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K CIE¼OM VZDELÁVANIA PRE 21. STOROÈIE

1 Projekt Kon�tantín. Bratislava, M�aV SR 1994, s. 1.

I.Turek, MTF STU Bratislava

Anotácia: Predpokladané zmeny a trendy vo vývoji spoloènosti. Návrh cie¾ov slovenského �kolstva v ïal�om
období.

K¾úèové slová: megatrendy vývoja spoloènosti, informaèná spoloènos�, globalizácia ekonomiky, globálne
problémy ¾udstva, ciele �kolstva pre 21. storoèie

�Budúcnos� Slovenskej republiky závisí od kvality
vzdelávania jej obèanov.� 1  V príspevku sa pokúsime naznaèi�
aké úlohy a ciele by si malo vytýèi� slovenské �kolstvo, aby sa
úvodná veta z Edukaèného memoranda vlády SR naplnila
tak, aby sa SR mohla na zaèiatku 21. storoèia zaradi� medzi
kultúrne a hospodársky vyspelé krajiny. Musíme pritom
re�pektova� zmeny, ktoré vo vývoji spoloènosti (vedy, techniky,
kultúry, výroby, ekonomiky) prebiehajú a ktoré sa pred-
pokladajú. Zmeny, ktoré sa odohrajú v 21. storoèí, pravde-
podobne prevý�ia zmeny, ktoré sa udiali v priebehu celého po-
sledného tisícroèia, a to v dôsledkoch, rýchlosti, rozsahu a vý-
znamnosti. Z mno�stva zmien a trendov vývoja, ktoré uvádzajú
poprední svetoví prognostici (J. Naisbitt, A. Toffler, P.F.
Drucker, D.L. Kauffman, C. Hummel, P. H. Coombs a iní),
vyberáme pre obmedzený rozsah príspevku iba tie, ktoré,  pod¾a
ná�ho názoru,  najviac ovplyvnia kvalitu ná�ho �kolstva.
Od industriálnej spoloènosti k informaènej spoloènosti
Kým v industriálnej spoloènosti je hlavným strategickým
zdrojom rozvoja kapitál, v informaènej (postindustriálnej)
spoloènosti sa ním stávajú informácie, vedomosti, poznatky.
Rozhodujúce pre fungovanie informaènej spoloènosti je vzde-
lanie, ktoré má zabezpeèi�, aby sa ¾udia vedeli orientova�
v prívale informácií, rozumeli im a vedeli ich vyu�íva�.
Prudký vedecko-technický rozvoj, v ktorom dominujúce posta-
venie fyzikálnych vied bude nahradené �irokým uplatnením
biológie, biotechnológií a ekológie.
Rozvoj biotechnológii, genetického in�inierstva, umelej
inteligencie zneprieh¾adní hranicu medzi ¾udskými bytos�ami
a strojmi. Bude potrebné vyrie�i� celý rad etických problémov,
redefinova� pojmy �ivot, vedomie a iné. Rozvoj nanotechno-
lógií (miniprístrojov pracujúcich na molekulárnej úrovni),
kozmického priemyslu (výroba na kozmických základniach,
dobývanie nerastov z iných kozmických telies), vyu�ívanie
nových druhov energie atï. Èím budú technológie a technika
vyspelej�ie, tým dokonalej�ia musí by�  príprava èloveka.
Od národného k svetovému hospodárstvu - globalizácia
ekonomiky
Vzájomná prepojenos� a závislos� ekonomík, rozvoj nadná-
rodných spoloèností, rozvoj komunikaèných systémov
(informaèné dia¾nice) spôsobí, �e svet sa stane globálnou
dedinou. To si vy�iada medzinárodne porovnate¾né vzdelanie,
zalo�ené aspoò na 12-roènom v�eobecnom vzdelaní, zahr-
òujúcom aj základy techniky a ekonomiky.
Ïal�ie oèakávané trendy vývoja sú: Vzrast vo¾ného èasu
v dôsledku skracovania då�ky pracovného èasu, a najmä
predl�ovania priemernej då�ky ¾udského �ivota; rast a rýchle
zmeny kvalifikaènej �truktúry; zmena funkènej úlohy a miesta
èloveka vo výrobnom procese; renesancia umenia a vy��ie

ocenenie jeho hodnoty pre ¾udský �ivot; o�ivenie hodnoty ná-
bo�enstva, prehåbenie spirituality a duchovná obroda spo-
loènosti; v�eobecné smerovanie západnej civilizácie k zvy-
�ovaniu hodnoty jednotlivca na úkor kolektívu; od centralizácie
k decentralizácii; od krátkodobosti k dlhodobosti; od in�titu-
cionálnej pomoci k svojpomoci; od reprezentatívnej k parti-
cipatívnej demokracii.
Ekonomické pre�itie SR bude stále viac závisie� najmä od na-
�ej tvorivosti, originality a schopnosti inovova�. Mali by sme
sa orientova� viac na rozvíjanie a roz�irovanie my�lienok ako
na rozvoj výroby. Exportova� tézy, vynalézy, patenty, umenie,
výplody ¾udského intelektu, výrobky, v ktorých je spredmetnený
¾udský rozum, tvorivos�, vysokokvalifikovaná práca a nie
suroviny, polotovary èi jednoduché výrobky
Budúcnos� v sebe obsahuje prvky nevyhnutnosti, náhodilosti
a volite¾nosti. Okrem vo¾by, ktorá mô�e ¾udstvu prinies� du-
chovný a materiálny blahobyt, je mo�ná aj vo¾ba vedúca
k ekologickej katastrofe, jadrovej vojne, neustálym etnickým,
nábo�enským èi iným konfliktom, hladomoru, k zopakovaniu
Osvienèimu, Hiro�imy èi Bhopálu, a to v prípade, �e v správaní
¾udstva prevládnu ni��ie motívy, ako je egoizmus, zisku-
chtivos�, agresia, nezná�anlivos�, nenávis�, nepriate¾stvo, zá-
vis�, skupinové záujmy a pod. Ak k tomu nemá dôjs�, je
potrebné rozvíja� vy��ie motívy a formova� u�¾achtilé hodnoty
ako láska, úcta, re�pekt, rovnos�, bratstvo, sloboda (ale nie
na úkor iných), dobrá vô¾a, tolerancia, dôvera, poctivos�, èest-
nos�, vzájomná pomoc a spolupráca,  nenásilné rie�enie
konfliktov a pod. Aby to bolo mo�né dosiahnu�, �kola sa musí
sta� humanistickou a tvorivou, musí prispie� k politickému
dozretiu obyvate¾stva a rozvoju jeho schopnosti aktívne a zod-
povedne sa zúèastòova� na verejnom �ivote, posudzova� prob-
lémy nielen z osobného a národného, ale aj medzinárodného
a globálneho h¾adiska. Ak ¾udstvo chce pre�i�, potom si ¾udia
musia by� vedomí svojich ambícií a svojich síl, musia sa
oslobodi� od fatalizmu, musia sa zbavi� pasivity. Potrebnú
psychickú silu a istotu im mô�e da� jedine vzdelanie, a to dob-
ré vzdelanie, zahàòajúce aj problematiku globálnych problémov
¾udstva, vzdelanie otvorené a prístupné pre v�etkych.
V súvislosti s prudkou akceleráciou ¾udstva pripadne �kole
úloha formova� �neznáme deti pre neznámy svet�. �kolstvo
musí predvída�, ale aj formova� budúcnos� ¾udstva. Preto je
potrebná zmena systému �kolstva, vy�adujúca zmeny vo v�et-
kých prvkoch tohto systému, v teórii i praxi, �truktúre, cie¾och,
uèive, metódach, formách, prostriedkoch, riadení i organizácii.
�kolský systém sa musí premeni�  na systém permanentného
celo�ivotného vzdelávania. Vychádzajúc z vy��ie uvedených
trendov vývoja spoloènosti navrhujeme tieto ciele výchovy
a vzdelávania mláde�e i dospelých v SR:
Na prahu 21. storoèia, s oh¾adom na budúcu úlohu Slovenskej
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republiky v spoloèenstve európskych národov, je potrebné
poskytnú� obèanom  SR  výchovu a vzdelanie, ktoré budú spå-
òa� po�iadavky spoloènosti a ktoré zabezpeèia postupne sa
zvy�ujúcu kvalitu ich �ivota. Vzdelanie sa stáva rozhodujúcou
prioritou a hybnou silou rozvoja ná�ho �tátu. Je potrebné vy-
vinú� systém výchovy a vzdelávania, ktorý rozvinie schopnosti
a zruènosti obèanov, ich hodnotový systém a postoje, poskytne
im také vedomosti, ktoré im umo�nia vies� zmysluplný,
plnohodnotný �ivot v zlo�itej a neustále sa meniacej spoloènosti.
V�eobecne ciele systému výchovy a vzdelávania v SR by
mali spoèíva� v cie¾avedomom a systematickom rozvoji:
- motivácie k sústavnému zdokona¾ovaniu sa, k tú�be po h¾a-
daní progresívneho zmyslu �ivota, tvorivej aktivite èloveka
po celý �ivot;
- schopnosti orientova� sa v explózii informácií, rozumie� im
a vedie� ich vyu�íva�;
- schopnosti a  zruènosti efektívne komunikova�, �i� s inými
¾uïmi, spolupracova� s nimi, pomáha� im;
- poznávacích schopností (pozornos�, pamä�, predstavivos�,
fantázia, myslenie), schopnosti rie�i� problémy;
- správnej hodnotovej orientácie, vz�ahu k sebe, iným ¾uïom,
k svetu atï.;
- schopnosti prevzia� zodpovednos�, nádeje v budúcnos�,
presvedèenia, �e je mo�né ju ovplyvni� a zmeni� vhodnými
smermi, viery vo vlastné sily a schopnosti;
- tvorivých schopností;
- schopnosti racionálne sa uèi�, vzdeláva� sa po celý �ivot
a pru�ne sa prispôsobova� rýchle sa meniacim podmienkam
�ivota;
- starostlivosti o fyzické a psychické zdravie svoje i iných;
- schopnosti prispieva� k ekonomickej prosperite spoloènosti.
Systém výchovy a vzdelávania mláde�e v SR by mal  re�pek-
tova� ciele výchovy sformulované v èlánku 29 Dohovoru
o právach die�a�a:

��táty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zhodujú, �e
výchova die�a�a má smerova� k:
a) rozvoju osobnosti die�a�a, jeho nadania a rozumových
aj fyzických schopností v èo naj�ir�om objeme,
b) výchove zameranej na posilòovanie úcty k ¾udským právam
a základným slobodám, a tie� k zásadám zakotveným v Charte
Spojených národov,
c) výchove zameranej na posilòovanie úcty k rodièom die�a�a,
k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hod-
notám krajiny trvalého pobytu,  ako aj krajiny jeho pôvodu
a iným civilizáciám,
d) príprave die�a�a na zodpovedný �ivot v slobodnej spoloènosti
v duchu porozumenia, mieru, zná�anlivosti, rovnosti pohlavia
a priate¾stva medzi v�etkými národmi, etnickými, národ-
nostnými a nábo�enskými skupinami a osobami domorodého
pôvodu,
d) výchove zameranej na posilòovanie úcty k prírodnému
prostrediu.� 1

Výsledkom by mal by� èlovek pripravený na celo�ivotné vzde-
lávanie a sebavzdelávanie, pripravený adaptova� sa v budúc-
nosti na mno�stvo rozlièných zmien v spoloènosti (politike,
vede, kultúre, ekonomike, technike), èlovek pripravený efek-
tívne vykonáva� v�etky  svoje �ivotné roly, èlovek, ktorý si bu-
de formova� tvorivý �týl �ivota prostredníctvom vnútornej mo-
tivácie, citovej bohatosti, rozvinutých intelektuálnych
schopností, dobrej socializácie a hodnotovej orientácie.
Ak sa tieto ciele majú naozaj v na�om �kolstve dosiahnú�, je
nevyhnutné, aby �kolstvo naozaj dostalo v Slovenskej republike
to miesto (nielen proklamatívne), ktoré mu patrí ako rozho-
dujúcemu èinite¾ovi, od ktorého závisí budúcnos� Slovenskej
republiky. K tomu je nevyhnutné najmä podstatne zvý�i� vý-
davky na �kolstvo, spoloèenské postavenie a motiváciu uèite¾a,
skvalitni� jeho riadenie.
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Summary: The author proposes the aims of the Slovak educational system for the 21st centrury. His pro-
posal is based on the assumed megatrends of further society development.

H¾adanie nových hodnôt vo vzdelávaní uèite¾ov
A. A. Kotusiewiczová, Pedagogická a psychologická fakulta Warszawa, Po¾sko

Anotácia: Nové hodnoty vo vzdelávaní uèite¾ov v postkomunistických krajinách. Zmena lingvistického
kódu uèite¾a. Vzdelávacia hodnota uèite¾a. Odmietanie vedeckej dogmy.

K¾úèové slová: vzdelávanie uèite¾ov, lingvistický kód uèite¾a, osobnos� uèite¾a, kompetencie uèite¾a

Úvod
V procese sociálnej a kultúrnej transformácie v postkomu-
nistických krajinách v dne�nej dobe, plnej nepokoja, negácie
a h¾adania, prebieha proces negácie vzdelávacích koncepcií.

Mnoho vzdelávacích mýtov, objavov, implikácií a dôsledkov
je predmetom zva�ovania a hodnotenia. Týka sa to i vzdeláva-
nia uèite¾ov.
Nový feti� trhovo-orientovaného povedomia, s dôrazom

1 Turek, I.: O vyuèovaní ¾udských práv. Bratislava, ÚMC 1993, s. 141.
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na sú�a�ivos� a boj zameraný na dosiahnutie osobného
úspechu, sa stretáva s my�lienkou humanizmu, ktorá je hlboko
zakorenená v tradiènom étose uèite¾a.
Mladá generácia sleduje chaos, ktorý prebieha v spoloènosti
dospelých. Súèasne h¾adá nieèo, èo  by uspokojovalo jej
základné vývojové potreby v rôznych sociálnych skupinách,
ktoré stoja najèastej�ie mimo vzdelávania a �koly.Tieto procesy
prebiehajú dlho a pomaly strácajú svoju spontánnos� a priro-
dzenos�.
Z tejto situácie  vznikajú otázky, ktoré majú mimoriadny vý-
znam pre budúce stratégie vzdelávacích aktivít.

Ide hlavne o tieto otázky:
- Akým spôsobom mô�e uèite¾ ovplyvni� budúcnos�?  Bude
tento jeho spôsob charakterizovaný vzrastajúcim egoizmom
alebo bojom o moc a vedúce postavenie?
- Mô�e ma� vzdelávanie nejaký pozitívny vplyv na vývoj ¾ud-
stva? Mô�e zlomi� zlý kruh ¾udskej axiologickej nedokonalosti?
- Ku ktorým hodnotám pri výcviku uèite¾ov sa budeme pri-
kláòa�? Ktorým smerom sa má ubera� rekon�trukcia teórie
vzdelávania v súèasnosti?

V príspevku by som chcela predstavi� nieko¾ko svojich
vlastných postrehov a úvah. Zoskupila som ich do troch
hlavných problémových oblastí.
Prvá skupina sa týka tzv. zmeny lingvistického kódu uèite¾a,
ktorý je vyjadrený v procese vzdelávania.
Druhá skupina pojednáva o osobnosti uèite¾a, ako najdôle-
�itej�ej hodnote vo vzdelávacom procese.
Tretia skupina problémov sa týka odmietania vedeckej dogmy,
ktorá je nevyhnutnou podmienkou kompetencie uèite¾a. Táto
spôsobilos� je zalo�ená na schopnosti formulova� existenèné
a filozofické otázky.
O uvedených okruhoch problémov budem hovori� postupne.

Je známe, �e jazyk urèuje limity na subjektívne chápanie sveta.
Hovoríme takým spôsobom, ako myslíme. Pou�ívanie
národných kategórií definuje najzákladnej�iu ontologickú
perspektívu. Na�e my�lienky operujú v rámci týchto hraníc.

Subjekt sám osebe
predstavuje spôsob

a nový jazyk, ktorý sa raz
objavuje vo svete, umo�-
òuje poveda� nieèo, èo má
nejakú históriu a dáva istý
zmysel. Slovo  vyjadruje
my�lienky, pocity, hodno-
ty, výmenu informácií
a koexistenciu ¾udí.
Slovo má korene v  záme-
roch, gestách, modulácii
a tóne hlasu uèite¾ov
a v ich profesionálnych
aktivitách. Nepredstavuje
len jednoduchý vz�ah
k významom, ktoré u�
skôr oznaèili iní ¾udia.
Predstavuje skutoènos�,

vz�ah k urèitým významom, ktorá rastie a vytvára sa v mysli.
Je to subjekt aktivity pod¾a individuálnej logiky a h¾adiska.
My ako uèitelia prená�ame ná� vlastný jazyk a predstavu
o svete iným, preto�e  v skutoènosti  nie sme schopní prená�a�
nieèo iné. Ako �tudenti si vytvárame vlastný svet a prejavujeme
sa pomocou jazyka, preto�e inak by sme neboli schopní �i�.
Vytváranie vlastného sveta je podmienené iným svetom. Slovo
má ve¾kú silu. Mô�e prebudi� my�lienky, in�pirova�
intelektuálnu aktivitu, predstavova� nové neznáme výrazy,
vïaka ktorým sa dostávame bli��ie k osobe, ktorá  hovorí.
Sme obklopení jazykom vo v�etkých oblastiach vedomostí.
Ale ka�dá generácia si vytvára svoj vlastný postoj, ktorý je
vsadený do konkrétneho a historického kontextu.
Z toho vzniká ïal�ia otázka: Ako súèasná skupina uèite¾ov
predstavuje sama seba? Chcela by som to konkretizova�
na dvoch významných trendoch teórie jazyka v prechodnej
fáze.
Pôvodným (nechronologickým ) trendom je  kritický trend.
Týka sa intelektuálnej zmeny postoja v sociálnych vedách
a krízy súèasných vzdelávacích systémov. Kritické trendy sa
pýtajú na validitu vzdelávacej intervencie uèite¾ov. Vzdelávanie
chápe ako súbor mo�ných a meniacich sa interpretácií o svete,
ktorý umo�òuje, aby sa  existencia ¾udstva stala zmysluplnou.
Vzdelávanie popisuje tie�  ako proces, kooperáciu a dialóg.
Kritická orientácia predstavuje názor liberalizácie úsudku,
prièom dáva uèite¾ovi mo�nos�  �oslobodi� sa od �koly� a zís-
ka� kritický poh¾ad. Jazyk tohto trendu sa týka vz�ahových
kategórií, ktoré nasledujú za tradiènými protikladmi koncepcií
(napr. subjekt - objekt). Okrem  toho sa zameriava na pojmy
ako napr. rezistencia, realita, rozprava, bytie na svete, historický
dialóg. Je plný rôznych my�lienok a pojmov a ka�dý z nich
vytvára rozlièné my�lienkové a vzdelávacie pochody.
Èo sa týka jazyka kritického vzdelávania, uèite¾ sa nesna�í
hlása� �iadnu absolútnu pravdu  alebo  jediný správny názor.
Vzdelávacie vedomosti uèite¾a sa nepova�ujú za vedomosti
najväè�ieho experta. Tento uèite¾ je otvorený novým skúse-
nostiam a má schopnos� poèúva� iných, ako aj seba samého.
Druhý trend mô�eme tie� nazva� metodickým a týka sa
empirického myslenia. Je zalo�ený na dokonalej presnosti
a vedeckej správnosti. Je charakterizovaný vierou v mo�nos�
technického usmeròovania vzdelávacieho procesu a plnej
kontroly nad ním.
Otázka typu �Aký má by� uèite¾?� sa nahradila otázkou kvality
a efektívnosti spôsobilosti. Profesionálny vývoj uèite¾a  sa urèuje
pod¾a jeho schopností zvládnu� pedagogické zruènosti.
Metodický trend vytvoril my�lienku úplnej adaptácie uèite¾a
na jeho profesiu. Mal by slú�i� ako príklad pre jeho povolanie,
preto�e  len uèite¾ vytvára vzdelávacie plány a vykonáva úlohy,
ktoré vytvorili externé vzdelávacie orgány. V jadre tohto postoja
sa mô�u nachádza� pojmy vybrané zo súèasnej praxeológie,
ekonomiky, kybernetiky a vedeckej metodológie práce  (napr.
výkonnos�, meranie, spätná väzba).
Pou�ívanie vedeckého jazyka uèite¾om vo vzdelávacom procese
sa týka hlavne intelektuálnej kapacity subjektu. Tento jazyk
v�ak nie v�dy kore�ponduje s prejavmi, gestami, názornými
uká�kami a pokusmi o vybudovanie kontaktu. Nerozumie-
me expresívnym prejavom vyjadreným prostredníctvom rytmu
rockovej hudby, jazyku  nápisov  na stenách, ktoré sa
nachádzajú v ka�dom európskom meste. Nerozumieme tie�

1. Zmena lingvistického �týlu -
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nekonvenènému �ivotnému �týlu mladých ¾udí, ich vzbú-
reneckému hnutiu, ktoré nemo�no zoslabi� �iadnymi neaktív-
nymi prostriedkami. Toto v�etko sú formy výrazu, ktorý sa
vz�ahuje na rozlièný lingvistický kód. Je to jazyk existenèných
a komunálnych potrieb.
Ale profesijné vzdelávanie uèite¾ov nie je e�te zatia¾ dobre
oboznámené s týmto jazykom.
Prispôsobujeme sa vedeckým pravidlám. Inými slovami,
postupujeme pod¾a metodických smerníc v teoretickom
výcviku uèite¾ov. Hoci v praxi vyu�ívame metamorfózy, èasto
meníme básnikov na �chladných obchodníkov� a prená�ame
Alicu z rí�e divov  do �sveta bábik�.

Existujú dva projekty prítomnosti uèite¾a vo vzdelávacom pro-
cese. Prvý je formálny, druhý je viac osobnej�í, tzv. �objavujúci
sám seba�.
Mô�eme sa preto opýta�, ako je tento druhý projekt uèite¾ovej
prítomnosti vyjadrený. Odpoveï tkvie v samotnej aktivite, ktorá
vytvára hodnotu uèite¾a ako subjektu. Aktivita subjektu sa cha-
rakterizuje vlastne tým, �e je úèelová a determinovaná tak,
aby bolo mo�né splni� jeho vlastné plány a úlohy. Vy�aduje si
to v�ak pou�ívanie nových foriem ¾udskej spolupráce a nové
spôsoby potrebné na vytváranie vlastného ja. Vïaka prvej
aktivite sa dosiahne spoloèný cie¾, ktorý urèuje novú dimenziu
ïal�ej aktivity. Z toho vyplýva, �e vzniká úplne nový vzájomný
vz�ah medzi dvoma absolútnymi hodnotami, napr. medzi dvo-
ma subjektmi. Tento vz�ah  umo�òuje teda jednému subjektu
vidie� seba samého ako hodnotu, ktorá stojí proti hodnote
druhej.
Toto predstavuje úplné a aktívne rozli�ovanie vo vz�ahu
k rovnocenne aktívnym a autonómnym subjektivitám iných.
Vo vzdelávacej spolupráci medzi subjektmi si chce ka�dý sub-
jekt zachova� svoju hodnotu, napr. svoju vlastnú individualitu
a autonómiu.
Preto je potrebné, aby bol tento vzájomný vz�ah aktívny a sy-
metrický. Vzájomné správanie sa subjektov nie je podmienené
len potrebou potvrdi� svoju vlastnú subjektivitu. Ale je tie�
závislé od skutoènosti, ako ich my zaèleòujeme do na�ich
�ivotov.
Vzdelávacia politika si vy�aduje, aby boli obidva subjekty
aktívne vo vzdelávacom procese. Vïaka novovybudovanému
vzájomnému vz�ahu mô�u navzájom pôsobi� tak, �e obidva
subjekty sa stanú humánnej�ími.
Nie je ¾ahké pochopi� tento vz�ah, preto�e nie je jednoducho
koneèným a definitívnym fenoménom. Naopak,  mô�e si vy�ia-
da� reinterpretáciu, re�trukturalizáciu alebo doplnenie.  Okrem
toho, nie je to len urèenie prvého významu, preto�e súèasná
realita má u� svoj význam. Jadrom tohto kognitívneho procesu
je skutoènos�, �e urèenie a h¾adanie významu obohacuje tento
vz�ah a robí ho skutoène ¾udským.
Urèenie významu, transformácia a reinterpretácia sa týkajú
obidvoch subjektov. Tieto kreatívne zmeny ovplyvòujú a pro-
vokujú kognitívnu èinnos� tak, aby do�lo k výmene, dokom-
pletovaniu a definovaniu seba samého pri obidvoch subjektoch.
Kognitívne a emocionálne napätie medzi nimi preto vzrastá
a získava novú unikátnu ¾udskú kvalitu. Kognitívny proces
mô�e takýmto spôsobom prispie�  k autonómnemu a nezá-
vislému sebavývoju obidvoch partnerov.

Ak venujeme málo pozornosti tomuto vz�ahu a zameriavame
sa len na prebudenie subjektivity u �tudenta, dochádza k de-
formácii vzdelávacích vz�ahov.
Ak zhrnieme v�etky tieto pozorovania, prídeme k takému
záveru, �e osobné JA uèite¾a sa stáva významnou hodnotou.
Umo�òuje, aby prebiehal dialóg medzi subjektami a robil ho
skutoène ¾udským. Je  dôle�ité, aby sa vybral správny vzdeláva-
cí program, preto�e jeho stratégie mô�u rozhodnú� o vývoji
subjektov alebo o ich mentálnej stagnácii.
Okrem toho, ¾udská bytos� by nebola schopná vyvíja� sa a vy-
tvára� autonómne ja, pokia¾ by nemohla vstúpi� do auto-
nómneho a osobného sveta iných ¾udí.

Vedecká prestí�, vybudovaná v spoloènosti, vyvoláva u uèite-
¾a isté oèakávania. Ak postupuje pod¾a pravidiel vzdelávacej
teórie, verí, �e bude môc� vykonáva� svoje povolanie úspe�ne.
Vzdelávacia prax v�ak nepotvrdzuje v mnohých prípadoch
tieto oèakávania. Toto viedlo vedcov k tomu, aby  zamerali
svoju pozornos� na nasledujúce problémy.

1. Vzdelávanie  zahròuje len èiastoène  praxiologické èinnosti.
Napr.  dobrý výkon  jedného uèite¾a je zalo�ený na rutine
a metodických vyuèovacích zruènostiach.
2. Pôsobenie vedy mô�e by� ve¾mi nebezpeèné, preto�e mô�e
zmeni� subjekt na objekt. Mení ho tie� na nástroj  potrebný
pre plnenie vzdelávacích úloh.
3. Limitované funkcie uèite¾a, potrebné pre správny výkon,
ochudobòujú  vzdelávací proces o  jeho základné kvality. Ide
hlavne o vzájomné stretnutia s inými ¾uïmi, pri ktorých jeden
subjekt mô�e poèúva� a rozvíja� to, èo jeho partner hovorí.
Súèasne sa zamý�¾a nad tým, èo tým mô�e poveda� aj sám
sebe.
Veda  u� neposkytuje istotu, ako to bolo jej zvykom. Naopak,
otriasa vierou uèite¾a vo vedeckú dogmu. Uèite¾ u�  nepoci�uje
bezpeènos� a stráca sa aj jeho sebavedomie v práci. Od tejto
chvíle si musí sám odpoveda� na v�etky nové otázky. Stáva sa
autoritou sám pre seba.
Odmietanie  prija� vedeckú dogmu sa stáva u�itoèným a má
stimulaèný efekt.
Objavuje sa v�ak iný problém, ktorý je spojený s pedagogickou
spôsobilos�ou a výcvikom.
Mô�eme predpoklada�,  �e spôsobilos� na vyuèovanie  sa urèuje
pod¾a formulácií a h¾adania odpovedí na filozofické a exis-
tenèné otázky, ako napr.:
            Preèo?
            Komu to prospeje?
            Pod¾a akých hodnôt a za akým úèelom?
Len potom je mo�né  opýta�  sa �èo?� a �ako to urobi�?�
Skutoèná citlivos� a intelektuálna kapacita uèite¾a sa najlep�ie
prejaví v spôsobe kladenia otázok  a pokusoch h¾ada� na ne
svoje vlastné odpovede. Hodnota  výcviku uèite¾ov nie je teda
zalo�ená na istote. Naopak, je to otvorenos�, ktorá povzbudzu-
je uèite¾a k tomu, aby h¾adal svoj vlastný postoj k realite. Rov-
nako uèí ka�dého jedinca, ako sa sta� uèite¾om pod¾a vlastnej
individuálnej cesty.

Aké sú teda závery?
By� uèite¾om v súèasnosti zdá sa by� zvlá�� nároèné. Vstu-

2. Uèite¾ovo JA ako vzdelávacia hodnota 3. Odmietanie prija� vedeckú dogmu
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pujeme do informaènej a pluralistickej etapy kultúrneho vývoja,
ktorý zvy�uje po�iadavky na �pecifické vedomosti a vysokú
výkonnos� v rozsahu uvedených èinností. Vývoj ¾udskej bytosti
smeruje k tomu, aby sa venovala  väè�ia pozornos� psycho-
logickým hodnotám subjektu. Vzdelávacia intervencia nie je
inde ïalej mo�ná.
V skutoènosti je povinnos�ou ka�dého uèite¾a, aby sám rie�il

celý komplex pedagogických problémov. Ak venuje dostatoènú
pozornos� vysloveným potrebám, ak krièí, ale aj  �epká, ak si
v�íma sebahodnotenie  detí, �iakov a �tudentov, mô�e siahnu�
hlboko do sveta skutoèných a�pirácií a tú�ob èloveka.
Popri vedomostiach a spôsobilostiach je dôle�ité, aby mal uèite¾
�peciálnu schopnos� poèúva�, t.j. aby bol citlivým k celému
kontextu subjektu �iaka.

1 Poznámka: Èlánok je vo¾ným pokraèovaním príspevku od   tohto autora, ktorý bol uverejnený v Pedagogických rozh¾adoch, 1995/1996,
    è. 2, s. 2,  pod názvom Hospitácia ako nástroj analýzy a hodnotenia vyuèovacieho procesu.
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Summary: The author presents her own reflections and considerations. They are grouped into three main
problem areas. The first group refers to the so-called change of linguistic code of a teacher. The second one
deals with the teacher  s  personal self as a value of the eduactional process. The third group of problems
concerns Refusal to accept scientific dogma, which is the neccessary condition of teaching competence.

Úvod
V tradiènom vyuèovaní, ktoré e�te pretrváva na mno-

hých vyuèovacích hodinách, sa dáva príli� ve¾ký dôraz na ob-
sahové informácie. Aktívnym v tomto prístupe je preva�ne
vyuèujúci. Preto aj tradièný zámer hospitácie bol, a e�te aj èas-
to je, ovplyvnený takto orientovaným vyuèovaním. Pri hos-
pitácii sa potom sleduje, ako si vyuèujúci poèína a ako je
aktívny pri vysvet¾ovaní uèebnej látky. Èinnos� �iaka nie
je v tomto prístupe v centre pozornosti hospitujúceho.  Pokia¾
sa na vyuèovaní �iak neaktivizuje èinnos�ou, nevytvárajú sa
podnety pre osvojovanie teoreticko-praktických spôsobilostí
a rozvoja jeho osobnosti. Z posudzovania kvality spros-
tredkovania poznatkových informácií vyuèujúcim sa nedá
posúdi� kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu na vyuèovaní.

Moderné didaktiky dávajú dôraz  na interakciu, vz�ah
medzi uèite¾om a �iakom (komunikatívna didaktika). Dôle�ité
v tomto prístupe je nielen to, o èom sa na vyuèovaní komu-
nikuje, ale aj to, ako sa komunikuje. Výstupom z vyuèovania
je dôle�ité nielen to, ko¾ko �iaci z uèiva vedia, ale aj to na akej
úrovni poznania ho vedia a  aký je ich vz�ah k uèivu, k po-

znávaniu. Dôle�ité sú tie�  otázky ako �iaci pre�ívali, poci�ovali
situácie na vyuèovaní, ako mali mo�nos� sa prejavi�, èi sa
podporovala  ich sebadôvera, bola na vyuèovaní  dobrá atmo-
sféra  a pod. To v�ekto je  závislé od interakcie a ovplyvnené
kvalitou komunikácie medzi uèite¾om a �iakmi. Preto by sa
vyuèovanie nemalo orientova� len na informácie, ale aj
na sociálne interakcie. Obsahová a vz�ahová dimenzia
na vyuèovaní sú rovnako významné a sú súèas�ou jedného
pedagogického  procesu.

Súèasné vyuèovanie je preto potrebné stváròova�
komunikatívnej�ie, humánnej�ie a tvorivej�ie. Analýza a hod-
notenie vyuèovacieho procesu by sa preto mala orientova� tie�
týmto smerom. Malo by to by� i zámerom hospitácie. A práve
na tento úèel je vhodný Flandersov pozorovací systém �truk-
turovaného pozorovania.

Prezentovanie konkrétnych pozorovaných javov
vo Flandersovom pozorovacom systéme

V tomto pozorovacom systéme sa sledujú tieto kategórie
javov:

Hospitácia  zameraná na �iaka1

G. Rötling, Metodické centrum B. Bystrica

Anotácia:  Zameranie hospitácií na pedagogickú komunikáciu a  na riadenie procesu uèenia �iakov. Prezen-
tovanie konkrétnych pozorovacích javov vo Flandersovom systéme. Opis ich vlastností. Spôsoby záznamu.
Pou�ívanie pozorovacieho systému.  Vyhodnocovanie získaných údajov. Základné in�trukcie pre zácvik
hospitujúceho.

K¾úèové slová: interakcia, komunikácia, direktívnos� uèite¾a, frekvenèný záznam, analytická schéma
pozorovania
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jeho osobnos�. Výrazne negatívne reakcie uèite¾a, ako sú iró-
nia, výsmech, zlos�,  nadávanie �iakom, zdôrazòovanie autority
uèite¾a, sme nezaradili do pozorovaných javov z toho dôvodu,
�e pri hospitácii sa uèite¾ bude kontrolova� a nebude ich pre-
zentova�.

R
3
 - Chýbajúce hodnotenie

Pozorovate¾ zaznamená situáciu, v ktorej z motivaèných
dôvodov sa od uèite¾a oèakáva hodnotenie, ale uèite¾ ho
neurobí. Predmetom hodnotenia mô�e by� výkon alebo i sprá-
vanie �iaka. Bude dôle�ité, èi  sa uèite¾ vyhol pozitívnemu
alebo negatívnemu hodnoteniu �iaka. Chýbajúce hodnotenie
signalizuje, �e uèite¾ neprikladá význam motivácii pomocou
hodnotenia. Zvlá�� málo sa  vyu�íva pozitívne hodnotenie.

T
1
 - In�trukcie k práci, organizaèné pokyny,

príkazy k èinnosti
V tejto podkategórii uèite¾ hovorí, aké pomôcky si majú �iaci
pripravi�, èo sa bude a èo sa ide robi�, aké sa majú vytvori�
skupiny, príkazy na zaèatie èinnosti. (Otvorte si uèebnicu
na str. 32; pripravte si kresliace pomôcky; poï k tabuli; zaènite
písa�; zaèni s cvikom a podobne.)

T
2
 - Vysvet¾ovanie uèebnej látky

V prípade výraznej�ieho monologického výkladu vyuèujúceho
(súvislé vysvet¾ovanie, predná�anie) odporúèame zaznamena�
a následne analyzova� èas trvania tejto èinnosti.

Pri vysvet¾ovaní uèebnej látky formou dialógu je mo�né
¾ah�ie zaznamenáva�  poèty interakcií, jednotiek pozostá-
vajúcich z  my�lienkových celkov. Mô�u obsahova� i viac viet.
Uplatnením dialógu sa kategória T

2
 mô�e interaktívne obohati�

aj prvkami kategórie A, R, Q, èím sa �týl vyuèovania stáva
menej direktívny. Pre získanie indexu direktívnosti uèite¾a
(o tom v ïal�om texte) je potrebné v podkategórií T

2

zaznamenáva� poèty výskytov interakèných jednotiek.
T

3
 - Neodvôvodnené rozprávanie,
opakovanie u� povedaného

Do neodôvodneného rozprávania zaradíme obsahové výroky,
ktoré nesúvisia s obsahom uèiva, tie� aj výroky uèite¾a, ktoré
nezoh¾adòujú didaktické h¾adisko. Budú sem patri� zvlá��
tzv.�reènícke otázky�. Niektorí uèitelia si pri polo�ení otázky
z dôvodov ponáh¾ania sa sami odpovedajú, prípadne sa sna�ia
úlohu (nie príklad) rie�i� namiesto �iakov. Medzi výroky, ktoré
sa vz�ahujú na opakovanie u� povedaného, mô�eme zaradi�
opakovanie celých odpovedí �iaka,  viacnásobné  opakovanie
znenia otázok a úloh a opakované pou�itie slov: �e, teda, ako�e,
pravda, no tak, samozrejme, chápete ma, rozumiete a pod.

Q
1
 - Otázky a úlohy na vnímanie

a senzomotorické funkcie
Zamerané budú na vnímanie vecí a javov pomocou zmyslov:
Èo vidíte? Èo cítite? Aké je to? Kde je? Odpí�te si! Odkreslite
si! Poèúvajte! A iné.

Q
2
 - Otázky a úlohy na pamä�

Sem zaradíme tie, ktoré budú aktivizova� pamä�ové stopy
formou znovupoznania (spomenutia) a reprodukcie. Obsahom
bude prezentovanie pouèiek, mien, rôznych faktov a údajov,
postupov èinnosti. Typickými výzvami uèite¾a sú napr.: Èo
viete o ...? Ako sa nazýva ...? Ko¾ko má ...? Aký je postup ...?
Aký je vzorec pre ...? Kedy sa to stalo? Èo ste videli? Aké
hodnoty sa pou�ívajú pri...? Opí�te situáciu ...! Zopakujte! Ako
sa urèí? Èo si pamätáte z ...? Vypoèítajte! (reprodukèná úloha).
Atï.

A - akceptácia, pozitívne hodnotenie �iaka
R - odmietanie, negatívne hodnotenie �iaka
T  - reè uèite¾a v súvislosti s vysvet¾ovaním uèebnej látky
Q - otázky a úlohy pre �iakov

Aby sa sledované kategórie dali na vyuèovaní spo-
¾ahlivo rozpozna�, triedi� a zaznamena�, je potrebné ich bli��ie
vymedzi� a definova�. Vymedzovaním konkrétnej�ích javov
v kategóriách dôjde k ich rozèleòovaniu na podkategórie javov.
Miera rozèleòovania kategórií prispeje k presnosti  a objektív-
nosti záznamu javov, ale zároveò spôsobuje nároènos� a prac-
nos� takéhoto pozorovania na hospitácii.

Na základe niektorých zistení a tie� i výstupov z pou�itia
tohto systému riadiacimi pracovníkmi �kôl, ktorí sa zúèastòujú
funkèného vzdelávania organizovaného MC v Banskej
Bystrici, sme èiastoène upravili pozorovaciu schému AS8, kto-
rú navrhli M. Zelina a L. Alberty z PF UK v Bratislave. Snahou
bolo  redukova� ju a upravi� s oh¾adom na nároènos� v zaèiat-
koch pozorovania. Odporúèame nasledovné vymedzenie
podkategórií pozorovaných javov.

A
1
 - Pochvaly

Viacslovné a variabilné pozitívne hodnotiace výroky uèite¾a:
výborne, to je správne; úlohu si rie�il zaujímavo, urobil si to
dobre; je  vynikajúce to, èo si povedal, navrhol, urobil a pod.

A
2 
- Povzbudenie k èinnosti a vyslovenie dôvery

         v  schopnosti �iaka
Skús to e�te raz; skús to inak; viem, �e to doká�e�; neboj sa,
len to smelo povedz, urob; nie je to nároèné; istotone sa ti to
podarí, vie� to a pod.

Primeraná frekvencia výskytu pozitívnych výpovedí
uèite¾a je významným prvkom motivácie a aktivizácie �iakov
k uèeniu.

R
1
 -  Napomínania direktívneho charakteru, rozkazy

Definované sú ako krátke slovné výroky týkajúce sa správania
a disciplíny �iakov, ale aj uèebnej èinnosti: Seïte ticho! Bez
reèí! Dávajte pozor! Neotáèaj sa stále! Preèo vyru�uje�? Hovor
nahlas! Preèo nemá� úlohu? Zase si sa nepripravil! A pod.

R
2
 - Negatívne hodnotenie, kritika

 Oproti jednoduchým napomenutiam sa budú odli�ova� väè-
�ím rozsahom a emóciami postojov k �iakom: nie som spo-
kojný, �e si nerobí� úlohy, �e sa neuèí�,   s takýmto prístupom

k uèeniu pravdepodobne nepreuká�e�
dostatok po�adovaných vedo-
mostí. A iné.
Pri rozbore výskytu kritic-
kých postojov a výrokov
uèite¾a je potrebné si v�í-
ma�, èi uèite¾ uplatòuje

akceptujúce od-
m i e t a n i e .
Negatívne
hodnotenie
a kritika mô-

�u by� úèinné,
ak sa bude hod-
noti� konkrétny
prejav, èin �ia-
ka, prièom ne-

bude zasiahnutá
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Q
3
 - Otázky a úlohy na konvergentné (logické) myslenie

Rie�enie otázok a úloh v tejto podkategórii vy�aduje pou�itie
my�lienkových operácií, ako sú napr.: porozumenie, porov-
návanie, rozli�ovanie, triedenie, analýza, aplikácia, abstrakcia,
zov�eobecnenie, indukcia, dedukcia, analógia. Charakteristické
pre tieto otázky a úlohy je, �e sú jednoznaèné vo výsledkoch
rie�enia. Typické výzvy uèite¾a: Vyjadrite to vlastnými slovami,
matematicky, symbolicky. Porovnajte! Priraïte správny vz�ah!
Urobte rozbor...! Preèo? Vysvetlite!  (nie reprodukcia) Èo sa
stane, ak...? Èo je príèinou...? Aký vplyv má...? Rozlí�te, èo je
podstatné? Charakterizujte! - nie pamä�ove; �pecifikujte
podmienky! Rie�te úlohu! Aplikujte poznatok na ...! Vyvoïte!
Odvoïte! Zov�eobecnite! Nájdite analógiu k...!A pod.

Q
4
 - Otázky a úlohy na hodnotiace myslenie

Vhodné je ich rozdeli� na racionálne, estetické a etické. Pri ra-
cionálnom hodnotení sa necháva otázka, úloha posudzova�
�iakmi z h¾adiska správnosti - nesprávnosti, pravdy a nepravdy.
(Je správne vyrie�ená úloha? Je pravda, �e ...?) Otázky na este-
tické hodnotenie sledujú posudzovanie krásy (pekné - �karedé)
napr. filmov, kníh, prostredia a pod. Pri otázkach na etické
hodnotenie sa necháva posudzova� konanie a správanie ¾udí
(dobré a zlé).
Typické výzvy uèite¾a: Rozhodnite o správnosti...! Overte, èi...!
Doká�te, �e...! Zdôvodnite! Posúïte! Zhodno�te! Argu-
mentujte! Optimalizujte! Oceòte! Napí�te kritiku na...! Vytvorte
normu, kritérium na hodnotenie...! Èo je dobré a èo zlé? Èo sa
ti páèi a èo nie? V èom je problém? Je to rie�enie adekvátne?
A pod.

Q
5
 - Otázky a úlohy na tvorivé myslenie

V podstate je mo�né ich definova� tak, �e nemajú jednoznaè-
nos� v zadaní úlohy, prípadne v postupe jej rie�enia alebo aj
vo výsledku rie�enia úlohy. Typickými slovesnými výzvami
uèite¾a mô�u by�: Vymyslite! Vytvorte! Navrhnite iné rie�enie!
Zmeòte! Prispôsobte na úèely...! Vyjadrite viacero mo�ností,
spôsobov! Rie�te problém! Zorganizujte! A iné.
Je mo�né v zaèiatkoch pozorovania zlúèi� podkategórie
Q

1
 + Q

2
 a Q

3
 + Q

4
 + Q

5 
a

 
pozorova� len dve �ir�ie podkategórie

otázok a úloh (reprodukèných a produkèných).
Otázky a úlohy v podkategóriách sú hierarchicky usporiadané
od rozvíjania ni��ích k vy��ím poznávacím funkciám, èím sa
vzájomne podmieòujú. Je pochopite¾né, �e pri vy��ích funk-
ciách budú zastúpené ni��ie funkcie. Preto sa pri zázname
odporúèa zaznamena� len najvy��iu funkciu, ktorá je úlohou
zasiahnutá.

V kategórii Q je dôle�ité zaznamenáva� iba tie otázky
a úlohy, ktoré boli komunikované a realizované zo strany �ia-
kov. V opaènom prípade by mohol uèite¾ prejavi� znaèné
mno�stvo i kvalitu otázok a úloh, ale proces rozvíjania ich
funkcií by nemusel prebehnú�, alebo by bol málo úèinný.

Ako robi� záznam?
Je potrebné si vopred pripravi� záznamový hárok, ktorý

bude obsahova� kategórie a podkategórie pozorovaných ja-
vov (ich názvy alebo ich oznaèenie). Do vymedzených koló-
nok hospitujúci zaznamená spozorovaný jav tak, �e urobí èiar-
ku. Pri takomto pozorovaní pôjde o zistenie poèetnosti výskytu
javov. Takýto záznam sa nazýva frekvenèný. Je prirodzené, �e
pri priamom pozorovaní (hospitácia) sa niektoré javy nebudú
staèi� zaznamena�. V prípade po�iadavky na dokonalej�í

záznam je dobrým rie�ením kombinácia priameho a nepria-
meho záznamu. Pomocou zvukového alebo videového zázna-
mu sa potom situácia prepí�e do písomnej podoby. S takýmto
�protokolom� sa potom ¾ah�ie a rýchlej�ie vyh¾adávajú a trie-
dia údaje.

Ako vyhodnocova� získané údaje?
Pri pozorovaní zalo�enom na frekvenènom zázname

sa poèty výskytov pozorovaných javov, interakcií v podka-
tegóriách sèítajú. Pre Flandersov pozorovací systém je vý-
znamný index direktívnosti uèite¾a, ktorý sa zistí zo vz�ahu

                    
                         n                               n

i
D 

= -------- , kde A =  å  A n ,  Q = å  Qn a pod.
       T + R                     1                               1

Zo vz�ahu je zrejmé, �e pri výraznej hodnote T + R oproti
A + Q bude ma� index èíslo výrazne men�ie ako 1. Spôsobia
to prejavy uèite¾a,  ako je predná�anie, kritizovanie �iakov,
vydávanie príkazov, organizovanie práce v triede. Tento �týl
vyuèovania je direktívny. Na opaènej strane nedirektivita
uèite¾a sa prejaví v povzbudzovaní �iakov, v èastej�om zadávaní
otázok, ktoré umo�nia samostatnej�í a tvorivej�í prejav �iakov.
Aký má by� index direktívnosti? Nie je mo�né ho presne
a jednoznaène vymedzi�. Patrí do kategórie sociálnych noriem.
Za kritérium by sa mohla pou�i� populaèná norma, t. j. poèty
pou�ívaných podnetov, interakcií z ve¾kých vzoriek
a vzh¾adom na ne by sa posudzovala konkrétna hodina a uèi-
te¾. Výrazne men�ia hodnota indexu direktívnosti ako 1 bude
dôvodom na dôslednej�iu analýzu vyuèovacieho �týlu uèite¾a.
Mali by sa h¾ada� kroky, èinnosti, ktoré by zlep�ili tento �týl,
aby sa uèite¾ stal menej direktívny na vyuèovaní.

Ako pou�íva� Flandersov pozorovací systém?
Je mo�né osobitne sledova� len niektoré vybrané kate-

górie javov s istým zámerom na uèite¾a a predmet.
Tomuto zámeru bude odpoveda� i záznamový hárok -
analytická schéma pozorovania. Je to vhodné i z dôvodov urèitej
nároènosti a poèiatoènej neskúsenosti pou�ívania tohto
systému.
Odporúèame sledova� napr. kategóriu A a R. Zo vzájomného
pomeru A/R je mo�né posúdi� mieru uplatòovania pozitívneho
a negatívneho hodnotenia. Je dobré, ak tento pomer je aspoò
dvojnásobný. V analýze týchto kategórií je tu e�te mo�nos�
hodnoti� príèiny nízkej, poprípade nulovej frekvencie v ka-
tegórii A a tie� i prípadnej  vysokej frekvencie v kategórii R.
Kategóriu Q je mo�né sledova� samostatne. Rozbor tejto kate-
górie sa mô�e orientova� na príèiny prípadného nízkeho alebo
nulového výskytu podnetov v oblasti vy��ích poznávacích
funkcií. Mali by sa h¾ada� mo�nosti proporcionálneho rozví-
jania v�etkých poznávacích funkcií v ka�dom vyuèovacom
predmete. Mô�e sa zisti� index divergencie/konvergencie:

              Q
5
 + Q

4
id/k = -------------------
           Q

3
 + Q

2 
+ Q

3

Tento údaj mô�e poslú�i� ako východisko pre analýzu, ale aj
na porovnávanie rovnakých vyuèovacích hodín u rôznych
uèite¾ov. Kategóriu T je mo�né tie� samostatne pozorova�.

 A + Q
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Tu je ale viacej hodnotiacich mo�ností. V prípade èasovo
výraznej monologickej èasti vysvet¾ovania uèiva, sledujeme
èas jej trvania. Tým, �e podiel jednostranného odovzdávania
informácií uèite¾om je na vyuèovaní èastokrát predimenzovaný,
zni�uje sa aktivizácia �iakov z h¾adiska ich samostatnej uèebnej
èinnosti. V rozbore tejto èasti je vhodné diskutova� s uèite¾om
o mo�nostiach obmedzenia monologickej výkladovej èasti.
Zní�i sa tým funkèná direktívnos� uèite¾a. Okrem pozorovania
a zaznamenávania javov a interakcií v podkategóriách
T potrebných pre zistenie indexu direktívnosti, mô�u sa
analyzova� nefunkèné výroky uèite¾a v podkategórii T

3,

poprípade i niektoré v T
1
. Kategóriu T je mo�né sledova�

a analyzova� aj z h¾adiska kvality komunikácie uèite¾a. Pozo-
rované javy mô�u by� zamerané na: správnos� komunikácie,
jej tempo, silu hlasu, spôsob kladenia otázok, zrozumite¾nos�
- nároènos� reèi uèite¾a, sekvenènos� prejavu uèite¾a a never-
bálne prejavy uèite¾a. V tomto prípade bude potrebné zostavi�
analytickú schému pozorovania hodnotením posudzovacou
�kálou. Pozorovate¾ sleduje javy poèas celej vyuèovacej hodiny
a v jej závere zaznamená na �kále jednu mo�nos� hodnotenia.
Hodnotenie bude viac subjektívne ako v pozorovacom systéme.
Posudzovacia �kála na hodnotenie urèitého javu má by�
kon�truovaná tak, �e jej krajné body oznaèujú protikladné
vlastnosti. Je dobré, ak �kála má �ir�ie rozpätie, ponúka
citlivej�ie rozlí�enie hodnotiaceho javu. �a�kosti v zostavení
�kály spoèívajú v nájdení hodnotiacich ponúk primerane
jednoznaèných a zároveò homogénnych, patriacich do jednej
skupiny javov.
Uká�ka vhodnej �kály:                     Uká�ka nevhodnej �kály:
Správnos� komunikácie:                  Tempo komunikácie:
a) spisovný prejav                            a) rýchla reè
b) striedanie spisovného                  b) pomalá reè
    a hovorového  prejavu ,               c) èasté opakovanie viet,
                                                             otázok
                                                          d) monotónnos�.
c) hovorový prejav
d) nespisovné výrazy:....

Zácvik pozorovate¾a
V pozorovacom systéme sú javy, ktoré sa budú �a��ie

rozpoznáva� a správne zaznamenáva�. Bude k nim patri�
hlavne kategória Q a frekvenèný záznam v T

2
. Pri zazna-

menávaní podnetov v kategórii Q sa riadime vonkaj�ími,
rozpoznate¾nými znakmi otázok a úloh. Znakom rozpoznania
je èinné sloveso alebo slovesná väzba typická pre urèitú úroveò
uèenia. �a�kosti spoèívajú v tom, �e nie v�etky èinné slovesá
a ich väzby sú jednoznaèné. Napr. sloveso �vymenujte� mô�e
by� zamerané na pamä�ovú funkciu, na logicko-analytické
myslenie, ale aj na po�iadavku uplatnenia tvorivého myslenia.
Niektoré otázky i úlohy sa �a�ko zatrieïujú, lebo hospitujúci
nevie, èi sa �iaci u� s problematikou stretli. Vzniknú i situácie,
kedy je potrebné najskôr odhadnú� my�lienkové operácie, ktoré
musia �iaci vykona�, a a� potom je mo�né otázku, úlohu
zaradi�. Odporúèa sa preto vytvori� si kolónku pre nezaradené
otázky a úlohy. V rozbore s uèite¾om je mo�né ich potom
správne zatriedi�. Predpokladá sa, �e poèet nezaradených
otázok a úloh nebude z h¾adiska frekvenèného poètu významný.
Je potrebný zácvik, pri ktorom sa získa urèitá zruènos� presne
rozpozna� jednotlivé pozorované javy. Obyèajne sa zazna-

menávanie nacvièuje zo záznamu a a� neskôr z priameho pozo-
rovania. Pri zácviku je vhodné, ak spolupracujú viacerí
pozorovatelia. Pre Flandersov pozorovací systém sa odporúèa
minimálne 10 hodín zácviku. Cie¾om je dosiahnu� èo najväè�iu
zhodu so záznamom, ktorý urobil skúsený pozorovate¾ -
analytik. Väè�ie rozdiely mô�u znamena� nezvládnutie systému
poznania kategórií javov, prípadne ich nejednoznaènos�
definovania a vymedzenia.
Na záver tejto èasti citujem vyjadrenie Márie Vydrovej z Gym-
názia v Pova�skej Bystrici, ktorá uskutoènila 4 analytické
pozorovania vyuèovacích hodín touto metódou: �V porovnaní
s klasickou hospitáciou si takáto forma pedagogického
pozorovania vy�aduje viac du�evnej energie aj èasu. Je v�ak
úèinnej�ia a ide ku koreòu problému. Oslovuje uèite¾a ako
èloveka, nie ako biológa èi fyzikára - v tom vidím jej najväè�iu
hodnotu.�
S jednoznaèným pou�ívaním Flandersovho pozorovacieho sys-
tému, zvlá�� na stredných �kolách, asi nevystaèíme. Pozorovací
systém v doteraz prezentovanej podobe by mohol by� obohatený
o ïal�iu kategóriu javov, ktorá by sa nezávisle pozorovala
a analyzovala. V na�om návrhu ide o kategóriu, ktorú sme
oznaèili M - metodická motivácia. Východiskom je didaktika
orientovaná na riadenie procesu uèenia. Obsahuje prvky, ktoré
aktivizujú a motivujú �iakov k uèeniu pomocou metodických
funkcií. �trukturovanie kategórie M je odvodené od v�eobec-
nej�ích zákonitostí didaktického cyklu. Pozorovanie javov
nebude orientované na ich frekvenènos� a ani na èas ich trvania.
Bude sa sledova� a analyzova� dodr�iavanie didaktického cyklu
Návrh javov kategórie M:

M
1
 - Úvodná motivácia

Znakom tejto èasti bude zaujímavé uvedenie uèebnej látky
pomocou problémovej úlohy, prezentovaním rozporov a po-
chybností, dramatizáciou, hádankou, experimentom a pod.

M
2
 - Poskytovanie cie¾ov uèebnej èinnosti

V tejto èasti bude pozorovate¾ sledova�, èi uèite¾ formuluje
ciele v jazyku �iackeho výkonu, orientovaného na èinnos�
�iakov. Bude pravdepodobné, �e pozorovate¾ sa stretne výluène
s formuláciami cie¾a orientovaného na obsah vyuèovania,
prípadne na èinnos� uèite¾a. Tieto formulácie sú z h¾adiska
po�iadavky na riadenie procesu uèenia nevhodné. V rozbore
tejto èasti sa bude vies� diskusia o mo�nostiach, ako cie¾ovo
orientova� uèebnú èinnos� �iakov.
M

3
 - Realizácia uèebnej èinnosti �iakov - osvojenie uèiva

Tu sa zaznamená situácia, v ktorej uèite¾ umo�ní �iakom sa-
mostatnú uèebnú èinnos� v súvislosti s osvojovaním nového
uèiva.

M
4
 - Podávanie priebe�ných pomocných informácií

a poradenstva pri ich uèebnej èinnosti
Zaznamená sa situácia, kedy uèite¾ pozitívne reaguje na otázky
�iakov v súvislosti s úlohou, prácou. Tie� sem zaradíme
jednostrannú spätnú  informáciu o èinnosti �iaka, s následným
usmernením a poradenstvom uèite¾a. Nesprávne si rie�il úlohu,
preèítaj si  znovu úlohu, pre�tuduj si v uèebnici text a pod.

M
5
 - Zis�ovanie výsledkov uèebnej èinnosti �iakov

V závereènej èasti cyklu sa uèite¾ vracia k cie¾om uèebnej èin-
nosti �iakov. Vytvára sa mo�nos� ich porovna� so skutoèným
stavom. Zis�uje sa úspe�nos� uèenia a následná korekcia plánu
uèenia. V prípade krat�ieho cyklu (èas� hodiny, vyuèovacia
hodina) sa má uprednostòova� forma sebahodnotenia �iakov
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napr. autotestom, ktorý sa neklasifikuje. Je tu samozrejme,
mo�nos� hodnotenia i zo strany uèite¾a. Mali by to by� skôr
informácie o tom, v akom stave osvojenia sú stanovené uèebné
ciele.

V kategórii M sa sleduje, do akej miery sú vytvorené
podmienky pre riadenie procesu uèenia. Pri rozbore tejto
kategórie sa väè�inou objavujú problémy v nedostatoènej
didakticko-materiálnej vybavenosti vyuèovacieho predmetu,
v neuplatòovaní metodických funkcií didaktického cyklu, ale
aj v tradièných prístupoch, s prevahou na odovzdávanie
poznatkov. V rozbore kategórie M bude potrebné da� mo�nos�
uèite¾ovi zdôvodni� neuplatnenie niektorej èinnosti, i vzh¾a-
dom na mo�nú �pecifickos� zamerania konkrétnej vyuèovacej
hodiny.
Analytická pozorovacia schéma zameraná na kategóriu M je
vhodná pre vyuèovacie predmety s viac �trukturovaným
uèivom. Tejto po�iadavke viac vyhovujú prírodovedné a odbor-
né predmety teoretického, ale aj praktického zamerania.

Záver
Ak sa hospitácia bude zameriava� na analýzu a hodnotenie
uvedených pedagogických kategórií javov, mô�e výraznej�ie
prispie� k tomu, �e aj vyuèovanie sa bude ubera� týmto sme-
rom. Hospitácia nebude formálnou èinnos�ou. Uèite¾ získa
pravdivé a objektívne informácie, nebude sa musie� obáva�
subjektívnych a manipulatívnych hodnotení. Tým sa mô�e
zvý�i� jeho motivácia k zlep�ovaniu svojej pedagogickej èin-
nosti. Zmena �týlu vyuèovania na menej direktívny umo�ní
i �iakom  prejavova� sa samostatnej�ie a tvorivej�ie. Takéto
vyuèovanie ich mô�e viac uspokojova� a motivova� k seba-
rozvíjaniu.

PROJEKTOVÉ VYUÈOVANIE
B. Kosová, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Anotácia: Projektové vyuèovanie s projektovou metódou ako hlavnou metódou vyuèovania a s vyu�ívaním
projektov. Pedagogické východiská. Organizácia a metodika projektového vyuèovania.

K¾úèové slová: projektové vyuèovanie, projektová metóda, projekty, koncentrácia, princípy projektového
vyuèovania, pedagogické ciele, integrácia, problémové, kon�truktívne, hodnotiace a drilové projekty,
kon�truktívna �kola

Projektovým vyuèovaním nazývame takú koncepciu,
v ktorej je projektová metóda hlavnou metódou vyuèovania
a vyu�ívanie projektov tvorí preva�ujúcu èas� vyuèovania.
Takto tvorí ucelenú, �pecifickú koncepciu vyuèovania.
Projektová metóda sa v�ak v súèasnosti �iroko vyu�íva aj
v iných koncepciách, kde tvorí ich dôle�itú súèas�.

História projektov siaha a� do zaèiatku 20. storoèia,
k pragmatickej pedagogike a jej poòatiu pracovnej �koly,
zalo�enej na my�lienke neustálej rekon�trukcie skúsenosti
die�a�a a spojenia so �ivotom. �ivot chápe ako proces, ktorý
prebieha ako neustále uchovávanie rovnováhy organizmu
a prostredia. Ak dôjde k zmene prostredia, vzniká problémová
situácia, ktorá vytvára u èloveka potrebu, aby svojím konaním
dosiahol opä� rovnováhu. Ka�dé ¾udské správanie pramení
z takýchto problémových situácií, vyplývajúcich zo �ivotnej
praxe. Úlohou myslenia je zmeni� problémovú situáciu
na jasnú.

V kontexte problémových situácií majú vedomosti
význam len ako nástroj pri ich rie�ení. Pod¾a pragmatickej
teórie sa majú �iaci v �kole uèi� práve prostredníctvom rie�enia
problémových situácií, konkrétnou èinnos�ou, vlastnou

aktivitou. Vyuèovanie je tým lep�ie, èím viac podnecuje pod
vedením uèite¾a �iaka k tomu, aby bol iniciatívny v plánovaní,
uskutoèòovaní a hodnotení svojich èinností smerujúcich
k zvládaniu úlohy pod¾a stanoveného cie¾a.

V roku 1918 rozpracoval pragmatik W. H. Killpatrik
projektovú metódu ako cestu osvojenia problémov. Plné a �iroké
rozvinutie projektovej metódy nastalo a� po 2. svetovej vojne
a práve v posledných desa�roèiach. Oproti pragmatizmu sa
v�ak v súèasnosti v súvislosti s projektami viac zdôrazòuje tzv.
konceptualizácia a pojmotvorný proces, teda �e svet poznania
nie je len svetom akcie (praxe), ale aj svetom pojmov a me-
todológie myslenia.

Pedagogické východiská
Zázemím projektov je my�lienka súhrnne pomenovaná

ako koncentrácia, v zmysle stanovenia spoloèných �jadier�,
�základov�, okolo ktorých by sa koncentrovalo uèivo.
Koncentrácia má zjednocova� uèivo pod¾a jednotiacej idey
(témy) a zabraòova�, aby sa poznanie rozpadlo do rôznych
oblastí. Pri rie�ení �ivotných problémov alebo globálnych ja-
vov je potrebné uplatni� poznatky rôznych vied, a to v sú-
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�ahanice
Medzi ¾uïmi obèas
vzniknú �ahanice.
Jedným ide o smer,
druhým o smernice.

J. Bily

Summary: The author refers to his article in the previous issue. He presents concrete observations in Flan-
ders System, their descriptions, keeping records, ways of using observation system and evaluation. He lists
some basic instructions for the observer.
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Najväè�í význam tejto integrácie je to, �e projekt vracia �kole
a die�a�u skutoèný vz�ah k poznaniu.

Organizácia a metodika projektového vyuèovania
Organizaèná �truktúra je ve¾mi variabilná. Je v nej

mo�né pracova�:
- s jednou triedou s jedným uèite¾om v jednom predmete,
- s jednou triedou s jedným uèite¾om vo viacerých predmetoch,
- s jednou triedou s viacerými uèite¾mi vo viacerých
predmetoch,
- s celým roèníkom, s viacerými roèníkmi, s celou �kolou.
Závisí to od toho, èi ide o ve¾ké alebo malé projekty, krátkodobé
alebo dlhodobé, individuálne alebo skupinové, �kolské alebo
domáce.

Pod¾a úèelu ich mo�no rozdeli� na problémové
(úèelom je rie�i� problém), kon�truktívne (vytvori� nieèo
nové), hodnotiace (skúma� a porovnáva�), drilové (nacvièi�
zruènos�).

Pod¾a navrhovate¾a mô�e ís� o spontánne �iacke
projekty, umelé, pripravené uèite¾om, kombinované, vytvorené
v spolupráci.

Projekt sa podobá vedeckému postupu a má 4  základ-
né kroky (v�etky realizujú predov�etkým �iaci):
1. Zámer - sem patrí podnet a jeho spracovanie (pri spon-
tánnych záujem, motivácia detí, pri uèite¾ských znalos� detí,
poh¾ad na uèivo), ako aj formulácia východiska, jadra
problému, t.j. o èo vlastne pôjde, ujasnenie cie¾ov;
2. plánovanie - je vytýèenie základných tém a okruhov, urèenie
èinností a prostriedkov, rozdelenie èiastkových cie¾ov, úloh,
rolí, èasový plán a pod.
3. uskutoènenie - realizujú ho deti, uèite¾ je skôr v pozadí, ale
mô�e pod¾a potreby hra� rolu vodcu, organizátora, pomocníka,
rozhodcu, oponenta, podnecovate¾a, sprostredkovate¾a a i.;
4. hodnotenie - prebieha najprv detské hodnotenie celej akcie,
jednotlivých etáp, h¾adanie ïal�ích mo�ností a postupov,
rovnocenne sa uplatòuje hodnotenie uèite¾a.

V projektovom vyuèovaní sa uplatòuje metóda auto-
sociokon�trukcie. Ide o uèite¾om premyslený výber situácií a
ich zoradenie, prípadne postupné dávkovanie informácií tak,
aby v�dy vyvolávali urèitý ��ok� - nemo�nos� rie�i� problém
doteraj�ími poznatkami. Prvým krokom je ponorenie sa do si-
tuácie, kritika prameòov, vyh¾adávanie rozporov, dávanie ich
do súvislostí s ostatnými vedomos�ami, odstup. Realizuje sa
zásadne v skupine, kde sa formulujú problematické body a lí-
nie ïal�ích rie�ení. Nastáva bezvýchodisková situácia, nutnos�
ïal�ích nástrojov, zrete¾ný zlom vzh¾adom na predchádzajúcu
istotu. Po chvíli �prázdnoty� sa objavuje nové rie�enie, nová
vedomos�. Úlohou vyuèujúceho je nájs� v stanovenom
uèebnom obsahu problematiku zlomu, ktorú �iaci skon�truujú.
V tejto metóde sa kladie dôraz na autentickos� poznania - som
to JA, kto poznatok originálne tvorí. Za skutoèný sa pova�uje
len ten poznatok, ktorý die�a skon�truovalo vo svojej hlave sa-
mo. Takéto vyuèovanie je známe aj pod názvom kon�truktívna
�kola.

Prednosti projektového vyuèovania sú v tom, �e je mo-
tivaèné, blízke �ivotu, celostné, umo�òuje individualizáciu, uèí

vislostiach dos� odli�ných, ne� s akými sa �iak stretne v �kole.
Èloveka obklopuje prostredie, ktoré je celistvé, ako celistvé je
èlovekom vnímané a èlovek naò celistvo reaguje.

�Koncentrácia uèiva je sústredenie látky alebo urèitého
ústredného motívu, jadra èi základnej idey.1 Zdrojom
koncentrácie je �ivotná realita, uèebná látka a prepojenie oboch.
Takýmito koncentraènými jadrami mô�u by� napr.:
- v�eobecná téma - ak je potrebné osvojenie urèitého
zov�eobecnenia (jar);
- konkrétny podnet - ak je potrebné pochopi� konkrétny jav,
potreby a úlohy èloveka v òom (záplava);
- problém - ak je potrebné prekona� neznámu ob�a�nos�, aby
sa dostavil uèebný efekt (preèo vznikajú vojny);
- výchovno-vzdelávací cie¾ - ak sa �iada istá zmena kvality
osobnosti, tu a� sekundárne ide o tematizáciu (nauèi� sa
argumentova�).
Pod¾a toho, èi sú tieto jadrá hierarchizované a ako, potom
koncentrácia mô�e buï úplne nahradi� existenciu predmetov,
pri zachovaní predmetov orientova� ich uèivo k jednej téme
(koordinácia), alebo len zabezpeèova� medzipredmetové
vz�ahy niektorých predmetov, prípadne v rámci len jedného
predmetu roz�irova� �truktúru jeho tém.

Základné princípy projektového vyuèovania vyjadrujú
jeho zmysel a sledované pedagogické ciele:2

1. zrete¾ na potreby a záujmy detí - uspokojovanie potreby
aktivity, nových skúseností, potreby vlastnej zodpovednosti,
sebarealizácie a vlastných záujmov, èo zabezpeèuje aj mo-
tivovanos� die�a�a;
2. zrete¾ na aktuálnu situáciu - otvorenie sa �koly �ir�iemu
okoliu, spoloèenstvu, ale aj osobnej situácii die�a�a a rie�eniu
jeho problémov;
3. interdisciplinarita - ponúka celistvé poznanie;
4. sebaregulácia pri uèení - �iak si plánuje, realizuje a hodnotí
svoj projekt, uèí sa uèi�; S. Vrána definuje projekt ako: a) je to
podnik, b) je to podnik �iaka, c) je to podnik, za ktorého výsled-
ky prevzal �iak zodpovednos�, d) je to podnik, ktorý ide za ur-
èitým cie¾om;
5. orientácia na produkt - práca na projekte priná�a produkt
a tým potvrdzuje zmysel uèenia, vy�aduje dokumentáciu
priebehu a výsledkov, ich prezentáciu v �kole i mimo nej;
6. skupinová realizácia - prepojenie èinnosti detí v zmysluplnej
tímovej práci, uèí spolupracova�;
7. spoloèenská relevantnos� - je mostom, ktorý spája �kolu
so �ivotom okolia i spoloènosti.

K¾úèovým pojmom projektového vyuèovania je pojem
integrácie. Integruje vo vyuèovaní obsahové otázky (èo uèi�)
s procesuálnymi (ako, kedy sa uèi�). Integruje:
- pôvodne oddelené prístupy,
- matematicko-logický, verbálny, vizuálny, telesne kinestetic-
ký, muzikálny prístup,
- myslenie, intuíciu, telo, city, zmysly,
- skúsenosti s novým poznaním,
- riadenú èinnos� s autoreguláciou,
- deti v spoloènej èinnosti,
- deti, uèite¾ov, rodièov a iných èlenov spoloènosti,
- �kolu so svetom.

1 Projektová metóda ve �kole i za �kolou. Praha 1993, s. 4.
2 Tie� tam, s. 9.
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spolupracova�, formulova� názory, rie�i� problémy, h¾ada�
informácie, by� zodpovedným, podnecuje tvorivos� a fantáziu.

K jeho úskaliam patrí to, �e v�etko musí by� premyslené
a dobre organizované, uèite¾ musí odhadnú� mieru vo¾nosti
a zodpovednosti detí, by� dobrým diagnostikom, prepojova�
projekty so systematikou uèiva. Musí sa tie� vyrovna� s tým,
�e mnohostrannos� javov nere�pektuje zásadu postupnosti
vo vyuèovaní a je vyòatá z kontextu jednotlivých vied a túto
postupnos� a kontext musí nachádza� a odovzdáva�.

Literatúra:
Projektová metoda ve �kole i za �kolou. Praha 1993.
Singule, F.: Pedagogické smìry 20. století v kapitalistických zemích. Praha 1966.
Skalková, J.: Humanizace vzdìlávání a výchovy jako soudobý pedagogický problém. Ústí nad Labem 1993.
Tonucci, F.: Vyuèovat nebo nauèit. Praha 1991.
Vrána, S.: Uèebné metody. Brno - Praha 1936.
V�ichni na jednièku. Alternativní didaktické postupy. Praha 1991.

Summary: The author explains what projects are and how to use them in teaching/learning process. She
deals with its history, aims, structure and methodology.

H. Glause, Metodické centrum Bratislava

Anotácia: Projekty zamerané na spoloèné kultúrne dedièstvo Európy. Nieko¾ko príkladov projektov. Význam
realizácie spoloèných projektov.

K¾úèové slová: kultúrne dedièstvo Európy, spoloèné projekty, interkulturálne dianie, komunikaèná
kompetencia

V októbri a novembri minulého roku sa uskutoènili
dva semináre v Donaueschingene (SRN), ktoré sa zaoberali
projetami zameranými na spoloèné kultúrne dedièstvo Európy.

Podobné projekty sa realizujú od roku 1990 v rôznych
krajinách, v�dy so �iakmi viacerých národností. Títo �iaci
pod vedením uèite¾ov vyvíjajú spoloène aktivity na skúmanie,
poznávanie a osvojenie si kultúrnych koreòov, ktoré ich spájajú
a ktoré sú v ich krajinách dodnes vidite¾né. Èasto sú tieto kore-
ne len zabudnuté, mo�no nie sú - aj pod vplyvom politických
hraníc - rovnako poznate¾né, alebo sme my uèitelia e�te nena�li
správnu cestu a spôsob, ako o ne vzbudzova� záujem �iakov.

Takéto projekty sú síce z h¾adiska pracovného za�a�enia
a organizácie nároèné a obsiahle, ale stretli sa s ve¾kým ohlasom
a úspechom u �iakov francúzskych, belgických, nemeckých,
anglických, írskych, �kótskych, talianskych, holandských,
�panielskych a rakúskych �kôl.

Projekty sa uskutoèòovali vo vyuèovacom èase a trvali
od jedného do troch tý�dòov. Podie¾ali sa na nich �iaci v�et-
kých vekových skupín a typov �kôl. Ubytovaní boli v mlá-
de�níckych táboroch, ubytovniach alebo v stanoch, tak�e
aj èas, kedy nerobili na projekte, mohli vyu�i� na nadväzovanie
kontaktov a na spoloèné aktivity. Miesto konania takéhoto
projektu má ma� osobitný význam - spätý s históriou, archi-
tektúrou, archeológiou, literatúrou, výtvarným umením, prí-
rodnými vedami alebo technikou.

Ako príklad uvádzame nieko¾ko projektov:
Brusel - hlavné mesto Art Nouveau (secesie)
Cesty pútnikov do Santiago de Compostela

Barokové mesto Casale (Taliansko)
Klá�torné kostoly stredoveku
Rýn bez hraníc
Sir Walter Scott
�ivot mníchov

V týchto projektoch sa �iaci spoloène aktivizovali
v najrozliènej�ích èinnostiach:
- prakticky pracovali s materiálmi ako kameò, ¾anové plátno,
papier, drevo, farba atï., to znamená, preci�ovali hodnotu
kultúrnych pokladov priamo na mieste,
- robili samostatné vykopávky,
- kreslili pod¾a originálnych predlôh,
- boli tvorivo èinní, keï�e spievali, tancovali, muzicírovali
a komponovali,
- písali protokoly, správy, èlánky,
- fotografovali, robili audio- a videozáznamy.

Takto sa upevòuje ich zmysel pre kultúrne dedièstvo
a �elanie chráni� a zachováva� kultúrne poklady, ktoré spoloè-
ne vlastnia. Pochopili, �e len to, èo poznajú, si doká�u aj vá�i�
a udr�iava�.

Pri spoloènej práci spoznávali nielen svoje spoloèné
korene, ale aj rozdiely - to, èo ich delí, nauèili sa lep�ie pozna�
cudziu aj vlastnú kultúru.
�iaci sa nedorozumievali medzi sebou len jazykmi, ktoré ovlá-
dali zo �koly, ale aj zmesou jazykov, a komunikovali aj non-
verbálne - gestami.
Uzatvárali sa priate¾stvá a u niektorých detí dospelí pobadali
nové osobnostné èrty: deti, resp. mladiství, ktorí sa len málo
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nadchýòali manuálnou prácou, preukázali pri týchto aktivi-
tách ve¾kú zruènos�, iní, ktorí boli skôr introvertní, sa stali
zmenou svojho normálneho prostredia otvorenej�ími. Jedného
projektu sa zúèastnilo aj telesne postihnuté die�a, ktoré
pracovalo pod¾a svojich mo�ností a preukázalo tak svoje
schopnosti, získalo viac sebavedomia a chu� tvori�.
Preto, ak formulujeme úlohu orientovanú na interkulturálne
dianie, máme mo�nos� vytýèi� hneï viacero cie¾ov:
-Uèíme sa dejiny, umenie, krajinovedu - regionalistiku a jazyk
v mimo�kolskom rámci, ktorý má motivujúci úèinok.
- �iaci rôznych národností sa uèia jeden od druhého, roz�irujú
si svoj horizont a zvy�ujú svoju dorozumievaciu spôsobilos�.
- Získavajú sebadôveru a sociálnu kompetenciu.
- Nachádzajú spoloèné a rozdielne, cvièia sa v tolerancii, ktorá
je základnou podmienkou pre spoloèné napredovanie v de-
mokratickej Európe pod¾a motta: We are united in the toler-
ance of our differences.(Sme zjednotení v tolerovaní na�ich

rozdielností.)
Pre uèite¾ov znamená plánovanie takéhoto európske-

ho projektu roz�írenie komunikaènej kompetencie, ale aj pres-
nú prípravu obsahových a organizaèných aspektov - tímovú
spoluprácu so zahraniènými kolegami - a prekonanie mnohých
byrokratických problémov v prípade, �e financovanie takého-
to podujatia nemá ís� len na �archu rodièov a �koly.

Pomoc mo�no oèakáva� od oddelenia Kultúrneho de-
dièstva pri Rade Európy, aj keï nemô�e zabezpeèi� financie.
O fantáziu a iniciatívu zúèastnených �iakov a uèite¾ov je
záujem. Av�ak na to, aby takýto projekt bol úspe�ný, je potreb-
ná spolupráca �kolskej správy s inými in�titúciami, resp.
so sponzormi.

Autorka tohto príspevku - v súèasnosti pôsobí ako
lektorka nemeckého jazyka v Metodickom centre v Bratislave
- rada poskytne ïal�ie informácie, pomô�e iniciova� a plánova�
projekt a bude sa te�i� z ohlasov na túto ponuku.

Summary: The author discusses experiences in using Council of  Europe school projects. She schows some
examples and student´s evaluation.

AKTUÁLNE ÚLOHY �PECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
O. Matu�ka, Metodické centrum B. Bystrica

Anotácia: Súèasné premeny zasahujú do vnútornej �truktúry a vonkaj�ích vz�ahov �peciálnej pedagogiky.
Problematika integrácie sa dostáva do popredia záujmu �kolstva. �a�kosti pri realizácii integrácie. Analýza
kladných a záporných argumentov. Problémy vo vzájomnej previazanosti teórie a praxe �peciálnej pedagogiky
u nás.

K¾úèové slová: �peciálne potreby, integrácia, raná starostlivos�, �peciálna pedagogika

Súèasné spoloèenské, vedecké a technické premeny
hlboko zasahujú do vnútornej �truktúry a vonkaj�ích vz�ahov
�peciálnej pedagogiky. Humanizácia výchovy, vrátane oblasti
starostlivosti o deti a mláde� �so �peciálnymi potrebami�,
a multidisciplinárny charakter �peciálnej pedagogiky
zvýrazòujú súèasné a perspektívne zmeny.

Ïal�í smer rozvoja �peciálnej pedagogiky je predme-
tom skúmania a diskusií nielen u nás na Slovnensku, ale aj
vo svetovom meradle.
V slovenskom kontexte prebiehajúce diskusie, i urèitá roz-
paèitos�, vyplýva aj z toho, �e tradièná �truktúra �peciálnej
pedagogiky sa vybudovala v symbióze s èeskou �peciálnou
pedagogikou v relatívne krátkom historickom období a vzápätí
si vývoj vy�aduje nové zmeny. Na�a �peciálna pedagogika dy-
namicky reaguje na súèasné otázky, ktoré nám doba formuluje.
Proces premien aj v �peciálnej pedagogike sa zaèal, treba ho
rozvíja� a urèi� jeho smerovanie...

Do popredia záujmu �kolstva (nielen �peciálneho) sa
dostáva problematika integrácie,  t.j. zaèleòovanie
postihnutých detí a mláde�e do základných a stredných �kôl
be�ného typu a ich spoloèná výchova, spoloèné  vzdelávanie
s intaktnými �iakmi.

Motívy integrácie sú väè�inou uèite¾mi, verejnos�ou,
ale najmä rodièmi kladne chápané. Integrovaná výchova,
v protiklade so segregovanou výchovou v �peciálnych �ko-
lách, poskytuje bohaté prostredie na podnety pre postihnutého
�iaka s oh¾adom na jeho osobnostný rozvoj. Postihnuté deti sa

nemusia dlhodobo odlúèi� od rodiny, èo z h¾adiska citového,
ale aj celkového rozvoja die�a�a je ïal�ou výhodou.

Realizácia integrovaného vzdelávania nará�a na mno-
hé �a�kosti: obavy uèite¾ov o zní�enie úrovne vzdelávania
zdravých �iakov, organizácia vyuèovacieho procesu je
zlo�itej�ia, mô�u sa vyskytnú� aj technické a psychosociálne
problémy.

Analýzu kladných a záporných argumentov
(na  základe na�ich skúseností a prieskumov) mô�eme zhrnú�
nasledovne:
1. Proces integrovanej výchovy postihnutých detí a mláde�e je
v na�ich podmienkach skutoènos�ou, ktorý sa realizuje v expe-
rimentálnych podmienkach.
2. Úspe�nos� procesu integrácie je vo ve¾kej miere závislá
od prekonávania bariér v myslení a postojoch zainteresova-
ných osôb (uèite¾ov, rodièov, samotných �iakov).
3. Nie je mo�né v�etky postihnuté deti úspe�ne integrova�,
deti a mláde� s ve¾mi �a�kými postihnutiami a s viacerými
poruchami mô�u sa úspe�nej�ie vzdeláva� v �peciálnych
�kolách.
4. Kladné poznatky z integrácie postihnutých detí a mláde�e
v základných a stredných �kolách ukazujú, �e úroveò vzde-
lávania v integrovaných triedach sa nezní�ila, postihnutí
a intaktní �iaci v uèení spolupracovali, klíma v triedach bola
�tolerantnej�ia k postihnutých a obohatená empatiou�, lebo
postihnutí �iaci boli v uèebni usilovní a disciplinovaní. Táto
skutoènos� priaznivo vplývala aj na uèenie zdravých �iakov.

NÁZORY - POLEMIKY - SKÚSENOSTI



strana 13

5. Integrovaní postihnutí �iaci v uèení, v �kole a mimo nej
vy�adujú �peciálno-pedagogický servis, èo mô�u poskytova�
�peciálni pedagógovia v �peciálnopedagogických poradniach,
uèitelia �peciálnych �kôl, pracovníci pedagogicko-
psychologických poradní a detských integraèných centier.
6. Technické, organizaèné, legislatívne problémy boli sèasti
úspeène rie�ené �za chodu�, t.j. v priebehu integrácie, s kom-
petentnými funkcionármi a v spolupráci s rodièmi.

Proces integrovaného vzdelávania postihnutých sa
zaèal. Vy�aduje ïal�ie zdokonalenie a modelovanie. Preto si
myslíme, �e postupný, uvá�ený rozvoj integrácie je vhodným
rie�ením, administratívne plánovanie a kampaòovitos�
nepriná�ajú oèakávané výsledky.

Úspe�nos� integrácie je závislá �od otvorenia�
základných a stredných �kôl pre postihnutých. Alternatívne
formy integrácie mo�no a treba voli� pod¾a miestnych
podmienok a individuálne: spoluprácou partnerských �kôl,
èiastoènou - úplnou integráciou postihnutého jedinca v
�pecializovaných triedach pri základných �kolách atï.

Rodièia postihnutých detí sa èasto a právom anaga�ujú
za to, aby ich deti boli zaradené do �normálnych� �kôl. Treba
ich  získa� aj pre spoluprácu so �peciálnym pedagógom,
uèite¾om v základných, stredných �kolách. Spolupráca uèite¾ov
v integrovaných triedach so �peciálnym pedagógom musí by�
systematická a neformálna.
Súèasné premeny, to sa netýka len integrácie postihnutých,
nasto¾ujú úlohy aj pre teóriu a prax �peciálnej pedagogiky.
Nadväzne na doteraj�ie  pozitívne smery jej rozvoja,  sú nápadné
niektoré problémy vo  vzájomnej previazanosti teórie a praxe:
1. Na�a �peciálna pedagogika sa preva�ne sústreïuje

na symptomatické javy u postihnutých, menej na celistvé
funkèné zameranie komplexného prístupu v rehabilitácii
v súvislosti s po�iadavkou ich osobnostného rozvoja. Zú�ené,
parciálne videnie postihnutého jedinca z h¾adiska jeho han-
dicapu, bez akceptovania potencionáleho rozvoja, vyu�ívaním
aj jeho nenaru�ených schopností, akcentuje �iba nápravu� jeho
deficitov.
2. V zmysle princípu �izolovaný defekt neexistuje� sa vy�aduje
univerzálnej�ia príprava �peciálnych pedagógov poèas vyso-
ko�kolského �túdia, ako aj z h¾adiska perspektívnych úloh
kompetentnosti �peciálnych pedagógov v praxi.
3. Raná �peciálnopedagogická starostlivos�, z h¾adiska
prevencie a efektívnosti rehabilitácie, si zasluhuje zvý�ený
záujem odborníkov v oblasti bádate¾skej èinnosti a praxi.
4. Pribúdajúci poèet postihnutých detí s viacerými poruchami
vy�aduje spracova� metódy výchovy a vzdelávania z aspektu
samostatného fenoménu, lebo �viacnásobné postihnutie nie je
sumáciou jednotlivých postihnutí� 1.
5. Rozvoj tvorivosti postihnutých detí a mláde�e úzko súvisí
s v predchádzajúcich bodoch naèrtnutými problémami a úlo-
hami. Systém KEMSAK2 poskytuje teoretický základ aj
pre vo¾bu stratégie a metódy rozvoja celej osobnosti die�a�a.
Rozpracovanie a vyu�itie tejto významnej práce pre oblas�
výchovy postihnutých mô�e obohati� �peciálnu pedagogiku.

Starostlivos� o postihnutých sa koncentruje od jedineè-
ného poh¾adu k celistvému, od symptomatického vnímania
postihnutého k jeho komplexným ��peciálnym potrebám�.
Postihnutý jedinec sa neprispôsobuje ��peciálnopedagogickým�
ponukám, ale �peciálnopedagogická starostlivos� má uspoko-
jova� jeho potreby. V tomto duchu sa uskutoènila aj svetová
konferencia v Salamance.3
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Anotácia: Nároky na osobnos� a poslanie �peciálneho pedagóga v práci s metnálne postihnutými de�mi.
Neistá budúcnos� jednej �koly.
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Váhavo, s pocitom blí�iacich sa sviatkov, s my�-
lienkami patriacimi de�om �koly, rodili sa prvé riadky môjho
èlánku. Nebudú to odborno-metodické rady kolegom,
uprednostnila som osobné pocity, skúsenosti, pre�ívanie
atmosféry v kruhu mentálne postihnutých detí.

Na konci roka ma prekvapilo mno�stvo vianoèných

poh¾adníc, prianí, medzi nimi nechvýbali vrúcne slová od mo-
jich súèasných �iakov, ale i tých, ktorí na�e uèili�te dávno ab-
solvovali. Èas pokoja a lásky, èaro Vianoc na nás doliehalo
väè�ou nehou, oh¾aduplnos�ou, trpezlivos�ou, toleranciou. To-
leranciou a ¾udskos�ou najmä k tým, ktorí teplo rodièovského
objatia nepoznali, nemohli nikdy vyslovi� najèarovnej�ie slová

Summary: The author devotes his attention to the updated tasks of specialized pedagogy and deals mainly
with disabled children integration in schools. He formulates some tasks for integration in schools. He formu-
lates some tasks for theory and practice of specialized pedagogy.
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mama a otec. Rodièia im úsmev nevyèarili. Úsmev je dar, niè
nás nestojí, a predsa sme naò skúpi, bojíme sa jeho pominutia,
jeho zásoby sú v�ak nevyèerpate¾né. Úsmev ako dar -
pod týmto názvom sa stretávajú deti z detských domovov.
�tedrí sponzori rozdávajú darèeky, aspoò na chví¾u roz�iaria
smutné oèi, na okamih zastavia de�om dych, tancujú, spievajú.
Oèakávaný deò skonèil. Speváci dospievali, darèeky sú zovreté
v  horúcich detských dlaniach, v miestnosti utíchla rados�,
smiech, zhaslo svetlo, obrovské reflektory prestali znásobova�
detské ��astie, rozi�li sa do svojich domovov. O rok sa mo�no
stretnú. Farebný svet pominul. Kúzelné oèarenie je spo-
mienkou. Mô�e vynahradi� jeden deò v roku ich samotu? Ko¾-
ko ïal�ích odstrèených detí èaká na dobro ¾udí, bezradne
a bezcie¾ne sa potulujúc ulicami? Kto podá opornú ruku sto-
jacim na okraji spoloènosti, èakajúcim na milos�, dobro a teplo
¾udského srdca? Kto s nimi prekoná nástrahy a preká�ky dòa?
Nastal èas, prichádza �peciálny pedagóg, pripravený odovzda�
kus svojho srdca, èlovek trpezlivý, optimistický, vnímavý
a láskavý. Moji kolegovia majú radi �ivot, ale úsmev nezdobí
ich úprimné tváre len raz v roku, v kontakte s de�mi sú us-
miati aj v èase osobného trápenia, útrap a starostí. S úsme-
vom ide v�etko ¾ah�ie. Deti sú vnímavej�ie,
pokojnej�ie. Najrad-
�ej poèúvajú zá�itky
zo �ivota, príbehy uèi-
te¾ov, ktorí denne stoja
pred  ich lavicami a doká�u
odhali� svoju du�u a otvorene
vravie� o rodine, de�och  a blízkych.
Pokojne sedia, naèúvajú a hltajú ka�dé
vyrieknuté slovo. Uèite¾ im dôveruje, nehrá pred
nimi divadlo s maskou na tvári, nechce by� lep�í ako v skutoè-
nosti je. Vá�nos� a autorita sa nedá získa� krikom a zamraèe-
nou  tvárou. Skutoèná úcta a vplyv zavládnu spolu s úsmevom,
porozumením, s umením odpusti� v pravej chvíli drobné zako-
lísanie, vyboèenie zo správnej cesty, nesplnenie úlohy. Èo
v�etko musí uèite¾ mentálne postihnutých detí prepáèi�,
zabudnú�? Èo v�etko  de�om chýba. Základné pomôcky
u mnohých neexistujú. Uèite¾ priná�a de�om potrebné do trie-
dy, aby si zabezpeèil podmienky a splnil ciele vyuèovacej ho-
diny. Mnohokrát si sama povzdychnem,  o èo ¾ah�ie to  majú
kolegovia v základných �kolách. Mama, tráp sa. Vykúzli  pa-
namu, ko�enku, farebné gombíky, starú panèuchu. Mama
h¾adá, strihá a chystá. My ani tie mamy mnohé nepoznáme.
V uèili�ti sme spokojní, ak die�a vlastní aspoò najobyèajnej�ie
pero a pravidelne sedí v �kole. Vynalo�ené úsilie �peciálneho
pedagóga èasto nezodpovedá �iackym výsledkom v práci.
Napriek tomu sa nevzdáva, zaèína znova a znova, nad�enie

prená�a na deti, aby boli v ïal�ích èinnostiach úspe�ní. Uèite¾
im dôveruje, chváli a pochvalou ocení akýko¾vek drobný
pokrok. Krôèik za krôèikom sa z detí stávajú samostatnej�í
mladí ¾udia. Kolegovia pre�ívajú svorne s de�mi ich najtajnej�ie
lásky, osobné problémy a prehry, hádky rodièov, sna�ia sa po-
fúka� rany a údery �ivota. Na�li by ste u nás kolegov, ktorí
na okamih tú�ia po schopnostiach kúzelníkov, kreslièov filmov,
výrobcov dúhy, majite¾ov kolotoèov. Tým by zahnali smútok
z tvárí �iakov. �peciálny pedagóg neraz vyèarí nemo�né.
Pracuje v nezávideniahodných podmienkach, ich opis by nás
stál ve¾a  námahy a �iadne slová by dostatoène nevypovedali
potrebné.

Odkia¾ èerpáme silu, vieru v èloveka?
Pred Vianocami vyhlásilo vedenie nejednej �koly chrípkové
prázdniny. �tudenti sa te�ili, rozpàchli sa ako vtáèence k rodi-
èom. Na�i �iaci odchádzali so slzami v oèiach, ne��astne
opú��ajúc vianoène vyzdobené triedy, kamarátov. V triedach
rozvoniavalo ihlièie, v kruhu cudzích ¾udí poci�ovali blí�iace
sa najkraj�ie sviatky roka. To je studòa energie pre na�u ne¾ah-
kú prácu. Vyviera z pocitu spokojnosti druhého èloveka, kto-
rého sme aspoò trochu svojou prítomnos�ou uèinili ��astnej-

�ím, �a�ko sa mu od nás odchádza. Návrat
spä� je sprevádza-
ný nádejou, nepri-

chádzajú tú�obne  len
po vo¾ných dòoch,

letných prázdninách, vra-
cajú sa i na�i absolventi.

S  iskrou v oèiach rozprávajú o pr-
vých úspechoch, oèakávajúc poch-

valu, povzbudenie a úsmev na rozlúèku.
Vrátia sa absolventi do odborného uèili��a v Banskej Bystrici
aj o nieko¾ko rokov? Budova �koly nám nepatrí, zmluva
o prenájme domova mláde�e konèí v lete tohto roku. Postaèí
vnútorná sila a obrovská chu� �peciálnych pedagógov pomá-
ha� de�om na to, aby zabezpeèili nièím neru�enú budúcnos�?
Ïal�ie �kolské roky na princípoch humanizmu a tolerancie,
preto�e u� za bránou �koly nastupuje trpká skúsenos�. Hoci by
na�a energia vybuchla ako sopka, bez pomoci predstavite¾ov
mesta sú snahy o úsilie márne. �peciálnemu pedagógovi
neostane iné, iba sta� sa kúzelníkom, ktorý v�ak doká�e vyèa-
ri� iba ilúziu. Klam a ilúziu deti nepotrebujú. Na�a �kola má
teplo, iskru, dáva istotu a ochranu, rozdáva rados�.  Má v�ak
jeden nedostatok - nie je na�a. Ak sa zmení plameò nádeje
na plamienok a necháme ho neèinne dohorie�, vezmeme
a znièíme mentálne postihnutým de�om aj to málo, èo ich
chránilo. Nemajú toho na svete ve¾a. V�etci sme v�etko, sám
si niè. �tastie je ukryté v pomoci èloveku.
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ASERTIVITA V ETICKEJ VÝCHOVE
M.Valica, Metodické centrum B. Bystrica

Sociálne spôsobilosti asertívneho èloveka
V be�nom �ivote svoju asertivitu prejavujeme otvore-

ným, priamym, úprimným vyjadrovaním svojich názorov,
my�lienok a citov. To predpokladá poctivos� voèi sebe.
Na to, aby sme vedeli vyjadri� èo skutoène potrebujeme, mu-
síme ma� odvahu  �pozrie� sa� bez zaujatia na na�e skutoèné
pocity. Vyzna� sa v nich, reflektova� svoje citové stavy, citové
zá�itky (i nepríjemné) je cestou k reálnemu vnímaniu a roz-
víjaniu seba samého. Nauèi� sa vyjadrova� svoje city (5. téma
etickej výchovy) ma robí pre druhých zrozumite¾ným a komu-
nikatívnym v situáciách �tu a teraz�. Marcus Aurelius napísal
vo svojich Hovoroch o sebe: �Nikto ne�ije iný �ivot ne� ten,
ktorý práve stráca, a nestráca iný �ivot ne� ten, ktorý práve
�ije. Minulos� ani budúcnos� nám nepatria.�

Príklad:

Janko pozve Petra do kina. Petrovi sa nechce ís�, preto�e mal naplánovaný   iný

program.

Agresívny Peter preto oznaèí  návrh  ís� na film  za  hlúpy. Janko odchádza

do kina s  krajne  negatívnymi  pocitmi.

Pasívny Peter sa podrobí, ale èas strávený v kine pretrpí a dáva nepriamo na-

javo svoju nespokojnos�.

Asertívny  Peter  povie: �Do kina sa mi nechce ís�. Mám iný program. Na-

budúce, ak sa dohodneme dopredu, pôjdem s tebou  rád  na  dobrý  film.�

Tento spôsob vyjadrovania citov vytvára pozitívne vz�ahy.
Z morálneho h¾adiska platí minimálna po�iadavka nevy-
jadrova� to, èo necítim, èo si nemyslím. Je to èasto v situá-
ciách, kedy úèelovo, lebo sa nám to hodí  z akýchko¾vek dôvo-
dov (kariéra, úspech, vyhnutie sa konfrontácii a pod.), vlastne
klameme. Seba i tých druhých. Dodr�iava� toto pravidlo zna-
mená �i� v pravde, uprednostni� pravdivos� pred predstiera-
ním. Nesmieme si v�ak zamieòa� pravdivos� za úprimnos�
a úprimnos� za útoènos�. Niekedy je �pravdivos� a úprim-
nos�� len zásterkou pre toho, kto svojou pravdou �úprimne
bije� svoje okolie.

Príklad:

Janka stretne spolu�iaèku Zuzku, ktorá ve¾mi èasto hodnotí jej výzor

�úprimnými� slovami a s úsmevom �Vyzerá� ako stra�iak do maku�. Zuzka

nevyjadruje svoje momentálne pocity, ale agresívnym výpadom sa sna�í s Jankou

manipulova�, aby v nej vyvolala pocity neistoty, ktoré ak sú prièasté mô�u vies�

k zní�enému sebahodnoteniu.

Je samozrejmé, �e v dobrých vz�ahoch je úprimnos� a otvore-
nos� �iadúca. Treba ju v�ak poda� spôsobom, ktorý nezraòuje.
Musí by� motivovaná snahou pomôc� a v prípade neprí-
jemného obsahu súèasne vyvá�ená  povzbudením a podporou.
V opaènom prípade druhá strana vníma úprimnos� ako agresiu.
Asertívny èlovek je teda vnímavý voèi iným ¾uïom, k ich
situácii a je citlivý pri vyjadrovaní stanoviska k nim. Snaha
porozumie� citom tých, spôsobilos� vedie� odlí�i� oprávnené
nároky iných od láskavosti voèi ním, re�pektovanie vlastných
potrieb a hodnôt umo�òuje asertívnemu èloveku reálne hod-
noti� vlastnú situáciu z h¾adiska dlhodobej perspektívy a redu-

kova� i vlastnú agresivitu. Pri po�iadavkách iných voèi sebe si
prenecháva v�dy mo�nos� zvá�i� a rozhodnú� o ich akceptácii
voèi sebe. Umo�òuje mu to tie� asertívne reagova� na neo-
právnené, èasto manipulatívne po�iadavky agresívnych èi
pasívnych ¾udí, ktorí poru�ujú vo vz�ahoch asertívne ¾udské
práva.

Príklad:

Janko chce ís� s kamarátmi na výlet. Po�iada Petra, aby mu po�ièal

magnetofónové kazety. Peter, ktorý  má  z   ich  po�ièiavaním  ve¾a  nepríjem-

ných skúseností  a pova�uje to za riskantné , by nerád pri�iel o kvalitné

nahrávky.

Pasívny  Peter prosbu  neodmietne, prislúbi  s  urèitými podmienkami  kazety.

S pribli�ujúcim sa termínom  sa  zaène vyhovára�, zapiera� v  telefóne. Vyèká-

va, kedy Janka omrzí  vyèkávanie a odíde na  výlet bez kaziet.

Agresívny Peter odbije Janka slovami: Tebe po�ièa� kazety, to je ako by

som   ich hodil do vody. Na teba sa spo¾ahnú� nedá. Èo som  blázon?

Asertívny Peter povie jednoznaène nie. Nesna�í sa vyhovára�, neospra-

vedlòuje sa, ale mô�e poveda�: Nehnevaj sa, ale kazety ti nemô�em po�ièa�.

Majú pre mòa  ve¾kú cenu. Nepo�ièiavam  ich nikomu.

Táto spôsobilos� �nehovori� áno, ak sa nám �iada poveda�
nie�, je pre dobré medzi¾udské vz�ahy ve¾mi významná. Za-
braòuje vzájomnej manipulácii medzi ¾uïmi, pre�a�ovaním
tých, ktorý nedoká�u odmietnu� také po�iadavky okolia, ktoré
ich �enú do stavu psychickej i fyzickej vyèerpanosti. Umo�òuje
zhodnoti� reálnos� po�iadaviek v komfrontácii s na�imi
mo�nos�ami. Sem patria i po�iadavky tých, od ktorých
sme nejako závislí. Ide o vz�ahy rodièia-deti, �éfovia-
zamestnanci, uèitelia-�iaci a pod. Rámcovo sú mo�né 3 druhy
odpovedí na po�iadavky �silnej�ích, skúsenej�ích...�, tak ako
sme ich pomenovali v I. èasti ná�ho príspevku: pasívne, agre-
sívne a asertívne.

Pasívni jednotlivci sa formálne podrobujú �silnej�ím� a súèas-
ne reptajú a h¾adajú únikové cesty. Niekedy sa s nimi dostávajú
do konfliktu, ale najmä sú nespokojní so sebou, preto�e nedo-
ká�u presadi� svoje oprávnené po�iadavky úprimne a otvorene.
Ak sa im to nepodarí, sú �odsúdení� do role závislého, nesa-
mostatného �die�a�a�. Pou�ívajú èasto taktiku úskoku, l�í, oho-
várania atï., ktoré im ale zabraòujú sta� sa dospelými. Èasté
napätia si kompenzujú napr. alkoholom, drogami a pod.
Agresívni jednotlivci sa vzbúria v otvorenom konflikte, ktorý
na dlh�í èas nepriaznivo ovplyvní ich vz�ah k �silnej�iemu�;
svoje problémy si rie�ia  po svojom (èasto tým istým spôsobom,
ako uplatòovali agresívni �silnej�í� rodièia, �éfovia, uèitelia...).
Táto vzbura im èasto nepomô�e sta� sa dospelými, asertívnymi
jedincami. Nemo�no zabúda� ani na nahromadenie zlých po-
citov a potrebu nejako ich kompenzova� (alkohol, karierizmus,
chválenkárstvo, siláctvo ...).
Asertívne prístupy si v týchto nároèných vz�ahoch volia tí
jedinci, ktorí majú najväè�ie predpoklady sta� sa dospelými
a sú schopní nies� zodpovednos� za svoje konanie. Títo ¾udia
rozpoznajú, kedy ide o skutoènú radu podlo�enú skúsenos�a-
mi a kedy o pokus manipulova� s nimi a potláèa� ich do závis-

Pokraèovanie
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lej �podriaïujúcej sa role die�a�a�. Vedia tie�, èo chcú urobi�,
akým spôsobom a uvedomujú si dôsledky svojho konania.
Nepre�ívajú výrazné negatívne pocity a sú schopní vecne
oznámi�, �e aj keï si zvá�ia dobrú radu, predsa si urobia
po svojom.

Príklad:

Jankovi rodièia chceli ma� z neho lekára. Janka medicína nijako neláka.

Skôr  má  vyhranené technické záujmy.

Pasívny Janko sa podvolí, na �túdiách  v�ak zlyhá, èo vyplýva z jeho nízkej

motivácie  na toto  �túdium. Jedine týmto mô�e  usvedèi� rodièov,  �e sa rozhod-

li nesprávne. To sa mu síce dokonale podarí, ale najviac utrpí on sám.

Agresívny Janko odchádza po ve¾kej scéne z domu, prijíma miesto kurièa

na horskej chate, èo ho, prirodzene, neuspokojuje. Za svoju nespokojnos� stále

obviòuje rodièov, èím sa vzájomný vz�ah zostruje, a predov�etkým táto cesta

vôbec nevedie ku kon�truktívnemu rie�eniu.

Asertívny Janko nielen vysvetlí, èo si o svojej budúcnosti myslí, ale aj pod¾a

toho koná a prihlási sa na taký odbor, ktorý ho zaujíma.

Autoritatívne pôsobenie na mladých ¾udí zo strany dospelých
v období h¾adania vlastnej identity mô�e ve¾mi negatívne
ovplyvni� ich osud. Pasívne pôsobenie nedáva zasa dostatoèné
stimuly pre ich rozvoj. Oba prístupy majú manipulatívny cha-
rakter, v ktorom sú skutoèné záujmy, snahy, potreby mladých
¾udí neakceptované v snahe dospelých vytvára� ich na �svoj
obraz�. Asertívny prístup rodièa, vychovávate¾a  je prístupom
nie �formotvorcu�, ale skôr �sprievodcu�, ktorý pomáha mla-
dému èloveku h¾ada� samého seba, formova� mu základné
otázky �ivota a je nápomocný vlastným príkladom a radou,
ktorej prijatie v�ak závisí od mladého èloveka. Je to cesta otvá-
rania vnútorných mo�ností mladého èloveka pre jeho budúcu
integritu dospelého èloveka.
Kvalitné morálne vz�ahy medzi dospelými ¾uïmi (a tam musia
smerova� i vz�ahy medzi dospelými a dospievajúcimi) nemajú
charakter súperenia èi vyjadrovania a zdôrazòovania závislosti
z jednej strany. Takéto vz�ahy predpokladajú úèas� dvoch zre-
lých jednotlivcov, ktorí si navzájom ctia svoju jedineènos�.
Humanistický psychológ Perls vyjadril túto pravdu slovami:
�Nie som na svete preto, aby som �il pod¾a tvojich predstáv,
ani ty preto, aby si �il pod¾a mojich predstáv. Ty si ty a ja som
ja. Ak sa navzájom nájdeme, je to nádherné. Ak sa nenájdeme,
nedá sa niè robi�.�

Presadzovanie svojich oprávnených po�iadaviek v zmysle
asertívnych práv predpokladá i schopnos� po�iada� o to, èo
potrebujeme. Zdá sa, �e je to ve¾mi banálna zále�itos�, ale
èasto s tým majú pasívnej�í jedinci problémy. Najvypuklej�ie
sa to prejavuje v situáciách, v ktorých sa ¾udia zvyèajne cítia
menej príjemne, napr. pri reklamáciách, s�a�nostiach na agre-
sívne správanie iných, v situáciách, kedy musia o nieèo po�ia-
da� a oèakávajú, �e budú odmietnutí a pod.

Príklad:

Janko si po�ièal 50,- Sk  od Petra, ktorý  mu ich  s¾úbil  vráti� do jedného tý�-

dòa.  Hoci pre�li 4 tý�dne Janko stále nevracia peniaze.

Pasívny Peter rie�i situáciu nepriamymi nará�kami èi ohováraním Janka. Naras-

tá v òom napätie a zlos� voèi nemu i voèi sebe samému  �ja hlupák, som mu

po�ièal�.

Agresívny Peter po tý�dni osoèí Janka a nedá  mu mo�nos� obhajova� sa.

Asertívny Peter po tý�dni  povie súkromne Jankovi: Bol  by som rád, keby si

vyrovnal dlh, ktorý voèi mne má�.

Tento spôsob  komunikácie a sebapresadzovania robí  z  ¾udí dobrých partne-

rov, priate¾ov.

Medzi  situácie, v ktorých mô�e by� ve¾a manipulácií s druhý-
mi, patrí  ve¾mi èasto kritika, prípadne vy�adovaná seba-
kritika. Èasto je zbraòou agresívnych, ktorí sa òou sna�ia
iných zastra�i�, �zahna� do kúta�, dokáza� neschopnos�, ne-
morálnos� druhého èloveka. Asertívna kritika v�ak tieto am-
bície odmieta. Tak isto sa nestoto�òuje so �skrytou kritikou�,
èi ohováraním pasívnych ¾udí. Sociálna zruènos� kritiky aser-
tívneho èloveka je postavená na:
- morálke úcty a tolerancie k druhým,
- zameraní nie na osobu, ale najmä vecné rie�enie problému,
- slu�nosti a vyvá�ení prejavu uznania a kritických pripo-
mienok,
- pochvale súvisiacej so zmenou kritizovaného správania èi
výkonu,
- ochote hovori� i o vlastných chybách ne�tylizovaním sa
do roly �neomylného, v�emúdreho...�,
- vyu�ívaní u� spomínaných asertívnych spôsobilostí.

Vedie� prija� pravdivú kritiku asertívne, èi odmietnutie
bez pocitu urá�ky je nároèné. Ak je v�ak kritika, èi odmiet-
nutie vecné, orientované na problém a menej na jednotlivca,
je to podstatne ¾ah�ie. Vzájomná úcta predpokladá vzájomnú
toleranciu. Preto rozdielne názory, postoje sú vyjadrením
jedineènosti a nemali by preto by� vnímané ako �osobná
kritika�, ale ako iný názor... Morálka agresívnych mani-
pulátorov zalo�ená na tom, �e �kto nejde so mnou, ide proti
mne�, plodí intoleranciu voèi v�etkému, èo sa nepodobá
na �moje�, èo je odli�né od mojich hodnôt, cie¾ov, prostriedkov
na ich dosiahnutie.
Ak ma toti� niekto odmietne, èi kritizuje, nie je to e�te dôkaz,
�e je to môj nepriate¾. Navy�e po�adovanie neustálych dôkazov
lojality, súhlasu, lásky od druhých, stupòovaním ob�a�nosti
po�iadaviek na iných je najèastej�ie znakom vnútornej neistoty,
nezrelosti pasívneho èi agresívneho èloveka.

Výchova k asertivite

Výchova k asertivite je výchovou k individuálnej slobode
a zodpovednosti. Je otváraním tvorby identity mladého èlove-
ka cestou sebaúcty, úcty k iným. Rozvíja sociálne spôsobilosti
k ochrane vlastného Ja, schopnosti trva� na svojich legitím-
nych právach a re�pektova� ich u druhých ¾udí.   Ide o renesan-
ciu starých i nov�ích prístupov k mravnému zdokonaleniu
èloveka. Ak stredovek i totalita bola príznaèná kolektívnym
tlakom �by� dobrý� a nièením zlého  v èloveku  (èasto i za ce-
nu jeho likvidácie), súèasnos� akceptuje zlo ako prejav èloveka,
ktorý treba meni� tým, �e sa nauèí voli� v �ivote dobro. Èlovek
musí nielen vedie�, èo je dobro (by� vzdelaný), ale aj musí
chcie� robi� dobro (ma� vô¾u k nemu).
Nezvládnutie morálne nároèných situácií je podmienené naj-
mä neovládnutím zla v nás. Jeho korene sú ulo�ené v ne-
správnom posune hodnôt, neschopnosti zvládnu� svoje zlé
sklony - èi v schopnosti �nevidie� ich�,  v nezrelosti èloveka -
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neuvedomovaní si dosahu svojich skutkov a v ich nesprávnom
pochopení. Teória i prax asertivity robí �iakov �vedomými�
si koreòov zla; definuje práva, spôsobilosti pre morálku zalo�e-
nú na tom, �e pre slobodnú morálnu vo¾bu je dôle�ité nie to,
èo si èlovek o sebe myslí, ale to, èím skutoène je. Zdôrazòuje
význam reflexie a zhodnocovania vlastných pocitov, my�lie-
nok, postojov a správania na báze zvnútoròovaných asertív-
nych hodnôt, práv a individuálnej zodpovednosti.

V demokratizácii na�ej �koly sa postupne vytvárajú podmienky
väè�ej vonkaj�ej slobody, ktorá je podmienkou slobody vnú-
tornej. �kola, uèitelia vychovávajú citovou klímou, osobným
asertívny prístupom - nie agresívnym èi pasívnym správa-
ním a orientáciou vyuèovania na �iaka. Ciele, obsah a metódy
výuky sú len prostriedkami rozvoja �iaka. Nevyhnutné je
pozitívne prijatie ka�dého �iaka �takého aký je� a rozvoj jeho
mo�ností, èi �silných� stránok jeho osobnosti, maximálny
rozvoj jeho aktivity. Ide o emancipáciu �iaka, aby bol v dospe-
losti schopný - vyslobodi� sa z pút svojich �ivotných pod-
mienok tak, aby si vymedzil väè�iu autonómiu (mieru seba-
urèenia). Túto mô�e získa� nie na úkor iných, ale spolu
s ostatnými a rozvojom zodpovednosti voèi v�etkým ostat-
ným ¾uïom. Tento v�eobecný cie¾ demokratickej  �koly hlboko
konvenuje i s cie¾mi výchovy k asertivite. �pecifické úlohy
v tomto má etická výchova.

Výcvik asertivity v etickej výchove

Zmyslom kurzu asertivity na hodinách etickej výchovy je okrem
pochopenia asertívnej teórie osvoji� si a nadobudnú� asertívne
spôsobilosti a �týl. Asertívny �týl je modelom partnerského
spôsobu komunikácie, vzájomného re�pektu a tolerancie.
Napåòanie asertívnych práv v uèení �iakov musí by� spre-
vádzané snahou, aby sa vedeli:
- uèi� postupne kontrolova� svoje emócie,
- re�pektova� a tolerova� aj osobné práva druhých,
- pokúsi� sa pozna� stanoviská aj druhého,
- uèi� sa poèúva� a �poèu��,
- vá�i� si názor druhých a ich presvedèenie,
- sna�i� sa nema� �navrch� za ka�dú cenu,
- sna�i� sa prizna� a napravi� svoj omyl,
- vèas si uvedomi�, èo vlastne chcem.

Rozvíjanie asertívneho �týlu predpokladá rozvoj asertív-
nych spôsobilostí. Uskutoèòuje sa to formou asertívneho
výcviku, ktorý v súèasnosti vychádza z viacerých  psycholo-
gických teórií. Dominujúcim teóriám (behaviorálnej, kogni-
tívnej a humanistickej) zodpovedajú aj hlavné formy výcviku
asertivity.

neho a pasívneho správania protagonistov �scénky�. Dôle�itá
je hodnotová reflexia pre�itého �iakmi, ktorou sa vytvára zo-
v�eobecnenie zá�itkov a ich pochopenie z poh¾adu asertívnych
práv a stratégii. Treba dba� i na to, aby kritickos� a obhajoba
vlastných asertívnych nárokov bola vyva�ovaná po�iadavka-
mi lásky a porozumenia s inými ¾uïmi.

V behaviorálnej teórii uèenia sa vychádza  z chápania asertivity
ako situaène determinovaného  (vo výcviku správania a pre-
�ívania sa  kladie dôraz najmä na zvládnutie asertívnych techník
a reakcií).
Ide o tréning sociálnych zruèností najmä u agresívnych a ne-
smelých �iakov. Michelson (in: Lencz 1993) navrhuje tré-
ningový program, ktorý pozostáva z in�trukcií, modelovania,
vyskú�ania vopred pripravených dialógov s asertívnymi odpo-
veïami, reakcie �iakov na situácie a diskusie. Tréning zahàòal
rôzne situácie: vyjadrenie uznania, s�a�nosti, odmietnutie, pros-
bu, spýta� sa na nieèo, preèo trva� na svojich právach, vyjad-
renie spolucítenia. Pre posilnenie asertívneho správania je nutné
posilòovanie správne uskutoèòovaným správaním zo strany
uèite¾a.

Humanistické  chápanie zdôrazòuje  pre�ívanie a  zá�itok
z nauèených asertívnych techník  a z pou�ívania  asertívnych
zruèností pou�itých v be�nom �ivote  (uvedomenie si pocitu
úzkosti, viny, strachu,  ale naopak aj spokojnosti, dobrého pocitu
zo seba samého pri uplatòovaní asertívnych práv).
Uèite¾ v tréningu vytvára vz�ah dôvery a pozitívne emócie,
umo�òuje �iakom pozitívny zá�itok z toho, �e sú zodpovední,
schopní a cenní ¾udia pri uplatòovaní asertívnych práv.
Uvedomovanie si vlastných pocitov a pocitov spolu�iakov,
vyjasòovanie si asertívnych hodnôt vedie k vnútornej identifi-
kácii �iakov s nimi. Prostredníctvom hrania rolí, dramatizáciou,
simulaènými  hrami a autentického, akceptujúceho a empatic-
kého uèite¾a je to mo�né dosiahnu�.

Kombinácia v�etkých  troch línií uèenia  (�hlava, srdce, ruka�)
nám pomáha dosta� sa zo spomínaného  �zaèarovaného kruhu�
v na�om neasertívnom konaní. (Zopakujem: chybne som reago-
val,  to ovplyvnilo moje sebahodnotenie, viac o sebe pochybu-
jem, mám z toho  zlé pocity, sám som zo sebou nespokojný,
a to spätne ovplyvòuje i moje ïal�ie správanie - som pasívny
alebo agresívny).

Zámerom asertívneho výcviku je  zvládnu� �ivotné situácie
na v�etkých troch úrovniach;  ide najmä o  situácie, prípadne
kontakt  s ¾uïmi,
kde sme si sami
sebou nie istí,
neboli sme spo-
kojní s vlast-
ným správa-
ním a s vnú-
torným pre-
�ívaním. Platí,
�e  s ka�dým,
aj s najmen-
�ím úspe-
chom sa zvy�uje sebavedomie, �iak sa zba-

V kognitívnej teórii je jadrom výcviku uèenie sa racionálnych
zlo�iek asertívneho správania. Dôraz je  polo�ený na zmenu
�týlu uva�ovania, na zruènos� analyzova� situáciu, vníma� ju,
hodnoti�, klasifikova� z pozície asertívnych práv.
Osobitný význam má rozvíjanie morálneho úsudku �iakov
prostredníctvom racionálnej analýzy rôznych modelových
situácií (pozri ná� príklad Janka a Hanky - v minulom èísle)
príp. jeho dramatizácie a analýza prejavov pasívneho, agresív-
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vuje útlmu, pocitov neistoty, viny a naopak, pre�íva rados�
z toho, �e sa zbavuje pasívneho èi agresívneho správania

a v medzi¾udskom  kontakte zaèína fungova� viac asertívne.
Postupne sa cíti slobodnej�ím a stáva sa viac �sám sebou�.
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Summary: In this article, the author deals with  assertiveness training as a part of ethics education in basic
and secondary schools. He emphasizes the importance of developing assertiveness skills, styles and strate-
gies.

Primárna prevencia drogových závislostí
v práci vychovávate¾a domova mláde�e

V. Brhelová, Metodické centrum B. Bystrica

Anotácia: Drogová závislos� ako spoloèenský problém. Úlohy vychovávate¾a domova mláde�e v primárnej
prevencii drogových závislostí. Metódy práce v primárnej prevencii. Projekt primárnej prevencie.

K¾úèové slová: drogová závislos�, primárna prevencia, vychovávate¾ domova mláde�e, objektívne informácie,
individuálny prístup, projekt primárnej prevencie

nostiam a technikám odmietania drog.
Uvedené úlohy primárnej prevencie mô�e vychová-

vate¾ domova mláde�e úspe�ne plni� práve v oblasti vo¾ného
èasu �iakov.

V domove mláde�e sú ubytovaní �iaci v období pubes-
cencie a adolescencie. Toto obdobie je typické pre vznik mno-
hých výchových problémov, preto�e die�a prechádza zlo�itým
procesom sebauvedomovania, h¾adá vlastnú identitu a bojuje
o èoraz väè�iu autonómiu pri rozhodovaní o sebe.

Tú�ba po dobrodru�stve, samostatnosti a úniku z nudy
alebo z problémov súvisiacich z nepochopením, èi nezáujmom
dospelých èastokrát dovedie die�a k prvému kontaktu s drogou.

Príle�itostí na kontakty s drogou je stále viac, napríklad
diskotéky, veèierky bez rodièov, èlenstvo v partii a pod.

Práve v domovoch mláde�e je nesmierne dôle�ité, aby
vo¾ný èas �iakov bol vyu�ívaný kon�truktívne, èinnos�ami,

ktoré podporujú zdravý vývoj jednotlivca. Správne
vyplnený èas je aj základnou úlohou primárnej prevencie
drogových závislostí.

Z h¾adiska primárnej prevencie drogových závislostí
spoèíva úloha výchovávate¾a v pomoci budova� postoje
a zruènosti �iakov vo vz�ahu k droge.
�iakom treba dáva� objektívne informácie o drogách.
Zásadne sa treba vyhnú� doposia¾ preferovanému prístu-

pu, ktorý spoèíva v zastra�ovaní a negatívnom
príklade úèinku drog.
Ukázalo sa, �e takýto postup je neúèinný aj z toho

dôvodu, �e dospievajúci chápu vyslovované pojmy úplne
inak ako dospelí a väè�ina z nich sa orientuje iba
na prítomnos�. Hrozbu následku drogy v budúcnosti

Pod¾a súèasných poznatkov väè�ina na�ich obèanov
nepova�uje drogovú závislos� za vá�ny problém a mnohí ani
nepripustia mo�nos�, �eby sa ich tento problém mohol priamo
dotýka� aj v budúcnosti.

Takéto presvedèenie má väè�ina z nich do chvíle, keï
zistia, �e sa problém drog zaèína dotýka� niekoho z ich blízkeho
okolia. Najhor�ou mo�nos�ou je, ak sa droga stane problémom
ich detí.

Pri odbornom poh¾ade na drogy, ich u�ívanie, presnej-
�ie povedané zneu�ívanie, si treba uvedomi�, �e drogy si
na�li cestu aj na Slovensko a hoci si to ne�eláme, u�
u nás aj zostanú.
My v�etci sa s týmto problémom musíme jednoducho uèi�
�i�.

Ideálnym spôsobom rie�enia problému by bolo,
keby sa ka�dý èlovek nauèil s drogou zaobchádza� tak,
aby u neho nikdy nedo�lo k drogovej závislosti.

To si v�ak vy�aduje, aby celá spoloènos�  a ve-
rejná mienka získali reálny poh¾ad na drogu. To je
mo�né predov�etkým razantnou primárnou prevenciou
organizovanou systematicky v celej spoloènosti.

Túto úlohu mô�e v oblasti �kolstva, konkrétne
vo výchove mimo vyuèovania, plni� aj dobre pripravený
vychovávate¾ domova mláde�e.

Podstatou primárnej prevencie je vytvára�
podmienky na formovanie individuálnych postojov
a vz�ahu k drogám, ktorý je zalo�ený na objek-
tívnych informáciách o úèinku drogy a mo�ných
rizikách.

Zároveò je dôle�ité uèi� jednotlivca zruè-
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coval vlastný projekt primárnej prevencie drogových závislostí.
Východisko projektu vyplýva, samozrejme, z dôkladného
poznania úrovne svojej výchovnej skupiny, a to aj jednotlivcov
tak, aby stanovené ciele boli splnite¾né a primerané.
Projekt by mal obsahova� tieto údaje:
1. Miesto realizácie
2. Èasové obdobie realizácie projektu
3. Cie¾ová skupina
4. Úvodná èas� - zdôvodnenie cie¾a projektu
5. Obsah
6. Formy a metódy
7. Lektori
8. Organizaèné zabezpeèenie
9. Finanèné zabezpeèenie

Uvedená problematika práce vychovávate¾a je doposia¾
neprepracovaná, ale myslím si, �e je najvy��í èas, aby sa s òou
v domovoch mláde�e zaèalo pracova� vo väè�ej miere.

Som presvedèená, �e stanovené úlohy zvládne ka�dý
vychovávate¾, ktorý má záujem o �túdium danej problematiky
a ktorý má pozitívny vz�ah k �iakom ubytovaným v domove
mláde�e.

Dúfam, �e mu k tomu pomô�e aj môj skromný
príspevok.

si jednoducho nepripustia.
Pre vychovávate¾a sú teda dôle�ité základné poznatky

o drogách. Pre prevenènú prácu je potrebné, aby absolvoval
výcvik primárnej prevencie drogových závislostí. Odporúèam,
aby �iakom oznámil, �e nie je odborník na drogy.

Zároveò musí ma� preh¾ad aj o vz�ahoch a dianí
vo výchovnej skupine. To znamená, �e pozná ka�dého �iaka
individuálne, jeho prípadné problémy, vz�ahy v rodine. Musí
pozna� aj atmosféru vz�ahov v skupine.

Dôle�ité sú tie� stanovené ciele, ktoré chce vo svojej
skupine dosiahnu�. Tieto budú cenné len vtedy,  ak budú vy-
chádza� zo záujmu èlenov výchovnej skupiny.

Vo výchovnej skupine by mali plati� urèité pravidlá.
To znamená, �e ka�dý èlen skupiny pozná svoje práva aj po-
vinnosti.

Základné metódy, formy práce vychovávate¾a v primárnej
prevencii:
- individuálny prístup - predpokladá poznanie záujmov �iakov,
ich ambície;
- rozhovory so �iakmi - vychovávate¾ sa má sna�i� vidie� svet
oèami �iakov, vcíti� sa do ich problémov;
- aktívne poèúvanie �iakov - vychovávate¾ sa má sna�i� pocho-
pi� názory �iakov, akceptova� ich;
- besedy s osobami, ktoré majú osobnú skúsenos� s drogou -
rozprávanie o vlastných skúsenostiach má inú hodnotu;
- besedy s odborníkmi - lekár, právnik, psychológ;
- asociaèné hry - zamerané na budovanie postojov �iakov
k drogám a zruènosti odmietania drog.

Prevenèná práca vychovávate¾a musí by� cie¾avedomá
a systematická. Odporúèam preto, aby si vychovávate¾ vypra-

Summary: The author stresses the needs of primary anti-drugs prevention in boarding houses and she lists
some basic methods used in primary prevention.

Náhrada
Die�a je z rodiny,
ktorá má úroveò.
Namiesto vreckovky
dostáva vreckové.

    J. Bily

MARKETING V MANA�MENTE VZDELÁVANIA
�. Galanová, Stredná priemyselná �kola J. Murga�a B. Bystrica

Anotácia: Vplyv kvality mana�mentu �koly na úroveò výchovnovzdelávacieho procesu.  Marketing v �kole.
�tyri fázy marketingového riadenia.

K¾úèové slová:  mana�ment, marketing vzdelávania, marketingový mix, fázy marketingového riadenia,
marketingová filozofia �koly, public relations, promotion, komplexná stratégia �koly, strategický cie¾

Kvalita vzdelávania závisí vo ve¾kej miere i od kvality
mana�mentu �kolstva na v�etkých úrovniach. Preto otázkam
riadenia na ktoromko¾vek stupni �kôl je potrebné venova�
ve¾kú pozornos�, i keï je pochopitelné, �e okrem v�eobecnej
problematiky má ka�dá �kola e�te svoje �pecifické problémy.
Práve pri ich spôsobe rie�enia sa prejaví schopnos� mana�-
mentu �koly. Vplyvom vzniku alternatívneho �kolstva
k �tátnemu systému vzdelávania i  pod vplyvom zriaïovania
nových, netradièných odborov pri rôznych stredných �kolách,
na ktoré chcem hlavne upriami� pozornos�, narastá urèité kon-
kurenèné prostredie so v�etkými charakteristickými znakmi
i v �kolstve, a preto by sa mal mana�ment stredných �kôl vá�ne
zaobera� marketingovou èinnos�ou, t.z. v rámci marketingovej
koncepcie urèi� ciele i podciele v urèitom èasovom horizonte
i predpokladanom prostredí a aplikova� k¾úèové marketingové

pojmy na podmienky vlastnej �koly. Domnievam sa, preto�e
to potvrdzujú skúsenosti, �e od prepracovanej marketingovej
stratégie, kvalitne a optimálne stanovených cie¾ov i taktiky
pri ich realizácii bude závisie� objem výkonov s oh¾adom na
záujem trhu a z toho vyplývajúci záujem o �túdium na konkrét-
nej �kole. Systematickú prácu s potencionálnym klientom -
budúcim �iakom - treba prostredníctvom v�etkých zlo�iek
marketingového mixu (bli��ie o market.4P v tretej - realizaènej
èasti) vykonáva� sústavne, èi u� cielenými aktivitami, za-
meranými len na urèitú sociálnu skupinu, alebo vhodným
zu�itkovaním vz�ahov s verejnos�ou (public relations).
Jednorazové akcie, ku ktorým sme prinútení vtedy, keï u�
zaène klesa� poèet prihlásených �iakov, vy�aduje ove¾a väè�iu
energiu, prostriedky a efekt je rozdielny. I tu platí známe -
nezaspa� na vavrínoch! Vo svojej práci vychádzam z podmie-
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Pri vymedzovaní proporcionality medzi cie¾mi a mo�-
nos�ami je potrebné, vzh¾adom na konkrétne miesto, ve¾mi
rozvá�ne pristupova� k vymedzeniu èasového horizontu,
plo�ného záberu a postupnosti krokov, s vymedzením zod-
povednosti. Èo nám poskytne pomoc pri rozhodovaní o cie-
¾och? Informácie a váha, ktorú im v rámci stratégie prisúdime.
Aké sú to informácie?
Napr.: Akou sme �kolou - kvalitnou, menej kvalitnou - v èom,
preèo?
Mô�e na�a �kola poskytnú� nieèo výnimoèné v oblasti vzde-
lávacích slu�ieb? Ak áno, vieme to spropagova�?
Máme v okolí konkurenciu a na akej úrovni?
Máme schopných a kreatívnych pracovníkov? Ako sa o nich
staráme a ako ich diferencujeme pri odmeòovaní?
Akú máme spätnú väzbu od �iakov i rodièov? Sú údaje hodno-
verné? Pracujeme pri ich zis�ovaní systematicky a nezaujato?
Atï.
Zis�ovanie informácií mô�e by� jednorazové, pravidelne sa
opakujúce alebo sústavné, u�ívate¾sky �peciálne cielené alebo
absorbované zo v�etkých dostupných zlo�iek externého
prostredia.
U nás e�te neexistujú v�eobecne aplikovate¾né kritériá pre zosta-
venie poradia �kôl z h¾adiska kvality poskytovaných slu�ieb,
a preto klient nemá mo�nos� výberu, ak h¾adá �zaruèenú�
kvalitu, s prípadnými nad�tandardnými slu�bami, za ktoré je
rodiè aj ochotný priplati� pre svoje die�a, a na druhej strane
zvy�ujúce sa �ivotné náklady v�eobecne vedú rodièov ku snahe
umiestni� die�a v mieste bydliska, i keï ono má záujem o inú
�kolu, napr. na�u. Správne cielená marketingová èinnos�
v tejto fáze uva�ovania o umiestnení detí na strednú �kolu mô-
�e zvráti� rozhodnutie v ná� prospech. Tu vidím ve¾ké rezervy
i mo�nosti marketingovej èinnosti mana�mentu �kôl, hlavne
v oblasti promotion (podporné akcie na úèelnú propagáciu
�koly). Správne zvolená taktika, re�pektujúc operatívne po�ia-
davky trhu práce mô�e znamena� i pre �tradiène dobré �koly�
znaènú konkurenciu v pomerne krátkej dobe.

Druhá fáza - analytická
Znamená postupné roztriedenie a analýzu informácií

pod¾a dôle�itosti vo vz�ahu k predpokladanému cie¾u, prípadne
pod¾a zdrojov mô�eme to nazva� aj analýza vnútorného i von-
kaj�ieho prostredia �koly. Zistíme, �e v závereènej fáze analýzy
je potrebné doplni� �pecifické informácie zo �kolskej správy,
úradov práce, vysokých �kôl a pod. Zistíme pri tom, �e ucelený
informaèný systém v be�nej praxi je �kolám ve¾mi málo
prístupný (napr. Internet), alebo v potrebnej �truktúre a plo�-
nom rozlo�ení zatia¾ neexistuje. Záver analýzy by mal ukáza�
na�e silné stránky i úzke miesta, mieru rizika. Kvalitu analy-
tickej èinnosti, a hlavne jej závery, okrem dostatku informácií
ovplyvòuje vo ve¾kej miere aj hodnotiaci subjekt - osobnos�
mana�éra, hlavne jeho schopnos� objektívne posúdi� infor-
mácie.

Vyústením aktivít koncepènej i analytickej fázy je sfor-
mulovanie komplexnej stratégie �koly a strategického cie¾a
(v tejto súvislosti e�te pripomínam odporúèania alternatívneho
spracovania, to znamená, �e sme pripavení na ve¾mi priaznivé
i nepriaznivé podmienky vzh¾adom na plánovanie
pri vymedzení stratégie) s vymedzením èasového horizontu.
Napr.: Do r. 2000 zachova� na �kole ako nosný odbor slabo-

nok Strednej priemyselnej �koly J. Murga�a, kde vyuèujem.
Na základe predchádzajúceho textu si mo�no niektorí

polo�íte otázky: Mô�eme i v �kolskom mana�mente pou�i�
úplný marketingový mix alebo len jeho niektoré zlo�ky?

Aký je rozdiel medzi marketingom v ziskových a nezis-
kových organizáciách? Èo je to vlastne marketing a osobitne
marketing v �kole?
Podobne som sa pred spracovním závereènej práce rekvali-
fikaèného kurzu zamý�¾ala aj ja a na základe cenných pri-
pomienok a návodu Doc..Ing. J .Benèa, CSc., z Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici a odbornej literatúry som
dospela k nasledovným poznatkom:

Definícia marketingu nie je úplne jednoznaèná, ale
v podstate ho mô�eme charakterizova� ako súhrn aktivít, ktoré
zabezpeèia, aby sa správny výrobok alebo slu�ba, dostala
k  spotrebite¾ovi v správnom èase, na správne miesto, v správ-
nej kvalite i cene. Túto charakteristiku mô�eme s urèitým
nadh¾adom, z h¾adiska definície obsahu pojmov, aplikova�
aj v �kolskej praxi.

Fázy marketingového riadenia
Mana�ment �koly realizuje jednotlivé fázy marketin-

gových aktivít v urèitom prostredí i èasovom horizonte.

Prvá fáza - koncepèná
Úlohou tejto fázy je definova� marketingovú filozofiu

�koly, teda definova� strategický cie¾ a vymedzi� podciele,
ktoré podporia a rozvinú strategický cie¾, zrekapitulujeme
mo�nosti a v rámci naplnenia zámeru mana�ment pripraví
taktiku, ako vysvetlí pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkom oèakávaný prístup k vzdelávaciemu procesu
i k vytváraniu atmosféry na tvorbu pozitívnej kultúry or-
ganizácie. Zároveò mana�ment urèí  hodnotiace kritériá,
vymedzí ich záva�nos�, prièom najväè�iu dôle�itos� by mali
ma� tie kritériá, ktoré bezprostredne podporujú naplnenie
urèeného cie¾a. Správne postavené ciele v protiváhe k mo�-
nostiam umo�nia mana�mentu systematicky pracova� tak, aby
pracovníci boli kreatívnej�í, �kola úspe�nej�ia a aktívnej�ia
a dala o sebe i patriène vedie� èi u� formou reklamy alebo
public relations. V rámci aktivít public relations (spolupráca
s verejnos�ou) sa sna�íme vytvára� si dobré meno (goodwill)
a posilòova� sústavne svoje pozície. Treba si uvedomi�, �e
nosite¾om public relations nie je len mana�ment �koly, pra-
covníci i �iaci, ale ka�dý kontakt s verejnos�ou cez médiá alebo
osobným stykom.
Je v�eobecne známe, �e �kolstvo má v tejto oblasti ve¾ké rezer-
vy, preto�e uèitelia, vo v�eobecnosti aj �kolstvo, nevedia svoje
aktivity dobre preda�. Myslím si, �e to súvisí s celkovým posta-
vením uèite¾a predtým, keï uèite¾ovi boli prisúvané rôzne
nepopulárne èinnosti, bol predå�enou rukou �tátnej i politickej
moci a automaticky sa rátalo s jeho lojálnos�ou. I v súèasnos-
ti sa slovné proklamácie, �ia¾, rozchádzajú s praxou, jeho �kol-
ská práca stále nie je dostatoène ocenená a jeho zanietenie
pre pedagogickú èinnos� mu nezvý�i �ivotnú úroveò. Treba
zháòa� ved¾aj�í pracovný pomer, podnika�, èo negatívne vplý-
va na kvalitu vzdelávania a èasto vytvára nepriaznivý imid�
uèite¾a, ale aj jeho ve¾kú psychickú zá�a� a zhor�ené zdravie.
Tieto faktory zároveò negatívne ovplyvòujú aj marketingový
proces - skres¾ujú jeho efektívnos�.
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ly, z h¾adiska interných podmienok vo ve¾kej miere závisí
od správnej komunikácie mana�mentu �koly, od správneho
vymedzenia kompetencií a zodpovednosti, personálnej politi-
ky a v neposlednom rade od systému hodnotenia práce. Ka�dý
pracovník by mal pozna� cie¾ �koly a jeho zdôvodnenie (vrátane
zmeny), kto ho bude hodnoti�, kritériá hodnotenia, aký
dôsledok bude ma� pozitívne alebo negatívne hodnotenie -
a prijaté zásady dôsledne dodr�iava�. Utajovaním kritérií hod-
notenia, alebo ich urèenie vo ve¾mi v�eobecnej rovine, sa stráca
motivaèný aspekt, je netransparentné a vyvoláva nezdravé pra-
covné ovzdu�ie, èo oslabuje marketingový efekt tým, �e ne-
prispieva k dobrému menu �koly.

�tvrtá fáza - kontrolná
Kontrola úèinnosti opatrení smerujúcich k naplneniu

strategického cie¾a mô�e by� roz�pecifikovaná ako kontrola
dlhodobej�ích úloh koncipovaná napr. v pláne práce, s pod-
cie¾om pre marketingové aktivity, alebo operatívnych opatrení,
externe cielených aktivít atï. Urèitým paradoxom kontrolnej
èinnosti �koly je u� dávno známy fakt, �e efektívnos� práce
�koly smerom k spotrebite¾ovi - trhu práce sa preverí a� po ur-
èitom období, a to aj v závislosti od mo�nosti adaptácie sa ab-
solventa �koly na trhové podmienky v praxi. (V tomto zmysle
je dos� diskutabilná aj motivácia �iakov.) Pomôckou pre vyhod-
notenie kvality na�ej �kolskej produkcie mô�u by�, napríklad,
odpovede na otázky:
Ako sa uplatòujú na�i absolventi, ako urobili prijímacie poho-
vory na vysoké �koly? Aká je informovanos� o �kole na základ-
ných �kolách? Aké pripomienky majú k na�im absolventom
zamestnávatelia? Ako hodnotia �kolu absolventi bezprostredne
po ukonèení �túdiu a po urèitom období?
Zále�í len od mana�mentu �koly, akými konkrétnymi formami
jednotlivé zlo�ky kontrolného procesu a v akom rozsahu bude
na základe jeho výsledkov svoje zámery regulova�. Vèasným
zistením zásadných odchýlok alebo nereálnosti cie¾a vzh¾adom
na vývoj situácie a pohotovou reguláciou cestou operatívnych
i dlhodobej�ích opatrení, predídeme �kodám materiálnym
i morálnym a zároveò podporíme argumenty, �e proces urèo-
vania základného cie¾a bol realizovaný zodpovedne. Korekcia
mô�e znamena� i prijatie inej pripravenej alternatívy.

Uvedomujem si, �e som naèrela do problematiky
v �kolách e�te málo teoreticky spracovanej i systematicky prak-
ticky realizovanej. Vzh¾adom na obmedzené informácie o prak-
tickej realizácii marketingu v �kolstve i v iných neziskových
organizáciách, pova�ujte prosím, vá�ení kolegovia, moje úvahy
za jeden z príspevkov k diskusii o marketingu v mana�mente
vzdelávania, s ktorým sa v budúcnosti budeme nepochybne
zaobera� v ove¾a väè�ej miere ako doteraz.

prúdovú elektrotechniku, výraznej�ie posilnenú základmi
ekonomických predmetov, mana�mentu, marketingu a práva.
Zároveò pripravi� po legislatívnej stránke mo�nos� otvorenia
nadstavbového bakalárskeho �túdia.

Tretia fáza - realizaèná
Prvým krokom realizácie by malo by� rozplánovanie

aktivít z h¾adiska èasu, vymedzenie kompetencií, stanovenie
nákladov, spracovanie koncepcie spolupráce s odberate¾mi,
prípadne vytipovanie nosných odberate¾ov a urèenie podmie-
nok spolupráce atï. Potom nasleduje komunikácia s pracov-
níkmi �koly, zoh¾adnenie alebo vyvrátenie pripomienok,
preto�e v�etky interné i externé aktivity mana�mentu �koly,
pedagogických i nepedagogických pracovníkov i �iakov by u�
mali smerova� k naplneniu tohto cie¾a. V tomto zmysle treba
smerova� i externé aktivity (promotion i public relations).
Spolu s vymedzením hlavných marketingových nástrojov
�koly, mô�eme s urèitým nadh¾adom upresni� s oh¾adom
na podmienky �koly, i zlo�ky marketingového mixu a spra-
cova� cielené pôsobenie na jeho jednotlivé zlo�ky z h¾adiska
druhu, intenzity, prípadne okruhu pôsobenia (v niektorých èas-
tiach mo�no pôsobia násilne).
Product  (produkcia, výrobok, slu�ba) - správne vyprofilovaný
absolvent v správnom èase
Price (cena) - optimálne náklady na vzdelanie, mimoriadne
slu�by
Place (miesto) - správne rozmiestnená sie� jednotlivých typov
�kôl alebo marketingové vyu�itie jej nedostatkov
Promotion  (podpora predaja) - podporné akcie na úèelnú
propagáciu �kôl, vrátane public relations, ktorú napr. S. Black
definuje takto: �Èinnos� v rámci vz�ahov s verejnos�ou je ume-
ním a spoloèenskou vedou o tom, ako dosiahnu� harmóniu
s prostredím prostredníctvom vzájomného pochopenia, ktoré
je zalo�ené na pravdivých a úplných informáciách.� 1

 Preto cielene plánujeme aktivity, ktorými sa chceme dosta�
do povedomia miestnej samosprávy, výrobných podnikov
v regióne, médií, na èo vyu�ívame hlavne bývalých absolventov
�koly, radu rodièov, ale netreba zabúda�, �e ich vytvárajú i sa-
motní �iaci a pracovníci �koly - v dobrom i zlom smere. Spätná
väzba týchto aktivít by mala niektoré aktivity utlmi�, iné roz-
vinú�. Dobrý imid� �koly je ve¾mi cenná marketingová devíza.
Na�e marketingové aktivity mô�u, vzh¾adom na platnú legis-
latívu a kompetencie základného �kolského mana�mentu, kori-
gova� nadriadené �kolské orgány z dôvodov koncepèných, fi-
nanèných alebo iných.

Náklady na vzdelanie rozkalkulujeme pod¾a súèasnej
praxe, zoh¾adníme po�iadavky pracovníkov i predstavy
mana�mentu �koly pod¾a spracovaného systému skvalit-
òovania materiálneho vybavenia (napr. rovnomerne v�etkým,
alebo sú urèené priority).
Pri prepoètoch na budúce obdobia zoh¾adòujeme infláciu
i predpokladané výsledky sponzorských aktivít (do �kolskej
nadácie a pod.). Znovu pripomínam, �e úspe�nos� realizácie
strategického zámeru �koly, rozpracovaného v pláne práce �ko-

1  Black, S.: Nejúèinnej�í propagace  public relations. Grada Publishing 1994, str.18.

  Zberate¾
Efektívnos� v�dy má v merku,
spravil skutok dejinný.
Roz�íril si svoju zbierku
o prezenèné listiny.

      J. Bily
Summary: In the introduction the author stresses how the quality of teaching process depends on the quality
of school management on every level. She describes the phases of marketing management.
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K. Kerner, Metodické centrum B.Bystrica

Anotácia: Metodická pomoc riadite¾om stredných odborných �kôl a stredných odborných  uèilí�� technického
zamerania formou klubov riadite¾ov.  Stretnutie klubov k aktuálnej téme Motivovanie práce pedagogických
pracovníkov v nadväznosti na hlavné úlohy �koly. Rozbor postupov �kôl pri urèovaní kritérií pre hodnotenie
práce, tarifné i mimotarifné odmeòovanie, osobné príplatky, odmeny postup do vy��ej tarifnej triedy. Poh¾ad
autora príspevku na uvedenú problematiku.

K¾úèové slová: kluby riadite¾ov, kritériá pre hodnotenie a odmeòovanie

Metodické centrum v Banskej Bystrici poskytuje ria-
dite¾om stredných �kôl okrem funkèného vzdelávania i meto-
dickú pomoc prostredníctvom  klubov riadite¾ov.

Ide o cielenú pomoc konkrétnym typom �kôl v prís-
lu�nom regióne formou  vzájomnej výmeny skúseností a spo-
loèného h¾adania východísk v konkrétnych praktických èin-
nostiach, v be�nej riadiacej práci.

Stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia
technického zamerania sa u� piaty rok pravidelne stretávajú
v piatich oblastiach, v�dy na inej �kole. Nezanedbate¾ný je
spoloèensko-kultúrny aspekt týchto stretnutí. Hostite¾ská
�kola predstavuje svoju tvár, svoje ciele, svoj vývoj, ale i svoje
�a�kosti.

Podstatným cie¾om je ale neformálny rozbor rie�enej
problematiky v diskusii riadite¾ov navzájom a s prítomnými
lektormi. Poèet úèastníkov v klube 15 - 20 umo�òuje, a� vynu-
cuje prirodzeným spôsobom osobnú aktívnu sebarealizáciu
v alternatívnych nápadoch a rie�eniach.

Témy, ako modely riadenia �kôl, vnútro�kolská kon-
trolná èinnos�, plán hlavných úloh �koly, vnútorný poriadok
a rad ïal�ích, umo�òujú �iroký záber názorov na ich optima-
lizáciu v riadiacej práci v�eobecne i na konkrétnej �kole.
Ako lektori sú v�dy prítomní zástupca Metodického centra,
vecúci In�pekèného centra II a vo väè�ine prípadov i vedúci
pracovník �kolskej správy II.
Je len prirodzené, �e v takomto zlo�ení a v takejto atmosfére
sú v�etky predpoklady pre tvorivú prácu. Pritom tím lektorov
si nedáva za úlohu �nauèi��, da� recept. V�dy ide o posúdenie
stavu v danej problematike na jednotlivých �kolách a roz�írenie
obzoru videnia riadite¾a aj za horizont vlastnej �koly.

V mesiacoch október - december 1995 sa v piatich re-
giónoch zi�li riaditelia uvedených �kôl, v celkovom poète okolo
80, s uvedenými lektormi k ve¾mi aktuálnej tématike: Moti-
vovanie práce pedagogických pracovníkov v nadväznosti
na hlavné úlohy �koly.
I�lo hlavne o rozbor postupov �kôl pri urèovaní kritérií
pre hodnotenie práce, pre tarifné i mimotarifné odmeòovanie,
osobné príplatky, odmeny, postup do vy��ej tarifnej triedy.

My�lienka prizva�, okrem u� uvedených lektorov,
na jednotlivé stretnutia aj predsedu Rady základných organi-
zácií odborového zväzu stredného �kolstva sa ukázala ako ve¾mi
prospe�ná. Najmä jeho vysoko kvalifikované znalosti v tejto
problematike nenechali nikoho na pochybách, �e ide o výsostne
nielen odborný problém, ale aj ¾udsky ve¾mi citlivý, s obrov-
ským dopadom na kvalitu práce �koly, ale i vz�ah ku �kole,
k vedeniu �koly a na medzi¾udské vz�ahy.

U� úvody diskusií ukázali prvú nepríjemnú pravdu.
Za posledných 5 rokov boli mo�nosti motivovania, resp. dife-

rencovania, v hodnotení a odmeòovaní pedagógov preva�ne
takmer nulové. Je a� paradoxné, no ¾udsky pochopite¾né, �e
na tento stav si postupne,  a� ve¾mi prekvapujúco rýchlo zvykli
a akceptovali ho tak pedagogickí pracovníci, ako i vedenia
�kôl. I keï to spoèiatku i v priebehu rokov bolelo, resp. zabolelo,
postupne prebolelo, nebolo èo závidie�, èo zdôvodòova�.
Nebolo treba zis�ova� kvalitu práce, hodnoti� ju, skvalitòova�.
Prevládol názor, �e ka�dý uèite¾, ktorý oduèí, je dobrý, za èo
má tarifný plat a na viac aj tak nie je. Pohodlné, v�ak?

Rád by som tu na chví¾u zastavil my�lienkový chod
a dovolil si zdôrazni�, �e doteraz i ïalej uvádzané poznatky
nie sú dielom autorových meditácií, ktorý v tejto èasti skôr vy-
stupuje len ako kronikár odznelých my�lienok. A� v závere si
dovolím urèité subjektívne zov�eobecnenia, s naznaèením
rie�ení, ktoré tie� nemusia by� jediné, mo�no ani nie najspráv-
nej�ie.

Zmeny v profilácii, v zameraní �kôl, ve¾ká fluktuácia
¾udí v zbore, najmä odchody odborníkov, ich náhrada
bez väè�ích mo�ností posúdenia predpokladov novoprijatých
pracovníkov, vyvolali èiastoènú, èasto hlbokú anonymitu
pedagogickej práce, jej èiastkových i koneèných výstupov.
O spätnej väzbe ani nehovoriac.

Samozrejme, uvedené stavy boli na rôznych �kolách
rôzne, niekde sa prejavili málo, niekde viac, no dotlki sa v�et-
kých �kôl, riadených Ministerstvom �kolstva, ako aj rezortnými,
odvetvovými ministerstvami. Zámerne neodboèujem od témy,
hoci by sa �iadalo dotknú� i �ir�ích súvislosti a príèin vzniklého
stavu.
Smerujeme toti� k základu problému, ktorý sa rozoberal,
a tým je ��oková zmena� prakticky od septembra 1995, keï
èasto neveriac, no �skutoène� �koly dostali naraz mo�nos�,
ba povinnos�, rozdeli� výrazné (na na�e pomery!) balíky peòa-
zí na osobné príplatky, resp. i odmeny, a to tak, aby to bolo
spravodlivé, motivujúce a pohlo �koly dopredu.

Vo väè�ine názorov správne ne�lo o �ko¾ko�, ale
o metodiku �ako�  zvládnu� vzniknutú situáciu.

Navy�e pred �dverami� �kôl stojí �ivý problém s po-
stupným, zdôrazòujem, s postupným výberom ¾udí na plnenie
podmienok pre postup do vy��ej tarifnej triedy. Teda �starostí�
nad hlavu.

Ïalej, opä� ako kronikár, uvediem najcharakteristic-
kej�ie postupy, ktoré vedenia �kôl za danej sitácie zvolili. Neja-
ké toti� zvoli� museli - a �e to bolo ve¾mi rôzne a pestré, posúï-
te sami.
Takmer vzácne jednotný názor bol na to, �e konkrétna suma
pre jednotlivých pracovníkov musí by�  anonymná. Ako sa
to podarilo, vedia �koly a ¾udia v nich najlep�ie.

Je rad �kôl, kde sa hodnotilo a rozde¾ovalo bez kritérií.

FINANÈNÁ MOTIVÁCIA UÈITE¼A A JEJ ÚSKALIA
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S filozofiou, �e vedenie  �koly dostatoène pozná prácu jed-
notlivých pedagógov.

Ove¾a viac je �kôl, kde existovalo u� dávnej�ie nieèo
ako vnútorný mzdový poriadok, resp. sa operatívne spraco-
val, väè�inou pod názvom �kritéria pre hodnotenie a odme-
òovanie�.

Tieto kritéria boli, alebo neboli, schválené odborovou
organizáciou, boli, resp. neboli prediskutované na pedago-
gických poradách, boli, resp. neboli, zverejnené.

Vo väè�ine sa hodnotila pedagogická i nepedagogická
èinnos�. No vo ve¾mi rôznych proporciách a tá pedagogická
èinnos� èasto ve¾mi zahmlene, neisto, ba a� rozpaèito.

V mnohých kritériách hodnotenie pedagogickej èin-
nosti - priamej vyuèovacej èinnosti, absentovalo.
Èasto prevládalo �a�isko hodnotenia za také èinnosti ako je
predseda predmetovej komisie, vedúci kabinetu, zbierok,
po�iarny technik a podobné èinnosti, be�ne nazaplatené (nie
je z èoho?!), objavili sa i kritéria ako vèasný príchod na vyuèo-
vanie, poriadok a èistota v triede, vzorný dozor cez prestávky
a pod.
Objektívne treba poveda�, �e èasto sa medzi kritériami objavilo
vyuèovanie cudzích jazykov, profilujúcich predmetov, výpoè-
tovej techniky, ekonomiky a pod.

Ve¾mi vzácne boli kritéria ako uplatòovanie nových
prvkov v práci, modernizácia, nároènos� predmetu, �záujem�
vyuèujúceho o predmet, uplatnenie absolventov v praxi,
na vysokých �kolách a pod.
Niekde sa �bodovalo�, inde sa �prihadzovalo� s rôznym efek-
tom. Potom sa korigovalo s �koeficientmi�!
Boli aj �koly, kde sa rozdelilo prakticky v�etkým rovnako.
Aký je záver z tejto mozaiky prístupov? Urobte si ho
predov�etkým sami, ka�dý pod¾a reálneho stavu na konkrétnej
�kole.
Ja si dovolím svoj poh¾ad na celú uvedenú problematiku zhrnú�
v nieko¾kých bodoch:
1. �koly, uèitelia i vedenie �kôl spontánne privítali nárast
financií. Rôzne sa ale prispôsobovali k náhlemu, krátkodobému
a trvale nezaruèenému nakopeniu peòazí, z èoho prakticky

nemohli robi� motiváciu a diferen- ciáciu.
2. Ïaleko správnej�ie je pozna� od za-
èiatku roku reálny stav finan- c i í ,
vedie� o náraste v priebehu roka,
príp. reálne poèíta� i s trinástym platom.
3. Vsadi� na filozofiu progresív- nych ta-
rifných platov, ich vedecké zostave-
nie a mo�nosti �preskoèe-
nia� na vy��ie triedy pod¾a
vopred známych a zaruèe-
ných podmienok. Aby
napr. riadite¾ �koly  pri pri-
jímaní mladého, resp.
nového uèite¾a, presne, zmluvne mohol stanovi� motivaèné
stimuly pre kvalitnú prácu, systematické vzdelávanie
a �atestáciami� (nièím iným)  získané vy��ie kvalifikaèné
ohodnotenie a �definitívu�.
4. Ma� dlhodobe platný vnútorný mzdový poriadok, resp.
kritéria, prejednané v odborovom orgáne a pochopené
pedagogickým kolektívom, ktorým sa riadi v�etko na �kole,
èo súvisí s finanèným hodnotením. Èi u� ide o �atestaèné
postupy�, osobné príplatky, alebo odmeny.
Tento �poriadok� má obsahovo vychádza� z ohodnotenia pe-
dagogickej práce ako priority èíslo jedna,  podporenej ostat-
nými èinnos�ami smerujúcimi k plneniu ïal�ích priorít v záme-
roch �koly na �kolský rok i dlhodobe. Myslím tým najmä
zvidete¾nenie �koly, schopnos� prispôsobi� sa zmenám v pra-
xi, �ivote, starostlivos� o vstupy, no najmä výstupy, kvalitu,
uplatnenie absolventov, meno �koly v odbornej i rodièovskej
verejnosti v okolí �koly.
5. V�etko to chcem zdôrazni� závereènou vetou: Urobi� v�et-
ko pre to, aby sa v tejto oblasti èinnosti vedenia �kôl hodnotila
v  prvom rade osobnos�, �iadanos� a u�itoènos� konkrétne-
ho pedagóga.
Lebo, pod¾a môjho názoru, od tohto základu sa odvíja v�etko
ostatné, èo z konkrétnej �koly robí �kolu s ve¾kým ���. Potreb-
nú, �iadanú, s istou prítomnos�ou  i budúcnos�ou.

Jeden zo spôsobov opravovania
slohových prác zo slovenského jazyka

J. Lomenèík, Metodické centrum B. Bystrica

Anotácia: Problémy s opravou, posúdením a klasifikáciou písomných slohových prác. Jeden alternatívny
spôsob opravy ako snaha o objektívnos� a nadväznos� na hovorený prejav.

K¾úèové slová: písomné slohové práce, objektívnos� a subjektívnos� posudzovania, klasifikácia chýb,
chyby obsahové, kompozièné, jazykové

Oprava písomných slohových prác, ich posúdenie
a klasifikácia je �tvrdým orie�kom� pre ka�dého slovenèinára
- �opravára� prác. V jednej známke uplatnením klasickej stup-
nice 1 a� 5 treba zhodnoti� obsahovú, �tylistickú, kompoziènú
i pravopisno-gramatickú stránku práce! Hovori� o objektívnosti
takto posúdenej práce mo�no len �a�ko. Skôr ide len o predo-

v�etkým subjektívne h¾adisko uèite¾a, s primie�aním istej dávky
objektívnosti, ale najmä snahy o òu. Zvlá�� výrazne sa takto
ponímané hodnotenie prejavuje pri maturitných písomných
prácach. Niekedy sa hodnotenie výbornej práce po obsahovej
stránke zaleje �èerveným morom� pravopisných chýb. A u� je
práca len dobrá! Celkový umelecký dojem takejto práce stráca

Summary: The author deals with problems of financial motivation of teachers´  work. He introduces the
procedures which the school  management uses very often  by determination of the valuation criterions.
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na svojej úèinnosti a upadá do priemeru. A s òou, samozrejme,
aj �iak.

Preto oprave písomných slohových prác je potrebné
venova� mimoriadnu pozornos�. Správne rie�enie opravy pí-
somných prác si vy�aduje predov�etkým klasifikáciu chýb. Tá-
to klasifikácia je nevyhnutnou podmienkou preto, aby sa pozor-
nos� �iakov nerozpty¾ovala a aby sa ich obsahové, �tylistické,
kompozièné a jazykové nedostatky odstraòovali systematicky.

V�etky chyby mo�no rozdeli� na 3 hlavné skupiny:
chyby obsahové, chyby kompozièné a chyby jazykové.
Chyby obsahové:
1. my�lienková chudoba, nedostatoèné rozvinutie témy,
2. nedostatoèná konkrétnos� (v�eobecné frázy),
3. vecné nesprávnosti,
4. odboèenie od témy,
5. nejasnos�, nezdôvodnenos� my�lienok,
6. chybné závery,
7. nedôslednos�, nelogickos�.

Chyby kompozièné:
1. nezrete¾né èlenenie písomnej práce (táto chyba súvisí
obyèajne s neschopnos�ou rozèleni� jednotlivé èasti
práce na odseky),
2. neukonèenos�,
3. neúmernos� èastí (nepomer medzi rozsahom niektorej èasti
aj  jej  významom v celkovom systéme podávaných my�lienok).

Chyby jazykové (�tylizácia, pravopis, gramatika):
1. nesprávne pou�ívanie slov,
2. chyby v spájaní viet,
3. roz�ahanos� alebo zbytoèná struènos�,
4. malá zásoba slov, opakovanie tých istých výrazov,
5. chyby v priamej a nepriamej reèi.

Keï uèite¾ v písomných prácach takto roztriedi chyby
a oznaèí ich obvyklými, presne urèenými a �iakom zro-
zumite¾nými znaèkami, vyberie dve alebo tri zaujímavej�ie
práce, ktoré sa preèítajú a posúdia v triede. Mô�u to by� alebo

úlohy, v ktorých sa zjavili najcharakteristickej�ie chyby pre
danú úlohu, alebo úloha najlep�ia, najhor�ia a priemerná,
porovnaním ktorých mo�no ukáza�, ako sa malo a ako sa
nemalo písa�.

Niekedy je úèelné siahnu� po tom, aby si �iaci vzájomne
opravili práce. Uèite¾ práce prezrie, ale v nich neopraví ani
neoznaèí nijaké chyby. Potom ich rozdá �iakom na posúdenie,
a to tak, aby ka�dý dostal len takú úlohu svojho spolu�iaka,
ktorú mô�e zvládnu�. Uèite¾ vysvetlí, aké druhy chýb sa tu
mô�u vyskytnú� (obsahové, kompozièné a jazykové) a ako ich
treba v zo�itoch oznaèi�. Na budúcej hodine sa posudky
preèítajú, uèite¾ ich porovná so svojimi poznámkami a vyvodí
koneèný záver.

Takéto vzájomné posudzovanie mô�e �iakov zauja�,
lebo upriamuje ich pozornos� na rozlièné stránky jazyka
a zvy�uje ich po�iadavky na vlastný prejav.

Pri hodnotení prác treba popri nedostatkoch vy-
zdvihnú� i klady úlohy, správne vyjadrené my�lienky a vyda-
rené frázy. To podporuje sebavedomie �iaka a pobáda ho ïalej
sa usilova� a zdokona¾ova� svoj prejav (nielen písomný, ale
i hovorený)!

Mo�no takýto spôsob opravy slohových prác napomô�e
väè�ej objektívnosti ich hodnotenia a koneènej klasifikácie.
Zmierni tak negatívne úèinky ohodnotenia jednou známkou,
lebo �iak sa nepriamo podie¾a na hodnotení. A takto zrete¾ne
vidí, akých chýb sa dopú��a a v èom sa má zlep�ova�.

Tento spôsob opravovania písomných slohových prác
nie je dogmou, ale len jedným alternatívnym spôsobom v snahe
o objektívnos� a nadväznosti na prejav hovorený.

  Kaz
Jazykovedec
tým si imid� kazí,
�e neovláda
�iadny �enský jazyk.

J. Bily

Summary: The author focuses on problems related to written work correction in the Slovak language lesson.
He suggests no-traditional way of assessment where he devides mistakes and errors into three categories.

O cie¾och vyuèovania dejín existuje mnoho rozdielnych
názorov. Jedným z dôvodov  rozdielov je skutoènos�, �e tento
predmet je viac ako iný ovplyvòovaný ideologickými vplyvmi
a dopad na  predmet majú aj postoje a názory tých, ktorí sa
ním zaoberali a zaoberajú - historikmi a uèite¾mi dejepisu.
Táto rozdielnos� je napr. v zostavovaní uèebných osnov, èasovo-
tematických plánov, v pride¾ovaní èasovej dotácie jednotlivým
uèivám a v neposlednej miere aj v celkovej filozofii zostavovania

Dejepisné vyuèovanie v modernom poòatí

Anotácia: Vplyv uèite¾a dejepisu na variabilnos�, kreativitu je ohranièený �tátom urèenými dokumentmi.
Uèite¾ dejepisu musí prezentova� aj vlastné názory. Nieko¾ko príkladov metodiky dejepisu z Holandska ako
východisko prezentácie smeru, akým sa v krajinách západnej Európy uberala filozofia vyuèovania dejepisu.

K¾úèové slová: ideologické vplyvy, uèebnice, metodické príruèky, otvorená prezentácia názorov, hodnotenie
najnov�ích dejín

uèebníc, dejepisných èítaniek, pracovných zo�itov atï.
Vplyv uèite¾a dejepisu na variabilnos�, kreativitu je ohranièený
�tátom urèenými dokumentmi - uèebnicami a uèebnými osno-
vami. Zostavovanie uèebných osnov sa zú�ilo na èo najjedno-
duch�ie rámcové urèenie záberu dejín pre jednotlivé roèníky,
èo je pre uplatòovanie kreativity uèite¾ov dobré. Otvárajú sa
tu pre nich mo�nosti formova� vlastné ciele, h¾ada� nové for-
my a metódy práce.

L. �midák, Trnava
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Inak je to s uèebnicami dejepisu. Obsah uèebníc - texty aj pra-
covné rubriky, tvoria metodici, skúsení ¾udia s dlhoroènou
praxou v tvorbe uèebníc, v spolupráci s profesionálnymi
historikmi. Uèebnice zostávajú najvýznamnej�ím (i keï nie
jediným) prostriedkom na dosiahnutie vzdelávacích a vý-
chovných cie¾ov, preto obe tieto zlo�ky musia by� preuká-
zate¾ne zastúpené. Potreba výrazného zastúpenia výchovného
poslania dejepisu je aktuálna, a preto sa òou musia zaobera�
najmä metodické príruèky. Metodická príruèka je vlastne ne-
povinný �tandard, s mo�nos�ou jej vyu�itia v�etkými uèite¾mi
dejepisu. Ako ju vyu�ijú, to závisí od ponuky, od kvality v nej
zakomponovaných návodov, zov�eobecnených skúseností
a poznatkov, pouèení, usmernení tých, ktorí ju zostavovali.
Významnou èas�ou metodickej príruèky je oboznámenie uèite-
¾ov s cie¾mi, ktoré si tento predmet stanovuje.
Dejepis je predmet, ktorý sa sústreïuje na vytváranie �obrazov�
minulosti - rekon�truuje minulos�. Bolo by nesprávne tvrdi�,
�e predlo�ená rekon�trukcia, vytvorený �obraz� je práve ten
jediný správny. Zahranièní autori hovoria o dejinách ako
o �diskusii bez konca�. Vo vyuèovaní dejepisu musí by� teda
jasné, �e dejiny sú zále�itos�ou viacerých chápaní a názorov.
Uèite¾ dejepisu v�ak musí pri preberaní uèiva , pri hodnotení
historických faktov prezentova� aj svoje vlastné názory.
V predchádzajúcich rokoch si marxistická historiografia robila
nároky na jediné správne vysvet¾ovanie dejín a táto prax bola
v plnej miere zavádzaná aj do vyuèovania dejepisu a chápania
dejín vôbec. Texty uèebníc a metodických príruèiek ponúkali
uèite¾om, a následne aj �iakom, jediné nemenné �historické
pravdy� s vopred nalinkovaným marxisticko-leninským
chápaním dejín. Aj moderné vyuèovacie metódy - diskusia
k problémom, heuristická metóda, besedy, objasòovanie vz�a-
hov, príèin a následkov, porovnávanie javov, analýza a synté-
za konèili v jedinom cieli - �v�estrannom a cie¾avedomom
uplatòovaní komunistickej výchovy èloveka socialistickej spo-
loènosti�.
Pre súèasné vyuèovanie dejepisu je charakteristická otvorená
forma prezentácie zo strany �iakov aj uèite¾ov, ktorá obsahuje
neobmedzené mno�stvo názorov a poh¾adov na preberané his-
torické javy. Uèite¾ pritom vedie �iakov k hodnoteniam ich
interpretácií a predkladá vlastné interpretácie. Ideologické zo-
�nurovanie dejepisu sa skonèilo. Uèite¾om aj �iakom sa otvárajú
mo�nosti sebarealizácie v prejavoch, názoroch a postojoch
v duchu modernej pluralitnej demokratickej spoloènosti.
Jednotné posudzovanie spoloèenského vývoja z triedneho
h¾adiska deformovalo historické myslenie �iakov a �tudentov
na�ich �kôl po celé desa�roèia.
Aby sme mohli porovna�,

akým smerom sa uberala
filozofia vyuèovania dejepi-

su v krajinách západnej Európy (Holandsko), uvádzame z me-
todiky tohto predmetu nieko¾ko príkladov:
Rímsky ve¾kostatok
Keï príde pán na ve¾kostatok, skontroluje hospodárenie. Kon-
troluje stav po¾nohospdárskych prác, zavolá si správcu a ho-
vorí s ním o problémoch. Pýta sa na zisky z predaja vína, obi-
lia. Rozhodne o predaji prebytkov z úrody a nepotrebných ve-
cí - starého voza, starého náradia, starého otroka, chorého otroka
a v�etkého nepotrebného.
Predávané veci sa pri predaji rozdelia do dvoch skupín:
- po¾nohospodárske produkty,
- nepotrebné veci.

Úloha:
1. Zoraï tovar urèený na predaj do uvedených dvoch skupín:
víno, staré kravy, obilie, olivový olej, chorý otrok, starý otrok,
starý voz, staré náradie
2. Èo �a napadne o �nepotrebných veciach�, ktoré sú na predaj?
3. Otrok bol pre ve¾kostatkára vlastne nástrojom. Súhlasí�
s týmto postojom? Povedz preèo?

Hodnotenie vz�ahov otrok - otrokár z rôznych pozícií v �ko-
lách krajín západnej Európy je výrazne dokumentované v nasle-
dovnom príklade:
 ... V meste vládne medzi otrokmi i slobodnými obèanmi ve¾ké
vzru�enie. Pedanius Sekundus bol zabitý jedným zo svojich
otrokov. Pedanius odmietol da� tomuto otrokovi slobodu,
i keï sa z otroctva vykúpil. Preto�e pod¾a starého zákona sa
v tomto prípade musia zabi� v�etci otroci v dome, nastalo
v meste ve¾ké pobúrenie. Do�lo takmer k povstaniu ¾udu, ktorý
bol na strane nevinných otrokov.

Otázky:
- Preèo v minulosti zaviedli Rimania tento krutý zákon?
- Otrok nemal �iadne práva, bol voèi zlovôli pánov bezmocný.
Odôvodòuje to  vra�du? Vysvetli svoj postoj.
Uvedený postoj slobodných obèanov k udalosti v dome Pedania
Sekunda naznaèuje diametrálne odli�né hodnotenie spoloèen-
ských vz�ahov v Ríme v �kolách západných �tátov  a  v  �ko-
lách bývalých socialistických krajín.
E�te výraznej�ie sú vidite¾né tieto rozdiely v nasledujúcej
uká�ke:
V uèive Otroci v Ríme sa rie�ia problémy:
- Smeli páni svojich otrokov len tak hna� na smr� (gladiátori)?
- Èo si asi mysleli Rimania o otrokoch? Pova�ovali ich za svo-
jich blí�nych alebo nie?
Na  rie�enie týchto problémov sú uvedené uká�ky zo zdrojov
a  nasledovné pouèenie:
.....v zdrojoch z rímskych dôb sa o zaobchádzaní s otrokmi ho-
vorí v�dy inak. Ak si teda polo�íme otázku, ako sa s otrokmi
zaobchádzalo, nemô�eme odpoveda� jednoznaène. Porovnaj
uvedené zdroje:
Zdroj 1 - rímsky uèenec Seneca:
..... Keï cisár Augustus nav�tívil Vedia Pollia, rozbil jeden
z otrokov drahý kri�tá¾ový pohár. Rozzúrený Pollius dal príkaz,
aby otroka rozsekali a hodili dravým rybám v jeho rybníku.
Vedius chcel cisárovi ukáza�, èo si mô�e v zaobchádzaní
so svojimi otrokmi dovoli�.
Otrok sa vrhol k cisárovým nohám a prosil ho o milos�. Cisárovi
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zásada viacerých chápaní a názorov re�pektovaná. Táto je
v     plnej miere re�pektovaná aj vo vyuèovaní dejepisu.
Pri takomto nároènom  poòatí vyuèovania dejepisu zohráva
dôle�itú úlohu osobnos� uèite¾a.
Na prvom mieste bude jeho odborná pripravenos� (dostatoèná
zásoba historických vedomostí a poznatkov), ïalej schopnos�
správne posudzova� historické javy (interpretaèná schopnos�)
- ich príèiny, súvislosti, podmienenos�, nadväznosti, a pre-
dov�etkým pedagogická zruènos� v odovzdávaní týchto svo-
jich uèite¾ských odborných a metodických daností �iakom.
Nie ka�dý znalec histórie vie históriu aj nauèi�! Uèite¾ pri ob-
jasòovaní historických javov a ich zákonitostí bude teda pre-
zentova� svoje odborné a hodnotové názory a od kvality �po-
nuky� bude v plnej miere závisie� vytvorenie vz�ahu �iakov
k disciplíne, ktorú vyuèuje (motivaèný cie¾), a úroveò deje-
pisných vedomosti (historické myslenie �iakov).
Dosiahnutie cie¾a motivácie:
Cie¾ je dôle�itý najmä preto, �e �iak prestáva by� pasívnym
objektom pôsobenia vyuèovacích snáh uèite¾a, má záujem
zapoji� sa do vyuèovacieho procesu, ochotne prezentuje svoje
postoje a názory a necíti sa by� obmedzený organizaènou
�truktúrou vyuèovacej jednotky. Pocit vo¾nosti prejavu názo-
rov v diskusii, s rovnocenným partnerom - uèite¾om mu umo�-
ní odstraòova� návykové bariéry poèúvajúceho subjektu.
Aktivity pri tomto spôsobe vyuèovania dejepisu budú
podmienené vytvorením záujmu �iakov sta� sa úèastníkom
h¾adania toho, ako �obrazy� dejín vznikajú. Navodenie moti-
vácie uèite¾om predpokladá jeho dokonalé komunikaèné
schopnosti, dobrú organizátorskú èinnos� pri vedení, riadení
rozhovorov, diskusií, schopnosti predklada� svoje názory ako
postoje k problémom, prijíma� postoje a názory �iakov tak,
aby títo pochopili, �e tvorcami dejín boli a sú ¾udia, ktorí
pri ich interpretácii mali rôzne poh¾ady, mo�nosti a pred-
poklady.

Objavovanie zákonitostí (príèin) historických javov pri
prezentovaní rôznych interpretácií v plodných diskusiách, s
pocitom uspokojenia, bude tým najsilnej�ím a najúèinnej�ím
èinite¾om utvárania vz�ahou �iakov k predmetu dejepis.

sa Vediova surovos� zdala stra�ná. Rozkázal, aby otroka omilos-
tili a aby rozbili v�etky ostatné kri�tá¾ové poháre.
Cisár povedal: �Rozkázal si zabi� otroka len preto, �e rozbil
jeden z tvojich pohárov? Musí kvôli tomu zomrie� èlovek?�

Zdroj 2 - rímsky zákonník:
.....Majitelia nesmú predáva� svojich otrokov, aby títo proti
svojej vôli bojovali v aréne s divými zvieratami. A to ani v tom
prípade, keï majú zloèinecké sklony.

Zdroj 3 - Riman opisuje prácu otrokov v mlyne na obilie:
Nedá sa opísa�, ako vyzerajú otroci, ktorí tu pracujú. Ich ko�a
je posiata ranami po bití korbáèom. Sú odetí len do handier.
Na èelách majú vypálené znamenia, hlavy majú dopoly
vyholené a nohy majú v �elezách. Sú bledí a �pinaví od prachu.

Zdroj 4 - historik Plutarchos:
.....Ja si myslím, �e kto pova�uje otrokov za zvieratá na nosenie
nákladov a predáva ich alebo odvrhuje, ak zostarnú alebo sú
chorí, koná ne¾udsky. Taký èlovek si myslí, �e ¾udia si majú
vá�i� jeden druhého, len ak sa navzájom potrebujú. Pod¾a
mòa je ¾udskos� viac ako zákony.

Zdroj - lekár Galénus:
.....Keï si nezvykne� bi� otrokov, tak to neurobí�, ani keï
bude� nahnevaný. Ja svojich otrokov nebijem. Nepáèilo sa mi,
keï som videl svojich priate¾ov, ako bijú otrokov. Sú v�ak
¾udia, ktorí svojich otrokov nielen bijú, ale ich aj kopú a pichajú
perom, ba im pritom aj vypichujú oèi.

Otázka - rie�enie:
Ako sa pozerali Rimania na otrokov a ako s nimi zaobchádzali?
Pod¾a týchto zdrojov:
- Dobre: �������������
- Nedá sa jednoznaène poveda�: ����������
- Zle: �����������������
Môj názor je takýto: ���������������
V �západnej� historiografii v hodnotení najnov�ích dejín je

K ná�mu èitate¾ovi sa vïaka chvályhodnému ediè-
nému èinu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja .Bela
dostáva u�itoèná a prí�a�livá publikácia autorky PhDr. Beaty
Kosovej, CSc., - Humanizaèné premeny výchovy a vzdeláva-
nia alebo Ako ïalej na 1. stupni základnej �koly. Zameranie
knihy je prínosné nielen pre pedagogiku prvého stupòa, ako
by mohol naznaèova� jej podtitul, ale håbkou záberu objasòuje
uplatnenie humanizaèných tendencií vo výchove a vzdelávaní

v ich naj�ir�om zmysle slova.
Autorka  je v súèasnosti vedúcou  katedry   pedagogi-

ky prvého stupòa na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici. V posledných rokoch sa systematicky teoreticky
i prakticky venuje problematike, ktorú nám v ucelenej podobe
ponúka v recenzovanej publikácii. Treba úprimne privíta�, �e
zainteresovaný èitate¾ mô�e siahnu� po publikácii domácej
proveniencie zaoberajúcej sa problematikou humanizácie vý-

Summary: The author points out some aims in teaching history and how the teaching material can be
presented. He compares the philosophy of teaching history in some western countries.

RECENZIE

U�itoèná a prí�a�livá publikácia
B. Kosová.: HUMANIZAÈNÉ PREMENY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

alebo AKO ÏALEJ NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ �KOLY.  Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UMB 1995. 98 s.

B. Kasáèová, Fakulta humanitných a prírodných vied UMB B. Bystrica
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chovy a vzdelávania, dosia¾ u nás kni�ne málo prezentovanou.
Práca B. Kosovej aktuálne obohacuje ponuku pedago-

gickej literatúry na citlivom mieste prepojenia pedagogických
teórií a výchovnovzdelávacej reality, a to cez prizmu súèas-
ných humanistických tendencií. Svojím teoretickým zame-
raním koncepène utrieïuje poznatky v danej oblasti, prièom
obohacuje pedagogickú literatúru o preh¾ad doteraj�ích
prístupov k humanizácii vzdelávania vo svete a súèasne aj na-
znaèuje mo�né trendy transformácie �koly v na�ich pod-
mienkach.

Ako autorka v úvode predznamenáva, nejde jej
o jednoduchú inplantáciu prí�a�livých teórií, �...aby apliká-
ciou nových my�lienok a zahranièných in�pirácií nedo�lo skôr
k �kodám... ako k zlep�eniu výchovy a vzdelávania�. Preto
�...je potrebné vymedzi� základné východisko, z aspektu
ktorého sa má celý proces výchovy a vzdelávania humanizo-
va��. V tomto zmysle autorka h¾adá aj odpovede na otázky,
èo je skutoène humanizáciou a èo u� humanizáciou nie je, èo
je pseudohumánne.

Hoci  B. Kosová ponúka jednu z ciest, ako transfor-
mova� 1. stupeò základnej �koly, v skutoènosti je jej kni�ka
odpoveïou na mnoho ïal�ích súvisiacich otázok, a to nielen
vo vz�ahu k prvému stupòu, ale k celému edukaènému proce-
su. Preto�e v teoretickej rovine h¾adá to podstatné v etape dne�-
ného h¾adania - Ako ïalej vo výchove? - h¾adá a aj nachádza
prepojenie my�lienok humanisticky orientovanej pedagogiky
s na�ím pedagogickým myslením a pedagogickou praxou. To,
�e táto kni�ka je vlastne kni�kou odpovedí na niektoré aktuál-
ne pedagogické otázky, naznaèuje aj to, �e v podobe otázok sú
formulované aj podtituly kapitol. Táto podoba u¾ahèuje
èitate¾ovi orientáciu v problematike práve prepojením
pedagogickej teórie s praktickým uplatnením. Pod¾a tejto
schémy je koncipovaná celá kni�ka, tak�e �iadna dôle�itá
my�lienka neostáva vo vzduchoprázdne, ale je pevne ukotve-
ná, tak ako postupne celý obsah prechádza od teoretickej rovi-
ny k praxi.

V prvej kapitole Èo je humanizácia výchovy a vzde-
lávania a preèo ju máme realizova�, autorka pregnantne
postupuje od objasnenia základných pojmov ako humanizmus,
humanizácia výchovy a vzdelávania, humanistický prístup
vo výchove a vzdelávaní, cez krátky exkurz k pôvodu súèas-
ných humanistických trendov v pedagogike a k humanistickej
psychológii. Vychádzajúc z globálnych problémov ¾udstva,
zdôvodòuje nutnos� mravnej obrody èloveka. Citlivej kritike
podrobuje na�u súèasnú tradiènú �kolu, av�ak neskåzava k zne-
hodnocovaniu, skôr h¾adá v nej to, èo je dobré a kompatibilné
s novými teóriami a odha¾uje tie fakty, ktoré bránia v seba-
rozvoji a tvorivosti die�a�a. Hlavný problém autorka vidí
v tom, �e: �Výchova v podmienkach tradiènej �koly je zalo�ená
na preceòovaní spoloèenských po�iadaviek, na prehliadaní
konkrétneho èloveka a podceòovaní úlohy jeho aktivity
vo vlastnom rozvoji.� Ako nové poòatie èi protiklad k tradiè-
nej výchove v zmysle formovania autorka formuluje výchovu
v zmysle rozvíjania potenciálnych síl die�a�a, prièom vlastnú
aktivitu pova�uje za najdôle�itej�í èinite¾ rozvoja osobnosti
die�a�a. Varuje pred dvoma extrémami pri zavádzaní huma-
nizácie do výchovnovzdelávacej reality - nariaïovaním zhora
alebo realizovaním bez dostatoèného teoretického poznania
problematiky. V ïal�om objasòuje èinitele a podmienky huma-

nizácie výchovy a vzdelávania.
V druhej kapitole Èo chce dosiahnu� humanisticky

orientovaná výchova a vzdelávanie na 1. stupne Z� èitate¾
nájde konkretizáciu humanistického prístupu smerom k cie¾u
a obsahu výchovy a vzdelávania na 1. stupni Z�. Autorka tu
h¾adá synergické zblí�enie teoretického (po�iadavka spoloè-
nosti a pedagogiky na èloveka) a humanistického (die�a a je-
ho �pecifiká) východiska.

Logickým postupom od teoretického preh¾adu for-
mulácie cie¾ov jednotlivých autorov pedagogických teórií,
cez objasnenie prístupu �die�a ako východisko výchovy� for-
muluje autorka �pecifické poòatie 1. stupòa základnej �koly
a z neho sa odvíjajúce ciele. Kritizuje súèasný stav, keï sú
v�eobecné ciele stanovené osnovami z roku 1983, a to nielen
pre neaktuálnos�, ale hlavne pre ich nesúrodos�. Sama autorka
predkladá návrh formulácie cie¾ov výchovy a vzdelávania na
1. stupni základných �kôl (str. 44-45).
Ïal�ím priblí�ením k pedagogickej realite je èas� venovaná
uèivu a humanisticky orientovanému obsahu výchovy a vzde-
lávania. Túto problematiku podáva èitate¾ovi z h¾adiska tvorby
obsahu výuèby a z h¾adiska usporiadania obsahu výuèby.
S tým úzko súvisí aj zmena charakteru uèebníc, prièom hlavná
zmena je podmienená mo�nos�ou participácie �iaka na tvorbe
obsahu, èím by uèebnica ako taká nebola jediným dominant-
ným zdrojom poznania. (V skutoènosti sa to tak deje, keï�e
kni�ná ponuka a prístup detí k informáciám èasto vysoko prevy-
�uje, resp. posúva rozmer obsahu výuèby stanovenej osnovami.)

Tretia kapitola Ako vychováva� a vzdeláva� v huma-
nistickom duchu hovorí pútavo a bez fráz o postavení osob-
nosti humanisticky orientovaného uèite¾a. Táto èas� kni�ky je
najhlb�ím zásahom v zmysle zmeny do zau�ívaných tradícií.
Zároveò je v�ak kardinálnou zmenou, preto�e bez takto mys-
liaceho uèite¾a - uèite¾ov sa neudeje �iadna premena v spo-
mínanom duchu. Autorka venuje pozornos� osobnosti uèite¾a,
po�iadavkam na jeho schopnosti, prièom tieto pova�uje za vý-
chodisko - predpoklad medzi¾udskej a pedagogickej dimenzie
vz�ahu uèite¾ - �iak.

Zaujímavou, a nielen pre uèite¾ov 1.stupòa, je èas�
venovaná hodnoteniu �iaka. Tu autorka podáva známe i no-
vé poznatky o hotnotení �iaka a jeho výkonov uèite¾om
vo svetle humanistického prístupu k výchove a vzdelávaniu.
Nejde tu len o diskutovaný problém: známkova� èi neznám-
kova�.  Aj slovné hodnotenie pova�ované za menej frustrujú-
ce sa takým mô�e sta� v rukách necitlivého uèite¾a. Preto táto
kapitola úzko súvisí s osobnos�ou uèite¾a.

Posledná èas� je venovaná riadeniu vyuèovania, v kto-
rej autorka vymedzuje priestor aj postupom a metódam huma-
nisticky orientovaného vyuèovania.

Knihe B.Kosovej venujem pomerne podrobnú
recenziu, preto�e som presvedèená o jej prínose a u�itoènosti.
Keï�e v�ak vy�la v pomerne nízkom náklade (250 ks), rada
by som priblí�ila túto publikáciu aj tým èitate¾om, ktorým sa
nedostane do rúk.

  Rozdiel
Rozum sa obèas nehýbe.
Hlúpoos� je stále v pohybe.

     J. Bily

RECENZIE
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VYDARENÁ UÈEBNICA ETIKY
J. Miedzgová: ZÁKLADY ETIKY. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo 1994. 107s.

Z. Androvièová, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

Slovenské pedagogické nakladate¾stvo vydalo ïal�iu
z vydarených uèebníc pre stredo�kolákov - Základy etiky, kto-
rú spracovala PhDr. J. Miedzgová, CSc.

Uèebnica prístupným jazykovým �týlom, výsti�ným
pou�itím príkladov zo �ivota, aforizmov slávnych osobností
kultúry i prísloví a porekadiel umo�òuje �tudentom pochope-
nie takých teoretických i praktických problémov etiky a morál-
ky, ako je význam a miesto morálky v �ivote èloveka a spoloè-
nosti, èo je predmetom etiky, v èom spoèíva nedostatok mo-
ralizátorského postoja v �ivote, alebo aký je význam etikety.

V druhej kapitole, nazvanej Malé odboèenie do histó-
rie,  sú cez grécky mýtus, biblické príbehy a filozofiu vysvetle-
né tri prístupy k otázke vzniku mravnosti a cez dva symboly
európskej morálky - uèenie a �ivot Sokrata a Je�i�a Krista - sú
vyjadrené v�e¾udské morálne hodnoty. Myslím, �e k prekoná-
vaniu europocentrizmu by prispelo, keby bola v tejto èasti
zmienka o podobnej v�e¾udskej dimenzii v etickom uèení Bud-
hu a Konfúcia.

Hlavnou �hrdinkou� tretej kapitoly, nazvanej Èlovek
ako osobnos�, je práve my�lienka v�e¾udskosti a tolerancie,
my�lienka, �e sa nedá by�  ��astný  na úkor iných alebo
bez iných ¾udí, ako to zdôrazòuje aj celá tradícia eudaimo-
nistickej etiky.
Rie�i� otázku morálnej zodpovednosti a slobody èloveka v jeho
konaní je mo�né, pod¾a autorky, len vtedy, ak pochopíme, �e
zámena slobody za svojvô¾u  negácia ¾udskej slobody
vo fatalizme v rovnakej miere zbavujú èloveka zodpovednosti
za seba a svoje konanie, ale aj za iných. Sloboda ako pred-
poklad zodpovedného mravného konania umo�òuje èloveku
morálne sa rozhodova� a hodnoti� mravné konanie vlastné
a iných ¾udí. Tu autorka uèebnice vhodnou formou vysvet-
¾uje dva prístupy k hodnoteniu mravného èinu v európskej
etike -hodnotenie pod¾a uvedomelých pohnútok, motívov
a zámerov konajúceho a hodnotenie pod¾a následkov (ú�itku,
výhody, osohu), ako je to v utilitaristickej etike. Neobchádza
ani riziká morálnej vo¾by, ktoré je mo�né zmen�i� zvá�ením

vz�ahu cie¾a a prostriedkov na jeho dosiahnutie, odmietnuc
predstavu, �e �úèel svätí prostriedky�.

Má sa èlovek rozhodova� pod¾a vlastného svedomia
alebo pod¾a mienky iných? Uèebnica citlivo poukazuje na ne-
bezpeèenstvá krajného individualizmu, keï mienka iných
neznamená pre nás niè, ale i krajného prispôsobovania sa,
konformizmu, lebo �ak chce by� èlovek osobnos�ou, musí sa
v�dy rozhodnú� sám�. Ale nie osamelo.

Sociálna dimenzia mravnosti, potreba prekona� pred-
sudky a by� tolerantný k �inakosti� druhých, i keï bez relati-
vistickej ¾ahostajnosti - to sú témy �tvrtej kapitoly uèebnice
s názvom Na svete nie sme sami. Sú tu vysvetlené také pojmy
ako optimizmus, pesimizmus, empatia, zlaté pravidlo mravnos-
ti, ale aj vz�ah morálky a práva, morálky a politiky. Kapitola
uèí �tudentov, ako správne vies� dialóg, komunikova� s inými
¾uïmi a ponúka aktuálne otázky na diskusiu. Tro�ku �nepeda-
gogicky� vyznieva tvrdenie o námahe, ktorú si vy�aduje snaha
napravi� vlastné zlé skutky a prehre�ky: �Len�e to je ve¾mi
�a�ká cesta, ktorá si vy�aduje ozajstného, silného èloveka.�
Mô�e toti� odobra� odvahu vôbec zaèa� s nápravou, s mravným
sebazdokona¾ovaním.

Posledná èas� uèebnice je venovaná vybraným aktuál-
nym problémom empirickej etiky - etiky práce, profesionálnej
etiky, environmentálnej etiky, otázke generaèných vz�ahov,
ale aj otázkam dotýkajúcim sa sexuálnej výchovy - interrup-
ciám, antikoncepcii, AIDS.  Hoci uèebnica podáva tieto otázky
naozaj korektne a citlivo, nemô�em sa zbavi� dojmu, akoby sa
tu autorka prihovárala viac dievèatám ako chlapcom. V závere
je nastolený aj problém eutanázie, ktorý celkom oprávnene
ostáva otvorený. Pre lep�ie pochopenie obsahu je na konci pri-
lo�ený aj malý slovníèek odborných termínov, hoci niektoré,
v knihe pou�ité a vysvetlené, sa tu neuvádzajú - napr. eudaimo-
nizmus, utilitarizmus, dogmatizmus.
Celkovo by nová uèebnica bola ve¾kým prínosom pre duchovný
a mravný rozvoj stredo�kolskej mláde�e, keby na to osnovy
stredných �kôl poskytovali väè�í priestor.

INFORMÁCIE

Vplyv spoloèensko-ekonomických premien Slovenska
na �trukturálne zmeny vyuèovania v odborných �kolách

RECENZIE

Spoloèensko-ekonomické premeny Slovenska majú znaèný
dopad aj na vyuèovanie odborných predmetov na stredných  odbor-
ných �kolách a stredných odborných uèili�tiach, ktoré sa prejavujú
èasto v nesystémových zmenách �truktúry  a obsahu jednak uèeb-
ných, a taktie� �tudijných odborov. Mno�stvo nevyrie�ených a stále
nových problémov nás viedlo k tomu, aby sme na pôde Metodické-
ho centra v Pre�ove, poprvýkrát na území Slovenska, zorganizovali
konferenciu, ktorá mala podrobnej�ie �pecifikova� a analyzova� prob-
lémy odborného �kolstva a koncepène navrhnú� ich rie�enie.

�ivot v na�ej spoloènosti je v súèasnosti spojený so �truk-

turálnymi zmenami v ekonomike, ktoré sa výrazne prená�ajú aj
do zmien v oblasti odborného �kolstva. Zmeny  v  �truktúre a obsa-
hu odborného vzdelávania musia zodpoveda� potrebám trhovej
ekonomiky. Domnievam sa v�ak, �e nie v�etky inovácie obsahu  uèeb-
ných a  �tudijných  odborov,  ktoré  by mali by� odrazom spoloèen-
sko-ekonomických premien Slovenska, priná�ajú patrièné a oèaká-
vané výsledky. Je to spôsobené tým, �e zatia¾ e�te absentuje základ-
ná stratégia hospodárskeho rozvoja jednotlivých regiónov a vznik
nových uèebných a �tudijných odborov je ovplyvòovaný najmä
záujmom �iakov o príslu�né odbory. Tento záujem bude v budúc-

J. Bajto�, Metodické centrum Pre�ov



strana 29

nosti potrebné konfrontova� so skutoènými potrebami trhu práce.
Z uvedeného vyplýva, �e v oblasti �kolstva existuje znaèné

mno�stvo problémov a úloh, ktoré treba rie�i�. Problémy, ktoré pozo-
rujeme v období transformácie ná�ho �kolstva, nie je mo�né rie�i�
oddelene, po regiónoch, na jednotlivých podujatiach odborno-vzdelá-
vacieho zamerania. Preto sme sa rozhodli na pôde Metodického centra
v Pre�ove, po prvýkrát na území Slovenska, zorganizova� konferenciu,
ktorá by mala v rámci Slovenska podrobnej�ie �pecifikova� a analy-
zova� problémy odborného �kolstva a koncepène navrhnú� ich
rie�enie.

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou úèas�ou,
pod názvom Vplyv spoloèensko-ekonomických premien Slovenska
na �trukturálne zmeny vyuèovania v odborných �kolách, sa konala
v dòoch 11.12. - 12.12. 1995 v Pre�ove.

Aké boli teda ciele konferencie?
- Prezentovanie najnov�ích výsledkov vedecko-pedagogických aktivít,
- prezentovanie návrhov inovácií v stratégiách výuèby na odborných
�kolách,
- prezentovanie vlastných poh¾adov na transformaèné procesy �kol-
skej sústavy,
- oboznámenie sa s novými trendami vyuèovania na odborných
�kolách,
- navrhnutie odporúèaní na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu na �kolách,
- informovanie o èinnosti Medzinárodnej spoloènosti pre in�iniersku
pedagogicku IGIP na Slovensku.

Rokovanie konferencie sa zameralo najmä na problematiku
zmien uèebných osnov na odborných �kolách, na kvalitu prípravy
a ïal�ieho vzdelávania uèite¾ov odborných predmetov, na vyu�itie
výpoètovej techniky vo vyuèovaní odborných predmetov a na mo�-
nosti získania európskeho certifikátu pre uèite¾ov odborných pred-
metov na Slovensku.

Konferencia rokovala v týchto sekciách:
- in�inierska pedagogika,
- zmeny uèebných osnov na odborných �kolách,
- príprava a ïal�ie vzdelávanie uèite¾ov odborných predmetov,
- vyu�itie výpoètovej techniky vo vyuèovaní odborných predmetov.

Na konferencii sa prezentovalo vy�e 100 úèastníkov. Okrem
Slovenska mali svoje zastúpenie aj Èeská republika, Po¾sko a Rakús-
ko. Celkovo bolo prednesených 39 odborných referátov. Aby o prob-
lémoch, ktoré sa na konferencii prero-kovávali, bola informovaná aj
�ir�ia pedagogická verejnos�, organizátori vydali z prednesených re-
ferátov zborník s rozsahom pribli�ne 150 strán.

Vzh¾adom na mno�stvo podnetov, ktoré odzneli v predne-
sených referátoch a v následných diskusiách, prijali úèastníci
konferencie tieto závery a odporúèania:

Odporúèania pre skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu na odborných �kolách
1. Závery týkajúce sa organizácie konferenie:
- èasovo obmedzi� då�ku referátov a viac sa venova� následnej diskusii
- zabezpeèi� väè�í poèet príspevkov od uèite¾ov SOU,
- v spolupráci s M� SR a �PÚ koordinova� organizovanie celo-
slovenských konferencií.
2. Odporúèania adresované uèite¾om odborných predmetov:
- presadzova� aktivizujúce vyuèovacie metódy a formy s cie¾om
rozvoja aktivity, samostatnosti a tvorivosti �iakov,
- upravi� uèebné plány s prihliadnutím na aktuálne a perspek-tívne
oblasti a odbory,
- pokraèova� v trende budovania odborných uèební,
- pri výuke odborných predmetov viac re�pektova� medzipredme-
tové vz�ahy,
- pripravi� mo�nosti kontinuálnej výuèby predmetu výpoètová
technika a informatika v priebehu celého �túdia na SO�.
3. Odporúèania smerujúce Ministerstvu �kolstva SR:
- h¾ada� mo�nosti zvý�enia vá�nosti uèite¾skej profesie v spoloènosti,
- zmeny vo vzdelávacom systéme realizova� v spolupráci  s uèite¾mi
z praxe a s odborníkmi z vedeckých pracovísk,
- koncepène navrhnú� systémové zmeny uèebných a �tudijných
odborov,
- ustanovi� �tatút fakultnej �koly,
- ustanovi� �tatút cvièného uèite¾a,
- zabezpeèi� financovanie doplòujúceho pedagogického �túdia
zo strany Ministerstva �kolstva SR,
- pova�ova� doplòujúce pedagogické �túdium in�inierov za nahra-
dzujúcu formu postupu in�inierov - pedagógov  do 10. platovej triedy,
- zriadi� in�titúciu zaoberajúcu sa tvorbou uèebných pomôcok a výu-
kových programov,
- informova� pedagogickú verejnos� o projektoch zabezpeèujúcich
európsku kvalifikáciu uèite¾ov a podporova� tieto projekty.

Dovo¾ujem si vyslovi� presvedèenie, �e u� v blízkej budúc-
nosti sa zaènú postupne realizova� uvedené návrhy a odporúèania,
èím by sa vytvorili tak zo strany uèite¾ov, ako aj zo strany M� SR,
základné predpoklady pre postupné skvalitòovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu na odborných �kolách.

Pevne verím, �e ka�dý, kto sa zaoberá akýmko¾vek peda-
gogickým odborom, na�iel na konferencii príspevky, ktoré ho zaujali
a priviedli k zamysleniu sa nad novými poznatkami a skúsenos�ami
odborno-metodického charakteru. Vychádzajúc z mno�stva podne-
tov, ktoré na konferencii odzneli, sme sa rozhodli, �e v budúcnosti
budeme konferencie tohto zamerania organizova� pravidelne, a tak
vytvára� priestor pre systematické rie�enie vzniknutých problémov
súvisiacich s transformáciou ná�ho �kolského systému.

INFORMÁCIE

Je pote�ite¾ným javom, �e v poslednom období vzrástol poèet
vzdelávacích podujatí pre uèite¾ov formou rôznych výcvikov,
workshopov èi seminárov, o u�itoènosti ktorých nepochybujeme.
Zvlá�� pote�ite¾né je, ak sa takáto akcia mimoriadne vydarí na
medzinárodnej úrovni. Takouto nesporne bol CIVIC EDUCATION
SEMINAR, ktorý sa uskutoènil v  septembri 1995 a zorganizovali
ho UNESCO CIVIC EDUCATION CHAIR a SOFIA UNIVER-
SITY �St.Kliment Ohridski� v Bulharsku, v meste Primorsk.
Úèas� bola reprezentatívna - 36 odborníkov z oblasti ¾udských práv
z mnohých európskych �tátov (v dvojèlennej delegácii SR bol aj
autor tohoto èlánku) a dvaja reprezentanti z Juhoafrickej republiky.
Zvlá�tnos�ou podujatia bolo, �e v prvých troch dòoch sa akcie
zúèastnilo 30 bulharských a 6 anglických �tudentov stredných �kôl,

Bude olympiáda vedomostí z ¾udských práv?
 V. Dolník, Metodické centrum B. Bystrica

èo vytvorilo �pecifickú situáciu a atmosféru a umo�nilo pracova�
skupinám odborníkov, �tudentov a zmie�aným zvlá��.

Nedávno sme na stránkach Pedagogických rozh¾adov (è.2
1994/95) uverejnili èlánok Obèianska výchova, alebo výchova k
obèianstvu? Aká je tu súvislos�? V uvedenom èlánku sme nadhodili
odli�nosti v chápaní výchovy v oblasti obèianskej. V na�ich
podmienkach obèianska výchova získala rozmer oficiálneho
pôsobenia na pasívneho jedinca. Zmena na výchovu k obèianstvu by
nemala by� len zmenou názvu, ale odli�ným prístupom, výchovou
aktívneho obèana. Zdá sa, �e tradiène demokratické �táty to
nerozli�ujú - jednoducho nie je to potrebné. V diskusii sme si vymenili
názory do takej miery, �e túto skutoènos� pochopili a zaèali ju
akceptova�. CIVIC EDUCATION zaèalo nadobúda� nový rozmer.
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urobi� e�te o nieèo viac. Tak, ako odborné predmety urobili �nadstav-
bu� olympiádami, skúsme aj my urobi� �samozrejmos�� pokusom
o zavedenie Olympiády vedomostí z ¾udských práv. Nemienim sa
teraz zaobera� technickou stránkou veci, tu treba vyu�i� skúsenosti
po¾ských kolegov, ktorí sú ochotní spolupracova�. Za tri roky trva-
nia tejto akcie získali mno�stvo skúseností a poznatkov, ktoré by sa
dali vyu�i� po patriènom prispôsobení aj v na�ich podmienkach.

Otázka znie: Ako zaèa�? Uvedieme aspoò nieko¾ko
�nápadov�:
- získa� �fanatikov�,
- zoznámi� sa s po¾ským systémom,
- získa� garanta - nevyhnutne Ministerstvo �kolstva SR,
- získa� organizátora (v MC v B.Bystrici je ochota a vychádza z neho
iniciatíva),
- získa� spoluprácu s fakultami V�, príp. s ich �pecializovanými ka-
tedrami (právo, filozofia, história, politológia...),
- motivova� �tudentov - pre ví�azov, èi umiestnených na 1. - 3. mieste
prijatie na V� bez prijímacích skú�ok v uvedených odboroch,
- uskutoèni� �peciálne výcviky pre uèite¾ov ochotných spolupracova�.

To je len nieko¾ko nápadov myslených skôr ako podnet
k diskusii, ktorá by mohla vyústi� do skutoène �irokej, a domnievame
sa, �e ve¾mi u�itoènej akcie.
Tak ako? Bude aj u nás Olympiáda vedomostí z ¾udských práv?

Nie som si istý, �e sa tak stalo aj v myslení èlenov delegácií
z postkomunis-

tických �tátov
ako Ukraji-
na, Rusko,

Rumunsko...
N i e l e n
názormi,
ale kon-

krétnymi
èinmi sa pre-

zentovala delegácia Po¾ska. V nej
prof. Tadeusz Jasudowicz z Univerzity M.Koperníka v To-

runi, ako jedna z významných osobností presadzujúcich výchovu
k ¾udským právam, prezentoval svoj in�pirujúci projekt Olympiá-
dy  vedomostí  z ¾udských práv.

Faktom je, �e predmetové olympiády (matematika, jazyky...)
sú u� tradíciou a nemo�no ma� proti nim �iadne námietky, naopak.
Sú ve¾mi potrebné a u�itoèné. V dobe, keï nástojèivo voláme
po humanizácii vzdelávania, po �uèení sa� ¾udským právam,
absentuje práve humanitná oblas�, aby participovala na tejto potrebe.
Asi nestaèí oháòa� sa známym tvrdením, �e v samej podstate huma-
nitných vied je táto skutoènos� imanentne zakomponovaná - treba

K novým formám a metódam vyuèovania a výchovy
H. Janus, Bratislava

Snahou mnohých uèite¾ov i pracovníkov v oblasti pe-
dagogickej teórie je zefektívni� a zmodernizova� výchovno-
vzdelávací proces. Toto ich úsilie mo�no bada� u� od èias
J. A. Komenského, ktorý napísal: �Zaèiatkom a koncom na�ej
didaktiky nech je h¾ada� a nachádza� spôsob, pod¾a ktorého
by uèitelia menej uèili, ale �iaci sa viac nauèili, aby bolo v �ko-
lách menej zhonu, nechuti a márnej práce, viac vo¾ného èasu,
pote�enia zaruèených úspechov.1

V súvislosti s tým chceme poinformova� èitate¾ov
o muzeopedagogike, ktorá sa u� dlh�í èas, ako o tom hovoríme
ïalej, úspe�ne rozvíja v zahranièí. Prvých priekopníkov v mu-
zeopedagogike máme i u nás a iste ich budú nasledova� ïal�í.
Tak sa zapojíme do celkového nového trendu vývoja a h¾ada-
nia nových foriem a metód výchovy a vyuèovania.  2

Múzeá a galérie ponúkajú svojimi umeleckými, prí-
rodovednými a technickými zbierkami najbezprostrednej�í
poh¾ad na dejiny a kultúru ¾udstva v naj�ir�om  zmysle slova.
�iroká a diferencovaná kultúrna ponuka múzeí a galérií posky-
tuje �kole mo�nosti, a to od najrozmanitej�ích umeleckých
zá�itkov a� po rozvoj manuálnych a technických zruèností.
Tradiène ale najväè�ie mo�nosti pôsobenia patrí múzeám
a galériám   v oblasti rozumovej, citovej a estetickej výchovy.

Mimoriadny význam múzeí a galérií vo výchove
a vzdelávaní u� v minulosti vyslovili popredné osobnosti sve-
tovej pedagogiky. John Dewey poznamenal, �e múzeum je
akumulovanou skúsenos�ou celého ¾udstva. Múzeá  - ako �iad-
ne iné zariadenia - mô�u poda� �ivý, bezprostredný a ¾ahko-
zrozumite¾ný obraz o kultúrno-historickom, dejinnom, prírodo-
vednom i technickom vývoji, kontinuite i zmene.
G.  Kerschensteiner pripomenul, �e organizácia múzea, ktorá

má formova� poznanie, nie je niè iné ako kon�trukcia uèeb-
ných osnov, s tým rozdielom, �e táto nepracuje ako v �kole
so slovami, ale s vecami samotnými.3

My�lienky spomenutých, ale i ïal�ích osobností, boli
predmetom skúmania a analýzy. K podstatným úlohám sú-
èasnej pedagogiky v na�ich podmienkach patrí roz�írenie jej
reflexie a aplikácie na v�etky oblasti, v ktorých prebieha
výchovno-vzdelávací proces. Pri tomto roz�írení svojho po¾a
si ale vedy o výchove musia stále udr�iava� svoju vnútornú
integritu, a to predov�etkým v metodologickej rovine.

Ako typický príklad roz�irovania pedagogického záuj-
mu, ktorý odrá�a výchovné a vzdelávacie aktivity v múzeách
a galériách alebo vo väzbe na tieto kultúrno -osvetové in�titúcie,
mô�eme uvies� relatívne novú disciplínu vied o výchove, tzv.
muzeopedagogiku, oznaèovanú ako museum education alebo
Museums Pädagogik.

Rozvoj muzeopedagogiky zaèal najmä v dobe po druhej
svetovej vojne do konca 70. rokov. Muzeopedagogika sa stala
uznávanou oblas�ou práce múzeí a galérií a kon�tituovala sa
ako svojbytná disciplína v rámci systému pedagogických vied.

V Spojených �tátoch amerických má muzeopedago-
gika dlhú a bohatú tradíciu. Sú tam aj mnohé �peciálne detské
a mláde�nícke múzeá, ktoré sú pre deti a mláde� vo veku od 6
do 16 rokov a ktoré popri ostatných základných muzejných
funkciách slú�ia zámerne, a predov�etkým, výchovno-
vzdelávacím podujatiam. Majú tam ve¾mi dômyselne prepra-
covanú sie� múzeí, v ktorých je spoznávanie sveta zalo�ené
na vnímaní v�etkými piatimi zmyslami. Múzeá tohto typu sa
zaèínajú objavova� aj v Európe, prièom urèité skúsenosti s ni-
mi majú vo Francúzsku. Ide o Múzeum v tráve, Atelier des

1  Komenský, J. A.: Ve¾ká Didaktika. Bratislava SPN,  1954.
2  Salusová, M. - Janèeková, M.: Spolupráca múzea a �koly. In.: Aktuálne otázky �kolského múzejníctva. Bratislava, SPK 1988.
3  Jùva, Vl.: Vývoj nemecké muzeopedagogiky. Brno 1994.
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enfants center G. Pompidou a Mesto vedy a techniky.1

Múzeum v tráve bolo zalo�ené v zoologickej záhrade
Bulonského lesíka. Poslaním múzea bolo, ale i je, umo�ni�
de�om spozna� umenie v interdisciplinárnom kontexte (napr.
sociálnom, ekologickom, historickom...). Múzeum nemá per-
manentnú expozíciu, ale pravidelne strieda výstavné artikly,
ktoré èerpajú námety z rôznych oblastí (fantastická architektú-
ra, problematika austrálskych vys�ahovalcov, história vyhynu-
tých zvierat...).

Koncepcia múzea je zalo�ená na troch princípoch: auto-
nómnosti náv�tevníka, aktivizácia mladého publika prostred-
níctvom hier a pravidelné tvorivé dielne. Ako pracujú? Viete
si predstavi� výstavu o Chagallovi alebo Picassovi pre deti? Je
to vôbec mo�né, je to aj vôbec vhodné? Chagall sa zmenil na
pôvabnú �ibalskú a strapatú postavièku, ktorá deti motivovala
k hrám, prièom objektom hry sa stala samotná tvorba umelca.

Autori koncepcie vyabstrahovali zo �ivota umelca
a jeho tvorby základné charakteristické znaky a ka�dý z nich
sa stal námetom samotnej hry. Napr. Chagallov �ivotopis je
predstavený prostredníctvom vtipného komiksového príbe-
hu, v ktorom strapatý maliar s ve¾kým kufrom cestuje z Viteb-
ska do Parí�a. Pomocou ve¾kej kocky, ktorá udáva pravidlá
skákania po obrázkovej skladaèke na zemi, mohli deti �pre-
skáka�� cez ve¾ké historické a spoloèenské udalosti, ktoré
sprevádzali a ovplyvòovali Chagalla. Cyklus obrázkových há-
daniek postavených na citácii z vybraných obrazov, mohli zas
deti sklada� do zmysluplných celkov alebo aj do úplne nových
nonsensových obrazov. Roène Museé en Herber nav�tívi
do 200 000 náv�tevníkov.

Ateliér des enfans centre G. Pompidou je súèas�ou
prestí�neho centra G. Pompidoua. Ide o polyfunkènú koncipo-
vanú vzdelávaciu a kultúrno spoloèenskú in�titúciu. Detský
ateliér sa pravidelne prezentuje menej rozsiahlymi výstavami
a bohatým spektrom aktivít. Jeho cie¾om je sprístupòova�
de�om  výtvarnú tvorbu a zdôrazni� dôle�itos� umenia v �ivote
mladého èloveka. Detský ateliér roène nav�tívi 30 000 �iakov.

Spomenieme e�te Mesto vedy a priemyslu. Ide o obrov-
ský komplex, ktorého ambíciou je obsiahnu� a prezentova�
vedecko-technické poznanie ¾udstva. Samotná a permanent-
ná expozícia je venovaná �iakom (ide o dve samostatné èasti,
a to pre 3- a�  6-roèné deti a pre 7- a� 15-roèných �iakov). Vý-
stava pre star�ie oddelenie je rozdelená do �tyroch tematic-
kých okruhov. Autori výstavy ve¾mi presne pochopili, �e
ka�dému �iakovi je vlastný pohyb, preto vytvorili fascinujúcu
inscenáciu prostredí, v ktorom hlavnú úlohu hrá �iak. Odde-
lenia sú: Prieskum �ivej prírody, Stroje a mechanizmy, Ty a tí
druhí. Roène Mesto vedy a techniky nav�tívi 500 000 mla-
dých  náv�tevníkov.

Termín muzeopedagogika pou�il v roku 1934 Jacob
Friessen v Nemecku v stati týkajúcej sa �koly a múzea. Muzeo-
pedagogika sa postupne zaèala rozvíja�. V súèasnosti jej ve¾kú
pozornos� venujú v u� spomenutých  �tátoch, ale aj v nemec-
ky hovoriacich oblastiach, a to v Rakúsku a vo �vajèiarsku.

Muzeopedagogika je hraniènou vedou a ako taká je
èiastkovým oborom muzeológie i vedy o výchove. S pojmom
- termínom muzeopedagogika sa stretneme u� v 70. rokoch

v západonemeckých pedagogických slovníkoch. Termínom
muzeopedagogika sú oznaèené �v�etky snahy o výchovno-
vzdelávaciu prácu pre naj�ir�iu verejnos� s vyu�itím zozbiera-
ných a vedecky spracovaných kultúrnych statkov  v múzeu�.

Pozrime sa e�te na to, ako definujú nemeckí odborníci
muzeopedagogiku.

Thelma von Freymannová: Muzeopedagogika je pe-
dagogika múzea. Jej úloha spoèíva v tom, aby náv�tevníkovi
sprostredkovala exponáty, poprípade výpovede múzea.

Manfred Tripps: Predmetom muzeopedagogiky je
výchovno-vzdelávací proces typický pre múzeum v�etkých
druhov.

Wulf Schodendorf: Muzeopedagogická práca v mú-
zeu je predov�etkým �kolskou prácou mimo �kolskej budovy,
je to vyuèovanie vo verejnom priestore. Definícia, stanovenie
úloh a praxe súèasnej muzeopedagogiky nevyplýva len z mú-
zea, ale aj zo vz�ahu múzea a �koly.

V Nemecku vychádzal  svojho èasu aj �peciálny èasopis
Schule und Museum. Rozvoj pedagogiky bol prirodzený.
O prácu v tejto oblasti bol záujem medzi uèite¾mi aj pracov-
níkmi múzeí a galérií. Pomerne ve¾kú pozornos� muzeopeda-
gogike venovali v bývalej NDR. Pre muzeopedagogiku mali
v Berlíne �peciálne pracovisko. My�lienky a námety z oblasti
muzeopedagogiky sa k nám dostávali z NDR a napokon sme
aj prevzali termín muzeopedagogika, ktorý je nemeckým
prekladom.2

Postupom èasu z muzeopedagogiky vzniká muzeodi-
daktika, v rámci ktorej sú rozpracované metódy práce sprievod-
covskej èinnosti, poòatie demon�traèných metód v múzeu alebo
v galérii, poòatie �uèební� v múzeu alebo v galérii, formy spolu-
práce medzi �kolou, múzeom a galériou. Napokon ide aj o di-
daktické aspekty prípravy muzeopedagógov.

Spracované boli aj práce z oblasti muzeopedagogiky -
dejín, ktoré zachytávajú jej poèiatky a rozvoj.

Samostatnou subdisciplínou muzeopedagogiky je po-
rovnávacia muzeopedagogika. Najnov�ie vzniká aj mu-
zeopedagogická  pedeutológia.

Objavujú sa aj ïal�ie mo�nosti delenia muzeopeda-
gogiky, a to napr. z h¾adiska veku adresáta muzeopedagogic-
kej práce. Ide napr. o mo�nosti vyu�itia muzeopedagogiky u�
v pred�kolskom veku. Mo�no len kon�tatova�, �e muzeope-
dagogika sa rozvíja. Napomáha tomu aj UNESCO, ktoré vy-
dáva �peciálny èasopis venovaný múzeám a galériám a práci
v nich. Muzeopedagogika sa u� �tuduje na vysokých �kolách.

Ako je to u nás s muzeopedagogikou? Vydalo sa nie-
ko¾ko materiálov o spolupráci medzi �kolou a múzeom.3 �pe-
ciálneho pracoviska niet. Pritom ide o oblas� výchovy a vzde-
lávania, ktorá sa rozvíja aj cudzineckým ruchom. Ve¾a cudzin-
cov u nás nav�tevuje múzeá. Otázka spolupráce �koly, múzea
a galérie nasto¾uje rad úloh. Vlastenecká výchova na�ich
�iakov, ale aj dospelých, sa nezaobíde bez spolupráce �koly,
múzea alebo galérie. Nedostatok uèebných pomôcok v �ko-
lách nám napomô�u rie�i� múzeá alebo aj galérie.4 Poroz-
mý�¾ajme o veci a iste príde k úzkej spolupráci a k h¾adaniu
nových foriem a metód práce.

.

INFORMÁCIE

1  Petrovická, S.: Moderné die�a v modernom múzeu. Bibiana, 3, 1995, è. 1.
2  Janus, H.: Muzeopedagogika u nás a v zahranièí. Uèite¾ské noviny, 37, 1987, è.2.
3  Klèová, M.: Dejepisná hodina v múz. Uèite¾ské  noviny, 32, 1982, è.26.

4  Janèo, M.: Egypt dotykom (hmatové výstavy - výstavy pre v�etkých). Múzeum, è.3/95.
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  Stretnutie s rakúskou spisovate¾kou

Tých, ktorí sa  zaoberajú vyuèovaním matematiky na na�ich
základných a stredných �kolách, urèite nie je málo. Zaiste majú
spoloèné starosti a mo�no aj radosti. Akým spôsobom a kde vyjadrujú
svoje odborno-metodické problémy, názory? Vedia spoloène sfor-
mulova� svoje profesionálne stanoviská? Vytvorili si fungujúce spo-
loèenstvo uèite¾ov matematiky ako úèinnú celo�tátnu organizáciu?

V minulom roku sa konal u� 7. celoslovenský seminár
O aktuálnych otázkach vyuèovania matematiky základných a stred-
ných �kôl na tému Pedagogické technológie, ktorý pripravila JSMF
poboèka v �iline (Hurbanova 15, 010 01 �ilina). Jej zásluhou naïa-
lej trvá na Slovensku  ponuka odberu teraz u� èeských èasopisov
Pokroky MFA, Rozhledy MF, M-F-I, preto�e u nás nemáme celo-
slovenský odborno-metodický èasopis pre teóriu a prax vyuèova-
nia matematiky a fyziky. Vytrvalým pokusom prelomi� bariéru
nezáujmu o priestor pre výmenu skúseností je vydávanie obèasníka
MIF v MC Pre�ov. Lastovièkou chce by� MATMIX - matematic-
ký èasopis pre ôsmakov a stredo�kolákov, v ktorom sa mo�no nieèo
nájde aj pre uèite¾ov a metodikov. Èasopis ponúka Metodické cen-
trum, Tomá�ikova 4, Bratislava.

Mo�no je na mieste otázka, ako problém pedagogickej
komunikácie uèite¾ov matematiky vidí Ministerstvo �kolstva SR.
Ako sa do rie�enia didaktických problémov na na�ich �kolách zapájajú
pracoviská vysokých �kôl, pripravujúcich uèite¾ov matematiky?

Nepotrebujú aj oni spoloèný priestor na odovzdávanie nových
poznatkov a osvedèených skúseností?

Máme ako uèitelia matematiky citlivé svoje stavovské
svedomie? Doká�eme vyjadri� svoj názor a uplatni� odborné poznatky
na problematiku �tandardov v na�om predmete? Doká�eme sa zjed-
noti� na po�iadavkách pre maturitné skú�ky z matematiky, bez oh¾adu
na druh strednej �koly? Budeme èaka� bez názoru na zorganizovanie
atestácií? Nepotrebujeme pre ïal�ie vzdelávanie rad�ej investova�
do hodnotných písomných príspevkov na zadanú tému a potom vy-
da� zborník a ponúknu� ho �kolám, napr. raz za dva roky?

Neviem èi má zmysel vyjadri� sa o èinnosti predmetových
sekcií (slovo komisia nevyjadruje mo�no vhodne takto spolupra-
cujúcich uèite¾ov), keï ani �kolská in�pekcia nemá jasno v tejto
problematike (nie sú vydané zásady pre pedagogické riadenie �kôl).
Som v�ak presvedèený, �e treba naïalej h¾ada� ïal�ie úèinné metódy
vyuèovania a motivácie �túdia matematiky, neformálne mo�nosti
pre koordinovanú výmenu skúseností uèite¾ov a priestor pre vydávanie
kvalitných doplnkových didaktických materiálov. Cesta k náprave
vedie aj cez osobnú zodpovednos� za výchovno-vzdelávaciu kvalitu
pedagogickej práce, metodicko-organizaènú erudíciu a profesionálnu
zdatnos�. Asi zále�í aj na ka�dom z nás, aby spoloèenstvo uèite¾ov
matematiky bolo vo svojej podstate zmysluplné. Skúsme sa zamyslie�,
èo sa dá zmeni� k lep�iemu a kde h¾ada� pomocnú ruku.

I. Lenèová, Metodické centrum B. Bystrica

Zaèiatkom v�etkého bolo stretnutie so spisovate¾kou
Lene Mayer-Skumanzovou, ktoré zorganizovalo MC Banská
Bystrica koncom novembra v Banskej Bystrici a v �iline.
Úryvky diel, ktoré na vzdelávacom podujatí odzneli, som �vy-
skú�ala na�ivo� v jednej triede Gymnázia v Novej Bani. �tuden-
tov texty zaujali, zaèali èíta� ïal�ie diela spomínanej autorky
aj vo svojom vo¾nom èase. Z nad�enia uèite¾a a �iakov vznikol
projekt Unsere Begegnung mit Büchern von Lene Mayer-
Skumanz (Na�e stretnutie s knihami Lene Mayer-
Skumanzovej).
Obsahovým zameraním projektu sledujeme nasledovné vyuèo-
vacie ciele: získanie teoretických poznatkov (literárna teória,
poetika), roz�írenie a prehåbenie slovnej zásoby, zlep�enie
v oblasti �tylistiky. Jedným z dôle�itých cie¾ov je informova�
o diele Lene Mayer-Skumanzovej verejnos� na Slovensku. Plá-
nujeme spracova� a vyda� niektoré poviedky ako pomocný
uèebný materiál pre potreby na�ej �koly, ako aj uverejni� èaso-
pisecky poviedky zo zbierky Wer wirft die Sterntaler?
Samotnú prácu nad projektom sme rozdelili do troch fáz:
1. fáza: �iaci èítajú a prekladajú v mimovyuèovacom èase
(vo svojom vo¾nom èase) poviedky zo zbierky Wer wirft die
Sterntaler? (Kto zhadzuje hviezdne toliare?).
         �iaci sa sna�ia zaka�dým dopracova� k optimálnemu
variantu prekladu.
2. fáza: �iaci èítajú, prípadne aj prekladajú, ïal�ie diela
od Lene Mayer-Skumanzovej. Vedú kore�pondenciu s rakúsky-
mi vydavate¾stvami, nadvia�u kontakt s autorkou.
3. fáza: Stretnutie rakúskych a slovenských �tudentov so spi-
sovate¾kou vo Viedni. Na hodinách literatúry v slovenskom
jazyku sa venuje jedna hodina súèasnej rakúskej literatúre.

V èasopise Slovenského zväzu nemeckých uèite¾ov
a germanistov �Begegnungen� plánujeme uverejni� didaktizo-
vané texty z vybranej prozaickej a básnickej tvorby autorky

s metodickými pokynmi pre uèite¾a. Taktie� by sme radi zorga-
nizovali stretnutie so súèasnými slovenskými spisovate¾mi
pre deti a mláde�.
     Projekt sa uzavrie dokumentovaním jednotlivých krokov,
vyhodnotením pedagogických, literárno-didaktických a meto-
dických skúseností.
     Priebe�ným vrcholným bodom projektu sa bezpochyby stal
pobyt �tudentov vo Viedni, ktorý im poskytol príle�itos� spo-
zna� spisovate¾ku aj osobne.
     V priate¾skom rozhovore informovali �tudenti pani Mayer-
Skumanzovú podrobne o svojich èitate¾ských zá�itkoch, ako
aj o �a�kostiach a úskaliach pri prekladaní do slovenèiny.
    Stretnutie prerástlo do ve¾mi srdeènej, otvorenej a �ivej
výmeny názorov medzi autorkou a jej mladými èitate¾mi
a prekladate¾mi.
Poèas ná�ho pobytu vo Viedni sme mali príle�itos� nav�tívi�
Dom literatúry pre mláde�, kde sa s jej pracovníkmi rozvinula
beseda o súèasnej rakúskej literatúre.
     �iaci, ktorí takmer bez výnimky nav�tívili Viedeò po prvý
raz, mali jedineènú príle�itos� nav�tívi� historické jadro mesta
(Hofburg, Nationalbibliothek, Kunsthistorisches Museum,
Belvedere - Österreichische Galerie).
    Projektové práce tohto typu majú ve¾a predností: vedú
k samostatnosti �iakov, v tímovej práci sa dáva priestor hlavne
tvorivej aktivite. �iaci sa uèia argumentova� svoje názory, prijí-
ma� názory iných, akceptova� a tolerova� ich. Spoloène sa doká-
�u lep�ie vysporiada� s problémami a preká�kami.
Projektová práca je dôkazom a príkladom interkultúrneho
uèenia sa v praxi. Vedie k pozitívnemu vz�ahu k iným kultúram,
k tolerancii inonárodných zvykov a obyèají. Tým sa upevòuje
a podporuje ve¾mi aktuálna, nadèasová my�lienka mierového
spoluna�ívania v Európe, ktorej je mladá generácia naklonená
priaznivo.

Zamyslime sa, uèitelia matematiky!
D. Jedinák, In�pekèné centrum Topo¾èany
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