetový prístup
k vyuèovaniu. Zistili sme �tatisticky

   významné rozdiely (p<<0,001)
   v klíme triedy na vyuèovaní v ex-

perimentálnej triede.

Na základe ostatných analýz
sme ïalej zistili:
� V experimentálnej triede sa
v období november 1999 �
február 2002 zlep�ili sociál-
ne vz�ahy �iakov (test socia-
bility ante meranie: a.p = 31,30;
s.d = 2,54 post meranie: a.p
= 35,87; s.d = 2,56; t = 6,19;
p << 0,001).

� �iaci oceòovali indirektívny edukaèný �týl na
experimentálnom vyuèovaní. Priaznivo hodnotili èasto sa
vyskytujúcu mo�nos� spolupracova� a komunikova� pri
�uèení sa� na vyuèovaní. Vyuèovanie hodnotili na základe
svojich (�iackych) kritérií pozitívnej�ie ako vyuèovanie,
kde uèitelia uplatòovali obsahovo-predmetový prístup.
� �iaci oceòovali mo�nos� sebahodnotenia v procese
�uèenia sa�. Pozitívne vnímali formatívne hodnotenie
cez portfólio svojich uèebných výsledkov, ktoré sa im
v obsahovo-predmetovom prístupe nedostávalo.
� �iaci oceòovali slobodu a dôveru, ktorým sa im na expe-
rimentálnom vyuèovaní dostávalo. Zároveò ochotne prijí-
mali zodpovednos� za svoje uèebné výsledky i za plnenie
dohôd s uèite¾om.
� Prezentované výstupy �iakov (napr. na maturitných
skú�kach) neboli hor�ie ako v predmetoch, kde uèitelia
uplatòoval obsahovo-predmetový prístup k vyuèovaniu.

Výskumné výsledky potvrdili predpokladanú úspe�nos�
projektového prístupu uèite¾a  k vyuèovaniu. Pod¾a
�tyroch exaktných hodnotiacich kritérií bol projektový
prístup k vyuèovaniu úspe�nej�í ako prístup obsa-
hovo-predmetový, prièom �kvalitu� obsahovo-predme-
tového prístupu uèite¾ov P1 a P2 mo�no pova�ova�
za �relatívne vysokú�. Uèite¾ P1 bol �pièkovým uèi-
te¾om s 20-roènou praxou a uèite¾ P2 bol uvádzajúcim
uèite¾om s 8-roènou pedagogickou praxou. Práve tieto
skutoènosti pravdepodobne e�te lep�ie zvýraznili
kvalitatívnu úspe�nos� projektového prístupu oproti
obsahovo-predmetovému.

Prezentované výskumné výsledky 2.4 potvrdili
pravdivos� výskumných predpokladov zhrnutých do subhy-
potézy D. Ukázalo sa, �e v triede vyuèovanej uèi-
te¾om, ktorý uplatòuje na vyuèovaní projektový
prístup, bola lep�ia uèebná klíma ako v triede vyuèo-
vanej uèite¾om, ktorý uplatòuje obsahovo�predme-
tový prístup k vyuèovaniu. Subhypotéza bola pravdivá
a jej platnos� (p<<0,001) je mo�né vz�ahova�
na základný súbor �iakov �koly, kde sme kvázi-
experiment zrealizovali..

3  Hodnotenie úspe�nosti experimentu
3.1  Zhrnutie výsledkov

Zámerom ná�ho experimentu bolo prakticky overi�
úspe�nos� (opodstatnenos�) projektového prístupu uèite¾a
k vyuèovaniu v podmienkach strednej �koly. Predpokladali
sme, �e projektový prístup uèite¾a k vyuèovaniu
bude úspe�nej�í ako obsahovo-predmetový prístup
uèite¾a k vyuèovaniu. K akému poznamiu sme dospeli?

� Experimentálna vyuèovanie s projektovým prístupom
uèite¾a viedlo v oblasti motivácie �iakov k autoregulova-
nému uèeniu sa k lep�ím výsledkom ako vyuèovanie
s obsahovo-predmetovým prístupom uèite¾a. Zistili sme
�tatisticky významné rozdiely (p<<0,001) v motivaèných
podnetoch uèite¾ov vyuèujúcich v experimentálnej triede.
� �iaci sa aktívnej�ie (lep�ie) uèili na vyuèovaní, ktoré
riadil uèite¾ s projektovým prístupom k vyuèovaniu. Zistili
sme �tatisticky významné rozdiely (p<<0,001) v miere
aktívneho uèenia sa �iakov na vyuèovaní.
� K experimentálnemu vyuèovaniu mali �iaci lep�í vz�ah

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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3.2 Mo�nosti aplikácie vo vyuèovacej praxi
Poznatky a aplikaèné skúsenosti z experimentálneho

overenia vyuèovania nám umo�òujú vyslovi� tri premisy.
Od ich komplementárneho naplnenia je mo�né potom
oèakáva� úèelnos� uplatnenia tohto prístupu k vyuèovaniu
na rôznych úrovniach riadenia vyuèovania. Na úrovni jednot-
livých vyuèovacích predmetov, triedy alebo aj celej �koly.

Ktoré premisy máme na mysli?
� Prvou premisou je premisa hodnotová: Humanistické
postoje uèite¾a

Od uèite¾a sa oèakáva pedagogické pôsobenie v para-
digme sebavýchovy èloveka, v ktorej ka�dý �iak dostáva
rovnakú mo�nos�, aby bol na vyuèovaní úspe�ný. Sloboda
�iaka v myslení a jeho zodpovednos� v konaní, uznanie
a ocenenie individuality ka�dého �iaka, dôvera a akcep-
tácia �iaka, spolupráca s ním sú v tejto pedagogickej para-
digme hodnotami prítomnými na vyuèovaní. Základným
predpokladom takto orientovaného pedagogického pôso-
benia sú humanistické postoje uèite¾a, v ktorých absen-
tuje frontálna, hodinovo-predmetová predstava vyuèovania
poslu�ných, od uèite¾a závislých �iakov. Humanistické
postoje uèite¾a nezávislého od moci, slobodného a zodpoved-
ného za to, èo robí, uèite¾a vnútorne motivovaného posky-
tova� de�om daòových poplatníkov kvalitné edukaèné slu�by.

� Druhou je kompetenèná premisa: Psycho-pedagogické
a psycho-didaktické zruènosti

Od uèite¾a � tvorcu a overovate¾a vyuèovacích projektov
orientovaných na rozvoj osobnosti �iaka, na riadený rozvoj
jeho poznávacích funkcií, jeho motivácie a schopnosti uèi�
sa, myslie� a tvori� sa oèakáva ústup od obsahovo-pred-
metového vzdelávania, na ktoré postaèuje znalos� vzdelá-
vacích obsahov (predmetov). Z tohto dôvodu sa pedago-
gické a didaktické zruènosti javia ako druhý nevyhnutný
predpoklad uplatnenia projektového prístupu na vyuèovaní.
Uèite¾ by mal disponova� týmito psycho-pedagogickými
zruènos�ami:
Ø vytvára� uèenie podporujúce klímu a podmienky

na �uèenie sa� �iakov;
Ø motivova� a podporova� �iaka v sebarozvoji a uèení;
Ø riadi� procesy �uèenia sa� a umo�òova� �iakom

uèi� sa pod¾a individuálnych uèebných �týlov
a potrieb;

Ø diagnostikova� proces �uèenia sa� a poskytova�
spätnú väzbu v uèení;

Ø pracova� s chybou v procese �uèenia sa� a pomáha�
ju �iakovi odstráni�;

Ø spravodlivo hodnoti� uèebný proces a výstupy
z procesu �uèenia sa�.

Pychodidaktické kompetencie uèite¾a potrebné na uplat-
nenie projektového prístupu vo vyuèovaní je vhodné zhrnú�
do troch zruèností. Uèite¾ by mal vedie�:
Ø naprojektova� proces �uèenia sa� �iakov na vyu-

èovaní (napísa� vyuèovací projekt);
Ø riadi� a podporova� proces �uèenia sa� �iakov

na vyuèovaní (uskutoèni� napísaný vyuèovací projekt
v triede na vyuèovaní);

Ø hodnoti� proces �uèenia sa� �iakov na vyuèovaní
(urobi� analýzy a zhodnoti� zrealizovaný vyuèovací
projekt pod¾a napísaného; urobi� korekcie a napísa�
nový kvalitatívne lep�í projekt ...).

� Tre�ou je funkcionálna premisa: Organizácia a mate-
riálna podpora vyuèovania
V na�om experimente bol projektový prístup uplatnený
na vyuèovaní troch technických predmetov. Na prípravu
a hodnotenie vyuèovania sme potrebovali èas, ktorý
viacnásobne prevy�oval poèet oduèených hodín.
Jedna dvojhodinovka si vy�iadala pribli�ne tri a� �es� hodín
prípravy vyuèovania a hodnotenia oduèenej reflexie
z vyuèovania. Z èasovo-organizaèného h¾adiska je preto
po�iadavka integrácie predmetov a vyuèovania rozvrh-
nutého do viachodinových blokov nevyhnutnou
podmienkou na úèelné uplatnenie vyuèovacieho prístupu.
Skúsenosti hovoria o vhodnosti integrácie dvoch a� piatich
predmetov a úväzku uèite¾a v dvoch, najviac v troch
(najlep�ie) paralelných triedach (skupinách).

Na uplatnenie vyuèovacieho prístupu sú e�te potrebné
aj �dobré� materiálne podmienky, napr. výpoètová
a rozmno�ovacia technika a materiálna podpora na rozmno-
�ovanie uèenie �iakov podporujúcich úloh, textov, testov,
projektov....

A celkom na koniec pova�ujeme za dôle�ité zmieni�
sa e�te raz o hodnotiacich kritériách. Na�e �tyri
hodnotiace kritériá sme vo výskumnom projekte orientovali
na odhalenie prítomnosti tých pedagogických javov, ktoré
�dobre� indikovali �kvalitu� procesov na vyuèovaní.
Hodnotiace kritériá sme preto zámerne neorientovali
do oblasti �krátkodobých efektov�, t. j. kognitívnych
výstupov �iakov, napr. ich vedomostí. Týmto výstupom
z vyuèovacích procesov sme aj napriek ich dôle�itosti
prisúdili v na�om experimente iba sekundárny význam.
K¾úèovú dôle�itos� sme prisúdili práve procesom na vyu-
èovaní, v ktorých sa z dlhodobého h¾adiska tvorí jedi-
neèné �pedagogické dielo� uèite¾a a �iakov. Ak bol
proces �kvalitný�, potom výstupy z neho predsa
nemohli by� �nekvalitné�. A práve v �kvalite�
procesov na vyuèovaní sme zistili a výskumne aj potvrdili
predpokladané rozdiely v orientácií vyuèovacích prístupov
uèite¾ov. Mô�eme preto zdôvodnene potvrdi� skutoènos�,
�e rozdiely vo vyuèovacích prístupoch uèite¾ov sa prejavili
v �kvalite� procesov na vyuèovaní. A �kvalita� bola
dosiahnutá zámerne, ako dôsledok experimen-
tálneho pôsobenia.

Toto zistenie sa javí ako rozumný dôvod na uplatòovanie
projektového prístupu vo vyuèovaní bez oh¾adu na vyuèo-
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vacie obsahy a predmety. Z tohto h¾adiska je to pravdepo-
dobne najlep�í spôsob, ako v  relatívne krátkom èase

zmeni� existujúcu kvalitu procesov na vyuèovaní a zlep�i�
tak najmä dlhodobé efekty práce uèite¾a so �iakmi.
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in teaching and learning process. These innovations would enable learners to �learn� in the learner-
centered classroom.

PEDEUTOLÓGIA � VEDA O PEDAGOGICKEJ PROFESII
Bronislava Kasáèová, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Obsahové zameranie pedeutológie
Ka�dá veda ma svoje obsahové zameranie urèené

hlavnými témami svojho záujmu, ktoré ïalej konkretizujú
predmet vedy. V pedeutológii sú to najmä nasledujúce
okruhy, ktoré sa rie�ia tak v teoretickej, ako aj v explo-
ratívnej rovine. Niektorými okruhmi sa budeme podrob-
nej�ie zaobera� v samostatných kapitolách.

1. Príprava uèite¾ov. � Pregraduálna (príprava na povo-
lanie) uèite¾ská príprava je jedným z hlavných okruhov,
ktoré sa ocitli v centre záujmu pedeutológov v nov�om
období z h¾adiska formy, doby trvania, obsahu, metód
a cie¾ových kategórií. Skúma sa profil absolventa, zruènosti,
spôsobilosti a kompetencia uèite¾a. Vytvárajú sa koncepcie
prípravy uèite¾ov. Osobitne sa príprava uèite¾a �pecifikuje
z h¾adiska uèite¾ských subprofesií.
Hlavnými diskutovanými otázkami sú:
Ø Obsah, resp. kurikulum prípravy uèite¾ov na
uèite¾ských prípravkách, resp. pedagogických fakultách,
t. j. èo a v akom rozsahu sa má �tudent uèite¾stva nauèi�
poèas �túdia na uèite¾skej prípravke a akými spôsobmi.
Ø Proporcia medzi pedagogicko-psychologickou
a odborno-predmetovou zlo�kou prípravy. Táto otázka
sa výrazne lí�i medzi uèite¾skými subprofesiami, èím rozu-
mieme uèite¾ov pre 1. stupeò Z�, uèite¾ov v�eobecno-
vzdelávacích predmetov na 2. stupni a uèite¾ov pre stredné
�koly. Rozdiely v ponímaní pomeru pedagogickej a odbornej
prípravy sa prejavujú aj v jave nazývanom skryté kuri-
kulum, èo sa ukazuje ako významné napr. presadzovaním
dôle�itosti aprobaèného predmetu na úkor pedagogickej
a psychologickej zlo�ky prípravy v niektorých odboroch.
Ø Podiel teoretickej zlo�ky a praktickej prípravy
poèas �túdia je otázka dlhodobo problémová a rozmanito
ponímaná v závislosti od uèite¾ských subprofesií. Nie je
to v�ak len pomer vyjadrený percentom hodín v dotácii

v kurikulu, ale dôle�ité je aj ich obsahové a logické prepojenie.
Ø Charakter, resp. filozofia prípravy uèite¾a, a to najmä
z h¾adiska preva�ujúcich prístupov uèite¾a. Vyskytujú
sa temer protikladné prístupy k príprave zalo�ené na prefe-
rencii urèitých cie¾ových kategórií: psychodidaktik �
verzus metodik, univerzitný (akademický) vzdelanec �
verzus vy��ie (terciárne) vzdelaný praktik.
Ø Typ prípravy alebo typ in�titúcie, na ktorej uèite¾ská
príprava prebieha: mô�u to by� vysoké �koly univerzitného
alebo neuniverzitného typu (pedagogické in�titúty, vysoké
�koly pedagogické), alebo stredné �koly (pedagogické
akadémie a pod.) pre uèite¾ky preprimárneho stupòa �kôl.
Typ prípravy prirodzene úzko súvisí s rie�ením v�etkých
vy��ie uvedených otázok.
Tieto problémy tvoria významnú súèas� pragmatického
okruhu pedeutológie � tvorba koncepcií uèite¾skej
prípravy, v rámci ktorej vznikajú modely profesionálnej
kompetencie uèite¾a.

2. Profesionálna dráha uèite¾ov je oblas�ou, ktorá
má výrazne interdisciplinárny charakter. Tak pedagogická
a psychologická teória, ako aj pedeutologické výskumy
sa zaoberajú rôznymi okruhmi súvisiacimi s vývojom
profesionálnej alebo kariérnej dráhy uèite¾a. U��ie okruhy
súvisia s prístupmi na báze biodromálnych (biodromálny
� vz�ahujúci sa k ceste �ivotom) teórií. Niektorí autori
vychádzajú z fáz alebo etáp vývoja uèite¾skej profesie.
(Kolláriková, 1993, Kariková, 1999) Tu mo�no rozlí�i�
nieko¾ko okruhov odborného záujmu a výskumných aktivít:
Ø Vo¾ba �túdia uèite¾stva. � Výskumne sa sledujú
motívy �tudentov na vo¾bu uèite¾ského �túdia, resp. povo-
lania. Tie� je dôle�ité vedie�, kto sú �tudenti uèite¾stva,
teda èo je typické pre nich ako osobnosti, ako sa lí�ia v osob-
nostných charakteristikách od �tudentov iných odborov
(Schutz et. al., 2001, Kasáèová, 1995, 1996, Schnitzerová,

(Dokonèenie z minulého èísla)
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1994, 1995, Kariková, 2002, Krystoò, 1994). Je dôle�ité
zaobera� sa touto problematikou pri výbere uchádzaèov
o �túdium, ako aj zoh¾adni� ju pri tvorbe a ponuke volite¾nej
èasti kurikula v príprave uèite¾ov.
Ø Uplatnenie �tudentov uèite¾stva. � Spoloènos� aj uèi-
te¾ské prípravky by mali spätnou väzbou sledova�, kam
absolventi �túdia uèite¾stva odchádzajú a ako sa uplatòujú.
Osobitnou otázkou je profesionálny �tart zaèínajúceho
uèite¾a (�imoník, 1994). V tejto oblasti sa dá sledova�
viacero ukazovate¾ov: èi absoventi idú uèi�, ak áno, aké
sú ich adaptaèné �a�kosti, prípadne nezdary. Alebo
naopak, v ktorých rovinách sú dobre pripravení. Ak nena-
stupujú do uèite¾ských slu�ieb, preèo je to tak, èi je to kvôli
nedostatku pracovných miest, finanène zaujímavej�ím
ponukám alebo kvôli prvotnej dezilúzii zo zvolenej profesie.
Takto orientované prieskumy vy�adujú spoluprácu peda-
gogických fakúlt s orgánmi �tátnej správy, resp. rie�enie
problémov na vy��ej úrovni, ako aj spoluprácu pedagógov
a psychológov.
Ø Celo�ivotné vzdelávanie uèite¾ov. � Zvy�ovanie
kvalifikácie a �pecializácia uèite¾ov a potreba ïal�ieho
vzdelávania (life-long learning) sú v súvislosti so
spoloèenskými zmenami prioritnou otázkou medziná-
rodných zámerov sledovaných OECD. Tak ako v iných
profesiách, aj v uèite¾skej profesii sa jej opodstatnenos�
sleduje z h¾adiska potrieb jednotlivca, spoloènosti, ako aj
z h¾adiska sociálnych a vzdelávaco-politických prognóz
(Turek, Zeman, Jakubcová, 1999).
Ø Charakteristiky skúseného uèite¾a. � Táto oblas�
sa zaoberá h¾adaním odpovedí na otázky, èím sa vyznaèuje
skúsený uèite¾ a èím mô�e participova� na príprave
mladých uèite¾ov ako uvádzajúci uèite¾, cvièný uèite¾,
uèite¾ � expert (Milénium, 2000). Sú to aj názory a postoje
skúsených uèite¾ov k rôznym profesionálnym otázkam,
napr. aká je pripravenos� súèasných �tudentov na peda-
gogickú realitu, motivovanos� cvièných uèite¾ov vies�
�tudentov na praxi atï. (Dou�ková - Kasáèová, 2002).
Ø Ohrozujúce faktory uèite¾ského povolania. � Za jedno
z významných mo�ných ohrození v uèite¾skej profesii
sa pova�uje �vyhorenie� uèite¾a (burn out). Nejde o príèinu,
ale o dôsledok zá�a�e, stresu a frustrácie. Popisujú sa jeho
dôvody, mo�nosti prevencie, sprievodné znaky, následky
pre uèite¾a a �iakov, zdravotný stav uèite¾ov, spokojnos�
uèite¾ov so svojím povolaním, postavením, ocenením práce
a zabezpeèením uèite¾ov zo strany �tátu (Zelina, 1997,
Hroncová, 2001, Valica, 2002, Daniel, 2002). Ïal�ími ohro-
zujúcimi faktormi sú ekonomická �podvy�ivenos�� uèi-
te¾stva, odborná stagnácia konfrontovaná s pokrokom
vo vedách � najmä na stredných �kolách, ale aj strata seba-
úcty v konfrontácii s inými profesiami, ktoré v minulosti
nepo�ívali také uznanie ako uèite¾ské povolanie.
ØØ�pecifické javy uèite¾skej profesie a jej subprofesií:
feminizácia a jej vplyv na edukaèné javy, na �iakov, ako
aj vz�ahy na pracovisku, ïalej zdravotný stav uèite¾skej
populácie, zdravotné dôsledky profesie na uèite¾skú

populáciu, stav spokojnosti a jej príèiny (Walterová, 2002,
Valica, 2002, Chaplan, 1995).

Tieto okruhy mo�no nazva� náukou o praxi uèite¾skej
profesie, je to praxológia uèite¾skej profesie.

3. Profesionálne èinnosti uèite¾a. � Ide o �irokú proble-
matiku organizácie práce uèite¾a, jeho profesionálnych
èinností priamo aj nepriamo súvisiacich s edukáciou.
V rámci celej zlo�itej a v súèasnosti preferovanej proble-
matiky sa dajú vy�pecifikova� tieto okruhy:
Ø Pedagogické myslenie uèite¾a, resp. uèite¾ovo poòatie
výuèby, kde sa h¾adá podstata toho, v èom spoèíva rozdiel
medzi uèite¾mi pri ich vlastnej realizácii vyuèovania. Táto
oblas� sleduje osobnú zodpovednos� uèite¾a v procese
edukácie, pri plánovaní, stanovení a dosahovaní vyuèo-
vacích cie¾ov, didaktickej transformácii uèiva, výbere
uèiva, kritériách hodnotenia vyuèovacích výsledkov �iakov,
jeho postojov a profesionálnych vz�ahov (Mare�, 1996,
Gavora, 1988).
Ø Pedagogická komunikácia ako �pecifický typ sociálnej
komunikácie je zameraná na dosahovanie pedagogických
cie¾ov. Má vymedzený obsah, sociálne roly úèastníkov
a stanovené alebo dohodnuté komunikaèné pravidlá.
Z h¾adiska uèite¾skej profesie má vymedzené aspekty inten-
cionálne, kognitívne, motivaèné a regulaèné. �tudujú
a výskumne sa sledujú jej aspekty obsahové, procesuálne
a produktové (Prùcha, 1995, Mare�, 1995, Gavora, 1988).
Ø Pedagogické spôsobilosti a kompetencia uèite¾a
� alebo tie� chápanie profesie uèite¾a prostredníctvom
vymedzenia jeho profesionálnych schopností, prejavujúcich

B. �ilinková: Len tak. 1998
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sa v zámerných èinnostiach, zvládnutých na profesio-
nálnej úrovni (Spilková, 1999, Horká, 1999, Kasáèová, 1999).
Okrem k¾úèových spôsobilostí (Kyriacou, 1996) sa niektorí
autori zaoberajú aj �pecifickými spôsobilos�ami, napr.
tvorivými kompetenciami uèite¾a (Dargová, 2001).
Ø Profesiografia uèite¾ského povolania sa zaoberá
analýzou konkrétnych profesionálnych èinností uèite¾a �
v ktorom èase, po akú dobu a s akou zá�a�ou. Je to pomerne
nová problematika v pedeutológii, ktorá prostredníctvom
výskumných metód a techník mô�e pomôc� sledova� zmeny
v profesii a tie� odha¾ova� príèiny iných javov, ako je zá�a�,
stres, neúspech a pod. (�pendla, 1974, Kurelová, 1998).
Z naj�ir�ieho poh¾adu mo�no túto oblas� zhrnú� pod termín
profesiografia uèite¾a a v na�ich podmienkach by si vy�a-
dovala systematické interdisciplinárne skúmanie (peda-
gógmi, psychológmi práce, sociológmi).

4. Historický vývoj uèite¾skej profesie. � Príprava
na uèite¾skú profesiu bola rôzne spoloèensky preferovaná
v jednotlivých historických etapách a krajinách. Rozdielne
bol hodnotený spoloèenský status uèite¾ov, ekonomické ohod-
notenie uèite¾ov a menili sa aj nároky kladené na túto
profesiu. Mnohé odpovede nám poskytujú historické doku-
menty a aj syntetizujúce práce autorov, historikov peda-
gogiky, orientované na túto problematiku (Navrátilová,
1985, Cach, 1968, Schubert, 1987). Historický poh¾ad
objasòuje proces emancipácie uèite¾skej profesie, jej spolo-
èenské uznanie a �pecializácie v rámci uèite¾ských subpro-
fesií. Z ná�ho poh¾adu je dôle�itý aj proces historického
vývoja uèite¾skej prípravy, zaèiatky vysoko�kolskej
prípravy uèite¾ov, vývoj univerzitnej prípravy uèite¾ov
a jej ïal�í vývoj. Tu mo�no rozozna� nieko¾ko okruhov:
Ø vývoj uèite¾skej profesie,
Ø vývoj pedagogických názorov na uèite¾skú profesiu,
Ø vznik a vývoj uèite¾ských prípraviek,
Ø vývoj kurikula (obsahu) uèite¾ského vzdelávania.
Uvedené okruhy problémov sa spoloène oznaèujú termínom
historiografia uèite¾skej profesie.

5. Komparácia uèite¾ov v medzinárodnom meradle,
zmeny v uèite¾skej profesii a v príprave na òu vyvolané
spoloèenskými po�iadavkami a zmenami. V posledných
rokoch sa medzinárodnej komparácii uèite¾skej profesie
(tak ako aj iným ukazovate¾om týkajúcim sa vzdelávania
v jednotlivých krajinách) venuje mimoriadna pozornos�.
Nadnárodné organizácie UNESCO a OECD sledujú
a vo svojich pravidelných preh¾adoch (Education at a Glance
� OECD Indicators, 1997) vydávajú komparatívne preh¾ady
hlavných indikátorov dôle�itých z h¾adiska rozvoja
v krajinách OECD a niektorých ïal�ích krajinách.
Z medzinárodného h¾adiska sa sledujú ukazovatele, ktoré
uvádza Prùcha (1999):
� då�ka prípravy uèite¾ov na povolanie pod¾a subprofesií,
� typ in�titúcie, na ktorej sa pripravujú jednotlivé subprofesie,
� vekové rozvrstvenie uèite¾ov,

� zlo�enie uèite¾ov pod¾a pohlavia,
� iné demografické údaje o uèite¾och,
� pedagogické èinnosti uèite¾ov (formy, metódy, prefe-

rencie vyuèovaných tém)
� vý�ka platov uèite¾ov a kritériá pre ich kariérny

postup,
� iné.

Komparatívne prístupy v pedeutológii sú dôle�itým
zdrojom pre pedagogickú teóriu, �kolskú politiku, prognózo-
vanie v �kolstve, ako aj pre inovaèné a modernizaèné
snahy v na�om �kolstve, s priamym vyu�itím v pedagogickej
praxi. Ich poznanie je nevyhnutné aj na tvorbu a inovácie
súèasných pedagogických teórií a najmä na prognózovanie
v �kolskej a vzdelávacej politike.
Témy a okruhy spomínanej oblasti sa oznaèujú termínom
komparatívna (porovnávacia) pedeutológia.

6. Typológia uèite¾a. � Existuje nieko¾ko h¾adísk
triedenia uèite¾ov:
Ø Pod¾a typu a stupòa �koly � oznaèujú sa aj ako uèi-
te¾ské subprofesie: uèite¾ky materských �kôl, uèitelia
základných �kôl, stredných �kôl, vysoko�kolskí uèitelia.
Ø Z h¾adiska osobnostných charakteristík � existujú
psychologické (Kariková, 1999) a pedagogické typológie.
Tieto sledujú rôzne h¾adiská triedenia: pod¾a tempera-
mentu, pod¾a sebahodnotenia, pod¾a a�piraènej úrovne,
pod¾a stupòa kariérneho postupu (�imoník, 1994), pod¾a miery
direktivity (Flanders) a i.
Ø Z h¾adiska �pecifických charakteristík uèite¾ov
jednotlivých predmetov uvádza Prùcha (1997) urèité
�pecifické rozdiely v charakteristikách uèite¾ov pod¾a ich
aprobaèných predmetov. Pod¾a tohto h¾adiska sa výrazne
odli�uje napríklad zastúpenie mu�ov a �ien.

7. Sociálne a ekonomické postavenie uèite¾a. � Táto
oblas� sa skúma pomerne málo, hoci mnohé údaje sa dajú
predpoklada�, napr. uèite¾ovo postavenie v rámci makro-
ekonomických �truktúr, hodnotové preferencie v porovnaní
s inými profesiami a iné faktory ovplyvòujúce rozvoj
osobnosti uèite¾ov. Skúmanie sociálno-ekonomického
pozadia uèite¾skej profesie má význam najmä v tom,
�e výskumné výsledky mô�u vypoveda� o vplyve ich profe-
sionálnej èinnosti na výkon, o úèinkoch psychickej a fyzickej
zá�a�e na výkon a kariéru uèite¾a, o spoloèenskom oce-
není a kultúrnom zázemí uèite¾ov (Valica, 2002, Paulík, 1999).

8. Morálka uèite¾ského povolania. � Otázky profesio-
nálnej etiky uèite¾a majú svoju naddisciplinárnu a nadèasovú
platnos�. Hlavnými témami tohto okruhu pedeutológie sú:
Ø podstata a poòatie morálky uèite¾ského povolania,
Ø etická � mravná dimenzia osobnosti uèite¾a, jej eticko-

personálny, interpersonálny a tie� normatívny rozmer,
Ø etický kódex profesie pedagóga, ktorý obsahuje

záväzky voèi �iakovi a voèi povolaniu.
V obsahovom vymedzení etiky uèite¾skej profesie
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sa uplatòuje integratívne ponímanie etiky a pedagogiky
(Brezinka, 1990, �ilínek, 1997, Samuhelová, 1996). Týmito
okruhmi sa zaoberá pedeutologická oblas� � etika uèi-
te¾skej profesie.

9. Pedeutologický výskum. � Výskum venovaný uèi-
te¾ovi je v medzinárodnom meradle ve¾mi frekventovaný.
V angliètine je zau�ívaný termín research on teacher.
V pedagogickej vede má táto oblas� osobitné postavenie,
ktoré je urèené v�eobecnou metodológiou pedagogickej
vedy, jej metódami a princípmi. Výskumným problémom
pedeutológie je uèite¾ a otázky súvisiace a determinované
jeho profesiou. Jednotlivé oblasti výskumne rie�ených
problémov sú rámcované horeuvedenými oblas�ami
pedeutológie a orientujú sa na tieto okruhy:
� uèite¾ské postoje,
� uèite¾ovo poòatie výuèby,
� vz�ahy uèite¾ov a �iakov,
� po�iadavky na uèite¾skú kompetenciu,
� príprava uèite¾ov v rôznych krajinách,
� vzdelávanie uèite¾ov popri zamestnaní,
� evalvácia práce uèite¾ov,
� psychologické charakteristiky uèite¾ských osobností,
� profesiografia uèite¾skej profesie,
� história uèite¾ského vzdelávania.

Výskumné aktivity zamerané na uèite¾a sú pomerne
rozsiahle, no je stále ve¾a oblastí, ktoré by bolo treba
skúma� na overovanie pedagogickej reality, ale najmä
sledova� ich v �ir�om � celoslovenskom, medzinárodnom,

resp. európskom kontexte. Takéto výskumy majú hodnotu
z evalvaèného aj komparatívneho h¾adiska a majú tie�
prognostický význam. Takou je napr. práca Støedo-
evropský uèitel autorov: Blí�kovský, Kurelová, Kuèerová
2000). Domnievame sa, �e v súèasnosti nie je mo�né igno-
rova� existujúci stav skúmanej problematiky v zahranièí.
Na porovnanie je vhodné pou�i� existujúce a dostupné
výsledky v medzinárodnom meradle.

Záver
Rozsah problematiky, ktorou sa zaoberá pedeutológia,

je �iroký. Zdôrazòujeme potrebu nielen venova� sa tu zmie-
neným okruhom, ale ich aj koncepène zaraïova� do pedago-
gického vedného systému. Význam spoèíva v nasle-
dujúcich okruhoch:
Ø vedecké spracovanie problematiky teórie uèite¾skej

profesie v uvedených okruhoch,
Ø teoretické rozpracovanie pedagogických problémov

z aspektu uèite¾ov
Ø výskumné bádania v oblasti èiastkových okruhov

pedeutologickej problematiky v spolupráci so samot-
nými uèite¾mi,

Ø praktické vyu�itie výsledkov výskumov a teoretických
analýz pre profesiu uèite¾ v jej pedagogicko-didaktickom,
psychologickom, sociologickom a filozofickom rozmere.
Praktický význam pedeutológie je opodstatnený

z h¾adiska rozvoja pedagogickej vedy, inovácie �kolskej
praxe a v neposlednom rade z h¾adiska posilòovania
profesionálnej hrdosti uèite¾a.
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engaged in the dimensions of this part of pedagogy that focuses on the content of the pedeutology
continuities and interdisciplinary relations.
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Keï po�iadame pedagógov, aby formulovali v�eobecný
cie¾ �kolskej edukácie, väè�inou sa zhodnú na tom, �e na�a
mláde� musí by� pripravená tak, aby sa vyrovnala s po�ia-
davkami, ktoré na òu bude klás� �ivot v 21. storoèí. A práve
kooperácia je nielen ve¾mi �iaducou vlastnos�ou èloveka
21. storoèia, ale pre väè�inou dospelých i detí priamo
potrebou. Ka�dý zlo�itej�í spoloèenský produkt je dnes
výsledkom spolupráce väè�ieho poètu ¾udí. Táto spolu-
práca je o to efektívnej�ia, o èo lep�ie sú ¾udia na òu pripravení.

Jednou z najzáva�nej�ích medzier v súèasnom výchov-
nom systéme je nedostatok pozornosti venovanej aspektom
medzi¾udských a sociálnych vz�ahov. Èlovek predsa �ije
v sociálnom prostredí. Na ka�dom kroku sa stretáva s inými
¾uïmi, je s nimi spojený sie�ou spoloèných potrieb,
záujmov. Optimálne sociálne správanie má u¾ahèi� dobrú
adaptáciu a úspech jednotlivcov v spoloènosti.

Ak sa v�ak pozrieme na prax vyuèovania  v súèasnej
dobe, kooperatívne stratégie nachádzame skôr vo vyuèo-
vaní v zahranièí (USA, Ve¾ká Británia, Austrália a p.)
v èeskej �kole, ale aj v slovenských podmienkach ide o jav
nie príli� roz�írený. A práve túto medzeru chce vyplni�
aj táto, v poradí u� druhá monografia èeskej pedagogièky
PhDr. Hany Kasíkovej, CSc., ktorá je dnes v èeských
podmienkach u� neodmyslite¾nou súèas�ou v oblasti zaobe-
rajúcej sa problematikou kooperatívneho vyuèovania.
Predkladaná monografia, v porovnaní s prvou, hlb�ie ana-
lyzuje problematiku kooperácie, h¾adá východiská, prièom
sa opiera o uznávané svetové autority v tejto oblasti.

Autorka si v predkladanej monografii stanovila cie¾
prezentova� didaktický model kooperatívneho uèenia
z h¾adiska reálneho uplatnenia vo vyuèovaní na �kolách
rôznych stupòov aj typov, ktorý sa chce sta� jednou z podstat-
ných podôb vzdelávania a vyuèovania pre súèasné spolo-
èenské podmienky a èloveka  v nich, ako aj  perspektívnym
modelom v podmienkach budúcich.

Svoju monografiu spracovala do piatich, logicky po sebe
nasledujúcich kapitol - od kategorizácie kooperácie v rôznych
vedných disciplínach, cez interpretáciu kooperácie v peda-
gogických a psychologických súvislostiach, historicko-
vývojových východísk, a� k samotnému modelu koopera-
tívneho uèenia a jeho realizácii v podmienkach súèasnej
�koly. V dominantnej miere sa opiera o empirické zistenia
zahranièných autorov, keï�e problematika kooperatív-
neho uèenia, ako som u� v úvode spomenul, e�te nie je dosta-
toène preskúmaná v èeskej, ale ani v slovenskej �kole.

Chápanie kooperatívneho uèenia je v tejto publikácii
prezentované na základe jeho podstatných, systémovo-
tvorných znakov, ktoré ho robia efektívnym. Pochopenie
k¾úèových elementov umo�òuje jeho u�ívate¾om plánova�,

realizova� a hodnoti� vyuèovacie jednotky kooperatívneho
charakteru alebo ich èasti; je v�ak aj dôle�itým podnetom
na individuálne naplnenie v�eobecnej�ích prístupov, tvorbu
�pecifických variantov pod¾a podmienok �koly, predmetu,
vyuèovacieho �týlu uèite¾a a podobne.

Pozitívne hodnotím autorkinu snahu prezentova� model
kooperatívneho vyuèovania, ktorý sa opiera o uznávané
teórie, ale ktorý je zároveò rozpracovaný a� do úrovne techno-
lógie pomáhajúcej uèite¾ovi v ka�dodennej praxi.
�Odporúèania a ponuka èinností pre uèite¾ov a �iakov,
ktoré sú spojené s kooperatívnym uèením, samozrejme
nerie�ia v�etky otázky súèasného vyuèovania. Koope-
ratívny spôsob vyuèovania nazerá z jedného, ale za
to podstatného uhlu poh¾adu � z poh¾adu usporia-
dania sociálnych vz�ahov.� (Kasíková, 2001)

S autorkou mô�em súhlasi�, preto�e pedagogické, didak-
tické a sociálno-psychologické skúmania potvrdzujú, �e zmena
usporiadania ¾udských vz�ahov na princípoch kooperácie
prispieva mnohostranne k uplatneniu tých parametrov
vyuèovania, ktoré sa oznaèujú ako perspektívne: ide predo-
v�etkým o zvýraznenie humanistickej dimenzie vzdeláva-
nia, posilnenie demokratického, participujúceho charakteru
vyuèovania, osobnostného a sociálneho aspektu edukácie.

Z toho vyplýva, �e kooperatívne vyuèovanie nepriná�a
iba vonkaj�ie  organizaèné zmeny. Podstata tejto inovácie
spoèíva v tom, �e vytvára didaktické situácie umo�òujúce
vzájomnú interakciu �iakov navzájom. Je to urèitá nová
dimenzia vyuèovacieho procesu, ktorá umo�òuje v �ir�ej miere
postihnú� väzby, ktoré objektívne urèujú reálny priebeh
vyuèovania.

Pozitívne hodnotím autorkinu  snahu spracova� proble-
matiku v �ir�ej teoretickej rovine, vybavenú bohatým doku-
mentaèným materiálom. Preukázala rozh¾ad v hlavných
teoretických východiskách a koncepciách, taktie�
schopnos� orientova� sa v k¾úèových pojmoch a ich charak-
teristikách v rámci jednotlivých teórií, ako aj v súèasných
tendenciách a konkrétnych problémoch a prístupoch k nim.

Oceòujem aj autorkinu schopnos� spájania pedago-
gických, psychologických a napokon aj sociologických
h¾adísk na danú problematiku. Vyzdvihujem úsilie o èo najkom-
plexnej�ie zachytenie problematiky kooperácie.

Z h¾adiska formálnej stránky predkladanej monografie
mô�em kon�tatova�, �e je výsledkom systematickej
a koncepènej práce. Autorka zozbierala a spracovala ve¾ké
mno�stvo informácií a priniesla aj podstatnú èas� svojich
pôvodných my�lienok a návrhov. Monografia Hany
Kasíkovej je napísaná odborným, ale za to zrozumite¾ným
a jasným �týlom. Preto predkladanú publikáciu hodnotím
pozitívne, je prínosom v skúmaní problematike.
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Na záver mô�em kon�tatova�, �e bez podnetov na reali-
záciu výskumu, mnohostrannej a mnohoúrovòovej podpory
�kôl uèite¾ov usilujúcich sa o úèinné vyuèovanie bude

kooperatívny spôsob výuèby nevyu�itým potenciálom,
ktorý mal pod¾a prezentovaných kritérií predpoklad by�
jedným z najvýraznej�ích faktorov zmysluplnej zmeny �koly.

Beata Kosová, Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica

KNI�KA, KTORÁ DÁVA UÈITE¼OVI ÚCTU A MIESTO,
AKÉ MU PRÁVOM PATRIA

O uèite¾ovi a uèite¾skom povolaní sa zvlá�� v poslednom
období ve¾a pí�e a hovorí, ale komplexná publikácia z oblasti
pedeutológie (vedy o uèite¾ovi a uèite¾skom povolaní)
na Slovensku doteraz absentovala. Knihu PhDr. Bronislavy
Kasáèovej, CSc. mo�no bez obáv oznaèi� za prvú podrobnú
pedeutologickú publikáciu, ktorá na vedeckom základe ana-
lyzuje status, dimenzie, fázy vzniku a rozvoja uèite¾skej
profesie, ako aj históriu a súèasné premeny uèite¾ského
vzdelávania u nás i vo svete s dôrazom na uèite¾ov 1. stupòa
základnej �koly. Mô�e zauja� nielen tých, ktorí sa uèi-
te¾stvom zaoberajú vedecky, ale aj v�etkých, ktorí potre-
bujú prehåbi� svoju uèite¾skú profesionalitu èi podpori�
otrasenú profesionálnu identifikáciu a hrdos�.

Prvá kapitola Teoretické východiská uèite¾skej
profesie je venovaná pedeutológii � pedagogickej vede
o uèite¾ovi. Vymedzuje jej miesto v systéme vied, jej predmet
a pri popise deviatich obsahových oblastí, ktorým sa táto
disciplína venuje, ukazuje mnohoaspektovos� uèite¾ského
povolania. Na základe dôle�itých medzinárodných uèi-
te¾ských konferencií a dokumentov charakterizuje uèi-
te¾skú profesiu. Mapuje v�etky èeskoslovenské a slovenské
pedeutologické podujatia od sedemdesiatych rokov a� dodnes,
na ktorých sa táto vedecká disciplína formovala a v�etkých
autorov, ktorí ju rozvíjali.

Druhá kapitola Uèite¾ská profesia a jej dimenzie
vysvet¾uje, èo znamená profesionalita v uèite¾skej profesii
a aké sú jej chápania. Systémovo ju èlení na tri základné
dimenzie � personálnu, etickú a odbornú. V personálnej
dimenzii je na základe teórie i výskumných výsledkov
rozpracovaná motivácia k povolaniu, osobnostné, ale
i kognitívne predpoklady na jej vykonávanie. Mimoriadne
zaujímavo a podrobne je vysvet¾ovaná etická dimenzia,
ktorá poukazuje na morálny kredit, ale i etické hranice
a úskalia tohto povolania. Odborná dimenzia popisuje
postupné utváranie uèite¾skej osobnosti v príprave, v praxi
i v ïal�om vzdelávaní pod¾a fáz jej vývoja, a to: od vo¾by
profesie, cez prípravu na òu, profesijný �tart, adaptáciu
a profesijný vzostup a� po profesijnú stabilizáciu a nakoniec
profesijné vyhasínanie. Autorka uvádza mnoho zaují-
mavých výsledkov výskumov týkajúcich sa jednotlivých
fáz, ale zároveò metodické námety, ako úvodné fázy faci-
litova�, stabilizaèné fázy podporova� a ako poslednej fáze
predchádza�.

V tretej kapitole venovanej vývoju vzdelávania

uèite¾ov 1. stupòa u nás Dr. Kasáèová podáva preh¾adný
náèrt vývinu v�etkých in�titúcií poskytujúcich uèite¾skú
kvalifikáciu od roku 1918 do súèasnosti. Kriticky zhodno-
cuje pozitívne, ale i negatívne rozhodnutia �tátu, poukazuje
na boj o plnohodnotné vysoko�kolské vzdelávanie uèite¾ov
a z jeho premien vyvodzuje aj historické pouèenia pre súèas-
nos�.

�tvrtá kapitola Zmeny v uèite¾skej profesii a uèi-
te¾skej príprave je venovaná súèasným problémom.
Vychádza z charakteristiky krízy uèite¾skej profesie, ktorá
sa prejavuje vo svete od 70. rokov. Poskytuje �iroké vystih-
nutie tendencií a zmien v uèite¾skej profesii a príprave
v troch základných rámcoch. Kontextuálny rámec predsta-
vujú meniace sa po�iadavky spoloènosti a s nimi súvisiace
celosvetové tendencie, ktoré sa odrá�ajú v rôznych modeloch
uèite¾skej prípravy. In�titucionálny rámec � to sú typy
in�titúcií a då�ka �túdia v nich, ktoré si jednotlivé krajiny
vymedzujú pre uèite¾ské vzdelávanie. Autorka poukazuje
najmä na preva�ujúci trend univerzitarizácie a predl�ovanie
då�ky �túdia. Obsahový rámec zmien sa týka vzdelávacích
uèite¾ských programov a ich orientácie èi u� na kurikulum,
na �iaka alebo na praktické zruènosti uèite¾a. V tejto èasti
sú uvedené aj rôzne koncepcie chápania uèite¾ských spôso-
bilostí, resp. kompetencií.

Posledná kapitola Príprava uèite¾ov 1. stupòa a ich
pedagogické spôsobilosti predstavuje autorkin model
integrujúcej reflexívnej prípravy uèite¾ov, ktorý v sebe spája
v�etky aspekty profesionálneho pôsobenia uèite¾a. Príprava
nie je súhrnom obsahu vedných disciplín, ale je celostne orien-
tovaná, rozvrhnutá do postupných fáz premeny �tudenta
na uèite¾a, do postupného nadobúdania uèite¾ských
schopností a zruèností z výkonovej, vzdelanostnej a funkènej
sféry profesie. V modeli je zdôraznená reflexívnos�
ako základný nástroj uvedomenia si procesu vlastného
stávania sa uèite¾om a flexibilita podielov jednotlivých zlo�iek
prípravy pod¾a spoloèenských potrieb i potrieb uèiaceho
sa budúceho uèite¾a.

Spomínaná publikácia je informaène ve¾mi bohatá.
Súèasne nie je jednostranná, uvádza do konfrontácie proti-
chodné názory èi modely, a preto iste vyvolá aj zamyslenie
èi diskusiu. Predov�etkým je v�ak akousi �vedeckou
oslavou� uèite¾ského povolania. Dáva zrete¾ne najavo,
aké miesto a akú úctu si toto nároèné povolanie
v spoloènosti zaslú�i.

KASÁÈOVÁ, B.: UÈITE¼ � PROFESIA A PRÍPRAVA. BANSKÁ BYSTRICA : PF UMB, 2002.
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2.4. Ponuka komerèných výukových programov,
encyklopédii, slovníkov...
Firmy, ktoré tvoria kvalitné aplikácie urèené pre �iakov
a �tudentov sa hrdo hlásia k spolupráci s pedagógmi,
pedagogicko-psychologickými poradòami èi ïal�ími
organizáciami so zameraním na edukaèný proces. Väè�inu
týchto firiem nájdete na Internete a na ich stránkach sa
toho dozviete rozhodne viac ako z propagaèných letáèikov.
http://www.cd-rom.cz
Stránka firmy Media trade, má vo svojej ponuke náuèné
programy i programy pre deti. Na slovenskom trhu sa
objavujú sporadicky (vïaka hraniciam). Oplatí sa v�ak
vyh¾ada� ich. Naozaj ich mo�no len odporúèa�,
komunikaèným jazykom je èe�tina.
http://web.redbox.cz/gambit
Ponúka zbierku príkladov z matematiky pre stredné �koly
na CD. Obsahuje viac ne� 12 000 príkladov vèítane
výsledkov väè�iny príkladov. V ponuke je i zbierku úloh
z fyziky.
http://www.pachner.cz/html/tipy/k_13.htm
Na tejto stránke nájdete ponuku výuèbových programov,
encyklopédií a slovníkov. Matematika nestojí bokom,
v ponuke je momentálne pä� titulov. U� zajtra ich mô�e
by� viac, preto�e táto firma predáva výuèbové programy
i od väè�iny èeských firiem na trhu.
http://www.terasoft.cz
Pod¾a recenzií v odborných èasopisoch sa programy
Terasoft radia ku �pièke v oblasti výukových programov
pre Z�.  Programy sú spracované pod¾a platných uèeb-
ných osnov. Sú pôvodom èeské, vytvorené pre profe-
sionálne vyu�itie v �kolách a hlavne mô�ete si stiahnu�
demoverzie edukaèných programov a zisti�, èi vám budú
vyhovova�.
http://www.grada.cz/vp/Default1.htm
Programy pre rôzne vekové skupiny od detí pred�kolského
veku a� po dospelých. Ponúka  u�itoèné programy na
disketách i rozsiahle multimediálne systémy na CD-ROM.
http://www.dkmm.cz
Ponúka ve¾mi zaujímavé interaktívne vzdelávacie hry, pri
ktorých sa rozhodne nebudete nudi� ani vy ani va�i �iaci.
Zaujímavá grafika, ozvuèenie a mno�stvo animácií

prí�a�livo spája hru s uèením. V�etko v èe�tine.
http://www.silcom-multimedia.cz
Èeský vydavate¾ multimediálneho a internetového obsahu.
Spoloènos� sa zaoberá tvorbou multimediálnych titulov
edukaèného a zábavného charakteru, orientovaných
prevá�ne na detského u�ívate¾a. Vytvára a prevádzkuje
tie� podobne zamerané internetové aplikácie.

Matematiku tu nájdete na
http://www.silcom-multimedia.cz/tituly/dg1/index.htm
http://www.silcom-multimedia.cz/tituly/dma/
http://www.matik.cz
Firma MATIK (za úèasti nieko¾kých nad�ených peda-
gógov a psychológov) tvorí precvièovacie programy z mate-
matiky a z èeského jazyka pre Z�, a programy urèené
pre deti so �pecifickými poruchami uèenia. Výhodou progra-
mov je ich jednoduché ovládanie, preh¾adnos� a vysoká
pedagogická úroveò.
http://www.lumi.sk/lumi
Ponuka slovenských CD ROM napr. Animovaná mate-
matika  s mo�nos�ou stiahnu� si demoverziu.

A posledné adresy:
http://www.dosli.cz
http://zebra.cz
http://www.ponskola.chrudim.cz
http://it.pedf.cuni.cz/~multi
http://www.langmasteredu.net
http://www.langmaster.cz

Záver
Internet ako fenomén súèasnej doby èím ïalej, tým
èastej�ie zasahuje do ka�dej oblasti ¾udského bytia,
edukaèný proces nevynímajúc.  Mno�stvo podnetov a
informácií, ktoré poskytuje, je ohranièené len ¾udskou
schopnos�ou ich vníma� a vyu�i�. Pre uèite¾ov je
bezodnou studòou informácií. Väè�ina z nich je �ia¾ v
cudzom  jazyku. Tých na�ich slovenských je ako �afranu,
ale dajú sa nájs� a pou�i�.
Dúfam, �e sa vám podarí toto mno�stvo podnetov zúroèi�
vo svojej ïal�ej práci. Získané výsledky vás mo�no donútia
u�asnú� nad mo�nos�ami, ktoré vám Internet ponúka, a ak
to materiálna a finanèná stránka va�ej �koly dovolí, budete
ich vo svojej praxi vyu�íva� èo najèastej�ie.
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Vá�ení èitatelia,
aj keï sa vo v�eobecnosti zdá, �e vyu�ívanie moderných informaèných komunikaèných technológií v �kolstve je u�
samozrejmos�ou, existuje e�te dos� �kôl, ktoré nevlastnia ani poèítaè. Pedagógovia sú potom nútení pracova� s klasickými
pomôckami,  v lep�om prípade inovovanými. Príkladom toho je aj nasledujúci príspevok.

(Dokonèenie z predchádzajúcich èísiel)

INFORMÁCIE



PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 3/200334

�KOLSKÉ  RYSOVACIE  RAMENO NA  HODINÁCH
GEOMETRIE

Juraj Lörinèík, Základná �kola Ro�òavské Bystré

Poh¾ad do predajní s papierenským tovarom dáva tu�i�,
�e výrobcovia a predajcovia �kolských rysovacích pomôcok
to s rozvojom grafickej inteligencie myslia skutoène vá�ne.
Ani ceny nie sú odrádzajúce. �iak zlomí pravítko a kúpi
si nové. Ale zlomené èi inak vá�ne po�kodené tabu¾ové
pravítko z dreva èi plastu je nerie�ite¾ným problémom.
Roky strávené nad ním v �kolskej dielni viedli k uznaniu
jedinej a poslednej in�tancie � kotolne.

Grafickú inteligenciu pou�ívam ako kategóriu na ozna-
èenie systému kritérií a po�iadaviek kladených na úroveò
grafického prejavu skúmaného jednotlivca. By� graficky
inteligentným znamená vedie� sa graficky orientova� v situ-
ácii a grafickými metódami ju úspe�ne rie�i�. Spektrum
fundamentálnych javov tohto fenoménu zaèína a konèí
pri dejoch druhej signálnej sústavy. Grafickú inteligenciu
pestujeme u� od pred�kolského veku. Die�a, ktoré sa nena-
uèí kresli�, sotva bude písa�. �iak, ktorý neodkreslí z tabule
èo ako jednoduchý obrázok, sotva podá niekedy vlastné
grafické rie�enie zadanej úlohy.

Aktuálny módny model vzdelávania smerom do Európy
preferuje aritmeticko-logické vzdelávanie na úkor geo-
metrického a zvlá�� rysovacieho (pozri uèebné osnovy èi
�tandardy). Nie som naklonený my�lienke odchovávania
�iakov len na èíslach a vz�ahoch medzi nimi. Zvlá��
v ni��ích roèníkoch druhého stupòa Z� som �tatisticky
výraznej�í úspech pri budovaní vz�ahov k matematike
a prírodným vedám vôbec dosiahol geometrickým poh¾adom
v akejko¾vek výchovnovzdelávacej situácii. Drvivá
väè�ina �iakov rysuje a kreslí ve¾mi rada, na takéto hodiny
matematiky sa priam te�í.  Podobná atmosféra napr. na hodi-
nách s rie�ením slovných úloh sa dosahuje neporovnate¾ne
�a��ie. Preto èitate¾a neprekvapia moje sympatie k staro-
gréckej matematike s vyu�itím pravítka a kru�idlom, ako
aj môj návrh zmeni� pomer vyuèovania aritmetiky
a geometrie z dne�ného 3 : 1 v 6. roèníku a 2 : 1 v 5. roèníku
na pomer blízky 1 : 1. Obidva dne�né pomery som získal
podrobnou analýzou nových uèebníc matematiky.

Na hodinách geometrie s intenzívnym rysovaním sa
pre uèite¾a èastou preká�kou stávajú práve �kolské tabu-
¾ové pravítka, zväè�a opotrebované. Realizácia spätnej
väzby formou individuálnej kontroly �iakov rysujúcich
na svojich stoloch uèite¾om s plnými a zaprá�enými rukami
neraz posúvala rysovanie do sfér kabaretu. Odtia¾ bol u�
len krok k my�lienke takého systému tabu¾ových pravítok,
ktoré netreba stále odklada� po stoloch a ktoré ostanú
stá� na tom mieste, kde ich uèite¾ práve pustil z rúk.
Zrodilo sa �kolské tabu¾ové rysovacie rameno, ktoré
kumulujúc v sebe viaceré výhody i nevýhody indivi-
duálnych tabu¾ových technických pomôcok, aspoò èias-

toène rie�i naznaèené problémy. Iné cesty, be�né vo vyspe-
lých ekonomikách, sú u nás zatia¾ �a��ie schodné.

�kolské rysovacie rameno, tak ako som ho navrhol
a vyrobil, je na prvý poh¾ad zväè�enou kópiou rysovacieho
ramena firmy Kinex pre �iakov a �tudentov stredných
a vysokých �kôl technického zamerania.

Celkový poh¾ad na �kolské rysovacie rameno

Rysovacie rameno sa skladá z upínacieho tabu¾ového
zariadenia, rovnobe�kového prevodového systému a kombi-
novanej rysovacej hlavice. Hlavica okrem dvoch navzájom
kolmých pravítok obsahuje aretovate¾ný uhlomer. Na úpravu
kriedy poèas rysovania sú k dispozícii brúsne papiere
dvoch drsností nalepené na pravítkach.

Vyrie�enie technických a materiálových odli�ností oproti
originálu neubralo niè z po�adovaných funkcií: pravítkami
v akejko¾vek polohe hlavice je mo�né rysova� kolmice
a rovnobe�ky. Uhlomer je delený po piatich stupòoch oblú-
kovej miery, èo zvyèajne staèí. A èo je najdôle�itej�ie,
na hodinách geometrie s rysovaním uèite¾ pri kontrole
�iakov u� nemusí neustále odklada� pravítka, lebo ostanú
stá� na tom mieste, kde ich práve pustil z rúk.

Z h¾adiska kritérií kladených na akýko¾vek technický
vyuèovací prostriedok je vyrobené rysovacie rameno:
� jednoduché � jeho obsluhu ve¾mi ochotne, a� nad�ene

zvládli zruènej�í �iaci druhého stupòa Z�;
� trvácne � v rámci doteraz prebiehajúcej skú�obnej doby;

presné pohyblivé èasti sú síce citlivé na zaobchádzanie,
ale vandalizmus bol ved¾a monumentu ramena úèinne
potláèaný;

� skladovate¾né a spratné � keï sa s ním nepracuje,
mo�no ho zavesi� ako obraz v kabinete na stenu a doteraz
nikomu nezavadzia;

� opravite¾né z dostupných surovín � v�etky súèasti ramena
boli vyrobené z odpadového materiálu �kolských dielní;

� ve¾mi lacné � napríklad pri nie a� tak nereálnej hromadnej
výrobe vhodným výrobcom.

Na základe doteraj�ích reakcií a výsledkov prác
�iakov usudzujem splnenie vytýèených cie¾ov. Kotolòa
predbe�ne nehrozí a dvere do komnaty grafickej inteli-
gencie na na�ej �kole sa zdajú by� o èosi viac otvorené...
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KONALA SA 1. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA
SLOVENÈINÁROV

SAUS (Slovenská asociácia uèite¾ov slovenèiny), ktorá
vznikla v marci 2002, usporiadala v dòoch 7.- 8. februára 2003
v �iline prvú celoslovenskú konferenciu uèite¾ov slovenèiny.

Èlenovia Rady SAUS sa jej príprave intenzívne veno-
vali u� v závere minulého roka. O svojich zámeroch listom
informovali èlenov SAUS. Ostatní slovenèinári sa o pripra-
vovanej konferencii dozvedeli prostredníctvom èasopisu
Slovenský jazyk a literatúra v �kole a Uèite¾ských novín.
Rada SAUS pozvala na konferenciu ministra �kolstva
SR doc. Mgr. Martina Fronca. PhD. a ïal�ích pracov-
níkov M� SR � Ing. Jána Hera, RNDr. Igora Gallusa,
Mgr. Zdenka Krajèíra a PhDr. Franti�ka �vábu. Zo ��I
pozvala Rada SAUS doc. RNDr. Vladislava Rosu, PhD.,
z �PÚ RNDr. Pavla Èerneka a PaedDr. Renátu Somorovú,
z MPC mesta Bratislavy RNDr. Pavla Mäsiara.

Za miesto konferencie èlenovia Rady SAUS zvolili
�ilinu, preto�e chceli oslovi� slovenèinárov nielen z Bratislavy,
ale celého Slovenska. Vo¾ba �iliny sa ukázala ako správna,
preto�e na konferenciu sa prihlásilo takmer tristo slovenèi-
nárov. Tento fakt zvý�il nároky na jej organizaèné zabezpeèenie.

Konferencia sa konala v areáli �ilinskej univerzity.
Zaèala sa 7. februára o 13.00 hod. Otvorila ju PhDr. Alexandra
Húsková, èlenka Rady SAUS. Po nej vystúpila predsed-
níèka Rady SAUS PhDr. Eva Vrbanová, informovala
prítomných o èinnosti SAUS od jej vzniku. Úèastníkov
konferencie potom pozdravil PhDr. Franti�ek �vába z M� SR.

Ïal�ie rokovanie konferencie bolo zamerané na odborné
témy. PhDr. Katarína Hincová, PhD. vystúpila s refe-
rátom na tému Kurikulárna prestavba a PaedDr. Renáta
Somorová hovorila o aktuálnych problémoch, ktoré rie�il
�PÚ. Na òu nadviazali svojimi referátmi vopred prihlásení
úèastníci. Zaujali najmä príspevky Nata�i Galkovej
z Gymnázia V. P. Tótha v Martine, doc. PaedDr. Milana
Ligo�a, CSc. v FF KU Ru�omberku, PhDr. Eleny
Mackovej z Levíc, Mgr. Anny Rieèanovej z Banskej
Bystrice, PhDr. Jozefa Brezovského zo SP� v Tvrdo�íne,
PhDr. Marcely Machilovej z Trenèianskych Teplíc.
Po referátoch pokraèovala práca v nasledujúcich sekciách:
1. Katalóg cie¾ových po�iadaviek. Monitor. � Sekciu
viedli PhDr. Alexandra Húsková a PhDr. Katarína
Hincová, PhD. (spoluautorky uvedených dokumentov).
2. Uèebnice Z�. � Sekciu viedli PhDr. Marianna
Sedláková a Mgr. Daniela Petríková (autorky uèebníc).
3. Uèebnice pre osemroèné gymnáziá. � Sekciu viedli
PaedDr. Jarmila Krajèovièová a Mgr. Daniela Petríková
(autorky uèebníc).
4. Osobnosti slovenského literárneho �ivota. �
Sekcie sa zúèastnili L. �a�ký, Ján Lenèo a Ivan Lauèík,
viedol ju PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.(èlen Rady SAUS).

Vo veèerných hodinách sa konal krst knihy Slzy neplaèú

L. �a�kého, ktorý viedol PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Druhý deò zaèalo rokovanie slovenèinárov vystúpením

RNDr. Pavla Èerneka. Hovoril o pripravovanom novom
modeli maturitnej skú�ky. V nasledujúcej diskusii reagoval
na otázky a podnety z pléna. Po prestávke prebiehala práca
v nasledovných sekciách:
1. �tandardy pre gymnáziá. Viedol ju PhDr. Marián
Lapitka, zúèastnila sa jej PhDr. Katarína Hincová, PhD.
a RNDr. Pavol Èernek.
2. �tandardy pre Z� a prijímacie pokraèovanie
na stredné �koly. Sekciu viedla PaedDr. Renáta Somorová.

Úèastníci sekcií sformulovali závery, ktoré boli predne-
sené, upravené a schválené pred ukonèením konferencie.

Závery
Úèastníci vzali na vedomie informácie o:
� èinnosti SAUS od jej ustanovujúcej schôdze;
� kurikulárnej prestavbe predmetu slovenský jazyk

a literatúra;
� uèebniciach slovenského jazyka pre 5. a� 8. roèník Z�

autorského kolektívu Evy Tibenskej, o  spôsobe práce
s nimi; informáciu o pripravovaných metodických
príruèkách pre 6., 7. a 8. roèník Z�;

� pripravovanom súbore alternatívnych uèebníc slovenského
jazyka pre 5. a� 9. roèník Z�, podrobnú informáciu
o alternatívnej uèebnici pre 5. roèník Z�, informáciu
o zbierke úloh a metodickej príruèke k uvedenej uèebnici;

� pripravovanom novom modeli maturitnej skú�ky;
� katalógu cie¾ových po�iadaviek, �tandardoch a MONITORE

v predmete slovenský jazyk a literatúra na gymnáziách.
 Úèastníci konferencie �iadajú:
� Ministerstvo �kolstva SR, aby bezodkladne zabezpeèilo

formou záväzného metodického usmernenia informáciu
pre stredné �koly o príprave úloh zo slovenského jazyka
a literatúry na prijímacie konanie �iakov 9. roèníka v �kolskom
roku 2002/2003 (podklady spracovala SAUS a �PÚ);

� Ministerstvo �kolstva SR o zrovnoprávnenie predmetu
slovenský jazyk a literatúra s cudzími jazykmi na v�etkých
typoch základných a stredných �kôl tým, �e sa v�etky
vyuèovacie hodiny predmetu budú deli�;

� Ministerstvo �kolstva SR, aby zabezpeèilo vydanie nových
uèebníc slovenského jazyka a literatúry na gymnáziách;

� �PÚ, aby pripravil inováciu vzdelávacieho �tandardu z lite-
ratúry pre 5. a� 9. roèník Z� k 1. 9. 2003;

� �PÚ, aby k 1. 9. 2003 zabezpeèil odstránenie nesúladu vzdelá-
vacieho �tandardu Z� zo slovenského jazyka (v exemplifikaè-
ných úlohách zo syntaxe) s platnými uèebnými osnovami;

� autorov uèebníc literatúry pre 5. a� 9. roèník základnej
�koly, aby pripravili metodickú príruèku na vyuèovanie lite-
ratúry v Z�, prednostne pre 8. a 9. roèník základnej �koly;

Eva Vrbanová, Slovenská asociácia uèite¾ov slovenèiny
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� Ministerstvo �kolstva SR a �PÚ, aby urýchlene, v súvis-
losti s pripravovanou externou maturitnou skú�kou
(MONITOROM), vytvorili �tandardy pre SO� a SOU
zo slovenského jazyka a literatúry;

� Ministerstvo �kolstva SR a �PÚ, aby vytvorené záväzné
�tandardy pre v�etky typy stredných �kôl vydali v tlaèenej
podobe a poskytli ich �kolám;

� Ministerstvo �kolstva SR, aby zru�ilo slohovú prácu ako
súèas� maturitnej skú�ky, èo prispeje k objektivite hodno-
tenia na maturitnej skú�ke;

� Ministerstvo �kolstva SR a �PÚ, aby záväzné základné
pedagogické dokumenty a ich aktualizáciu bezodkladne
zverejnili na svojej webovej stránke;

� Ministerstvo �kolstva SR a �PÚ, aby zaruèili kontinuitu
pri tvorbe a realizácii testov externej maturitnej skú�ky
(MONITORU) zo slovenského jazyka a literatúry;

� uèite¾ov slovenského jazyka a literatúry podie¾a� sa
na tvorbe banky úloh, ktorá bude vyu�itá pri externom
hodnotení vedomostí �iakov 9. roèníka Z� a vytváraní
testov na prijímacie konanie na strednú �kolu.

Úèastníci konferencie ïalej iniciujú:
� otvorenie �irokej odbornej verejnej diskusie o proble-

matike rozdelenia vyuèovacieho predmetu slovenský
jazyk a literatúra na dva samostatné predmety �
predmet slovenský jazyk a predmet literatúra.

B. �ilinková: Strá�enie brány oèí. 2001

PREDSTAVUJEME

BEÁTA �ILINKOVÁ

Mgr. Beáta �ilinková, absolventka pedagogickej
fakulty s aprobáciou slovenský jazyk - výtvarná výchova
�ije a pracuje v Bratislave. V súèasnosti pôsobí na Zdru�enej
strednej �kole drevárskej ako uèite¾ka odbornej praxe
a technológie odboru konzervovanie � re�taurovanie dreva.
Re�taurátorstvu sa v�ak plne venovala v predchádzajúcich
zamestnaniach (�tátne re�taurátorské ateliéry, Pamiatkový
ústav), prièom si sústavne prehlbovala vzdelanie v tomto
odbore. Pre�la skúsenos�ou re�taurovania závesného
obrazu, tabu¾ovej ma¾by, polychromovej plastiky. Dnes
ich vyu�íva v rozsiahlej pedagogickej èinnosti. �iaci pod jej
vedením spolupracujú so Slovenským národným múzeom
v Bratislave, kde sa v rámci praktických maturít podie¾ajú
na konzervovaní a re�taurovaní vzácnych pamiatok.

Pedagogická i re�taurátorská práca Beáty �ilinkovej
ovplyvnila aj jej zmysel pre výtvarné umenie i jej vlastnú
výtvarnú tvorbu, keï�e priebe�ne s uvedenou praxou
a pravidelným �túdiom poci�ovala potrebu výtvarne
sa vyjadri�. Spoèiatku to boli kresby, kópie, neskôr skloma¾by
i rôzne kombinácie materiálových techník. V poslednom
èase sa autorka sebarealizuje najmä v maliarskych
technikách � suchý pastel, kva�, olejoma¾ba. Po získaní
väè�ej zruènosti h¾adá zaujímavej�ie mo�nosti farebného
vyjadrenia, zdokona¾uje svoju paletu koloristiky.

Ve¾a kresieb Beáty �ilinkovej je ilustratívneho charakteru.

Sna�í sa v nich zachyti� �ivot taký, aký je, �ivot ako dar,
lásku, tú�bu, oèakávajúcu premenu, alternatívu �ivota,
úlohu èloveka v �ivote �eny, mu�a, die�a�a. Kresby, ktoré
prezentuje v tomto èasopise, sú z obdobia 1997-1999.

Pre znázornenie krajiny maliarskou technikou vyh¾a-
dáva B. �ilinková pre òu zaujímavé motívy. Táto jej tvorba
sa in�piruje dielom francúzskych krajinárov � Barbizoncov
(tak, ako oni sa sna�í by� v súlade s vlastným spôsobom
pre�ívania, vytvori� si vlastný kolorit a vlastný program
videnia) i Anglièana Williama Turnera, èi impresionistov
(snaha zachyti� v�etko, èo je prchavé, nemateriálne, pohyb,
svetelnos�, priesvitnos�...) V jej tvorbe v�ak zanechala zrejmú
stopu aj re�taurátorská prax (pochopenie minulosti, precíznos�,
remeselná zruènos�...).

Z výstavnej èinnosti Beáty �ilinkovej nemo�no vynecha�
jej autorstvo v mnohých expozíciách prác slovenských re�tau-
rátorov v Trenèíne, Bojniciach, v Bratislave i vo Viedni.
V posledných rokoch autorka vystavuje predov�etkým
maliarsku tvorbu i kresbu na rôznych uèite¾ských výstavách,
predov�etkým v Bratislave. Svoju tvorbu pravidelne
prezentuje na Výtvarnom salóne uèite¾ov, ktorý ka�do-
roène organizuje Metodicko-pedagogické centrum
v Bratislave, vïaène a so záujmom sa zúèastòuje na pravi-
delnom letnom sympóziu Budmerická krajina, ktoré taktie�
organizuje táto vzdelávacia in�titúcia.                  -¾k-


