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ÚCTA K ZÁKONOM A ZÁKONNOSTI
ZÁKLADNÁ DIMENZIA VÝCHOVY K OBÈIANSTVU NA OBÈIANSKEJ NÁUKE

V. Hoffmanová, SP� elektrotechnická Pre�ov

Anotácia: Právna výchova na obèianskej náuke. Podnety pre pedagogickú prácu. K¾úèové body právnej
výchovy.

K¾úèové slová: právo, zákon,  ¾udské práva, uplatòovanie zákona, Deklarácia ¾udských práv

Civilizované pospolitosti a �táty sú riadené pod¾a
zákona. Takmer v�etko, èo robíme, je kontrolované zákonom.
Podvedome v�etci poci�ujeme pôsobenie zákonov a práva
a regulujeme svoje správanie v ich intenciách. Dá sa poveda�,
�e história spoloènosti je sprevádzaná rozpínaním sa sily zá-
konov a práva, prièom sleduje líniu ochrany slab�ieho a reduko-
vanie rozporov.

Existencia právneho systému nie je zárukou spra-
vodlivosti a slu�nosti. Existencia spravodlivého právneho sys-
tému nie je ani zárukou, �e tento bude spravodlivo aplikovaný.
Právo silnej�ieho niekedy prevláda, hoci nie je kodifikované.

Európske �táty, ktoré prijali Európsku konvenciu ochra-
ny ¾udských práv a slobôd, zároveò potvrdili, �e ich právny
systém sa odvíja od ¾udských práv.

Domnievam sa, �e je uèite¾skou povinnos�ou zoznámi�
�iakov s etickými princípmi ¾udských práv a tie� da� im prak-
tické zruènosti na ich vyu�itie.

Stretávame sa v�ak s polemickými názormi, ktoré sa
pozastavujú nad tým, èo mo�no pova�ova� za ¾udské právo.
V tomto prípade je treba ma� na pamäti hodnotové princípy,
ktoré sú základom etických a praktických zásad spolu�itia ¾udí
v civilizovanej spoloènosti:
- ¾udská bytos� je zdrojom a právoplatným vlastníkom zákonov
a práva,
- ¾udia navzájom re�pektujú svoje práva,
- práva sú zaruèené a ka�dý sa mô�e podie¾a� na tvorbe zákonov,
- ak sa ¾udia budú v rie�ení problémov uchy¾ova� k zákonu,
znamená to rie�enie konfliktov bez znièenia protivníka,
- základnou povinnos�ou akejko¾vek in�titúcie alebo autority
je dodr�iava� zákon a ¾udia sú  in�titúciou zákona chránení
pred mocou.

Ak vidíme oblas� ¾udských práv z uvedeného h¾adiska,
potom mô�eme vyu�i� túto problematiku na analýzu etických
a morálnych vz�ahov medzi ¾uïmi, ako sú tieto vz�ahy uplat-
òované a z èoho vychádzajú.

Ïalej mô�eme �iakov navádza� k tomu, aby skúmali
jednotlivé zákony najmä z etického a morálneho h¾adiska,
skú�ali ich v tom zmysle redefinova�, ale aby pritom mali
na pamäti tie� intelektuálny pokrok, ktorý vytyèuje aj v tejto
oblasti stále nové otázky.

Nemô�eme zabudnú� pripomenú� �iakom, �e ¾udské
práva a slobody sú re�pektom najmä európskych konvencií,
av�ak európska dimenzia je len jeden stupeò k univerzálnej
úrovni. Európa musí prihliada� nielen na vlastné vzory, ale
postupova� v súlade s globálnou solidaritou.
Treba tie� hovori� o tom, �e ¾udské práva predpokladajú vzá-
jomný re�pekt - re�pekt v�etkých v�etkými a úsilie smeruje
k tomu, aby ¾udské práva boli roz�írené na v�etky ¾udské by-
tosti a v�etky ¾udské skupiny.

Je tu e�te jeden dôle�itý moment na pripomenutie �iakom:
Právo a uplatòovanie zákona je postavené na kombinácii a vzá-
jomnom vz�ahu textu zákona - verejných in�titúcií a indivíduí.
Analyzova� právo znamená aj vo vyuèovacom procese har-
monizova� tieto tri praktické zlo�ky, ktoré sú nedelite¾né. Ako
by sa mohli tieto podnety vsunú� do výchovnovzdelávacieho
procesu na hodinách obèianskej náuky?
- Pokúsme sa da� mladým ¾uïom príle�itos�, aby sami tvorili
a aj overovali isté konvencie a pravidlá. Hodina obèianskej
náuky (a vari aj prostredie �koly) by mohli by� miestom, kde
�iaci prejdú cvièením v tvorbe a praktizovaní zákonov. Zaèni-
me napríklad tvorbou vnútorného poriadku �koly.
- Hodiny obèianskej náuky nesmieme zaplni� memorovaním
zákonov èi �tandardov v zákonodarstve, ale skúsme zalo�i�
na�u prácu na kritickom posudzovaní zákonov a na skúmaní,
preèo a ako boli vytvorené a ako sa aplikujú.
- Sústavne prízvukujme jednotu práv a povinností. Mladí ¾udia
èasto poci�ujú ako nespravodlivos�, �e povinnosti sú len
pre nich a práva sú pre dospelých. Vytvára to èasto bariéru
medzi týmito dvoma skupinami a urèite nám budú na hodine
vytýka�, �e právo je postavené na tom, èo dospelí chcú. Zmo-
bilizujme svoju uèite¾skú trpezlivos� a prajme si úspech, aby
sme to �iakom presvedèivo a uspokojivo vyvrátili.
- Postupne uvádzajme �iakov do problematiky zjednotenej
Európy, kde sa realizuje slobodný obchod, slobodná výmena
tovarov a ¾udí, ale zároveò sa v�etko deje na základe právnych
hodnôt, pravidiel spoloèenského �ivota, prièom sa neustále
pribli�uje princíp zákona k princípu ¾udských práv.
Zjednocovanie Európy je proces, ktorý v najbli��om období
zasiahne aj nás ako asociovanú krajinu, a dúfajme, aj ako plno-
právneho èlena Európskej únie.
- Hovorme so �iakmi o nutnosti zásadne sa uchy¾ova� k zá-
konnému rie�eniu akýchko¾vek problémov. Sú situácie, keï
sa nám zdá, �e zákon chráni skôr toho, èo si to ani celkom ne-
zaslú�i a �iaci nám budú mo�no uvádza� príklady. Tu sa mu-
síme pripravi� na presvedèivé argumentovanie, aby �iaci ne-
prepadli nejakej predstave o privátnej justícii, ktorú história
potvrdila ako unáhlenú.
- Uème �iakov rozumie� zákonom a zákonnosti pomocou
rozborov konkrétnych súdnych prípadov. Nech uvádzajú svoje
rie�enia, svoje nápady na mo�né pokonanie sa protivníkov. To
pova�ujem za ve¾mi dôle�ité, lebo �iaci sa uèia nestrannosti,
nenásilne sa uèia rozumie� veci , správne ju hodnoti� a rie�i�.
- V prípade, �e �tudujeme so �iakmi konkrétne prípady a situá-
cie, vyu�ime túto skutoènos�, aby si �iaci uvedomovali svoje
práva, ak by sa v podobnej situácii ocitli. Zároveò ich upo-
zoròujme, �e je aj na�ou povinnos�ou v�íma� si práva svojho
protivníka. �iak by mal by� uvádzaný do situácie, keï sa uèí
�vypoèu� aj druhú  stranu�.
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- �iaci majú by� oboznámení aj s tým, �e zákony a ich inter-
pretácia nie sú nieèím raz nav�dy daným. Zmeny a doplnky
zákonov v�ak musia by� výsledkom svedomitého h¾adania
a vylep�ovania v slobodnej a demokratickej diskusii.
(�Amerièania, máte právo zákony meni�, nemáte v�ak právo
ich nedodr�iava�.� J. F. Kennedy)
- �iaci majú tie� vedie�, �e �ivot priná�a situácie, keï je èlovek
v labyrinte zákonov a v procedúrach ich tvorenia beznádejne
stratený. Nabádajme ich, aby nerezignovali, ale naopak, aby
pochopili, �e vz�ahovanie sa k zákonu bolo - a vari aj bude,
základom pre sociálny pokrok. V�etky ¾udské aktivity a vz�a-
hy musia by� rie�ené na zákonnom podklade. Anarchia v�dy
viedla k úpadku.
- Ak zasväcujeme deti do podstaty práva, nevyhneme sa situá-
cii, keï "zaiskria" strety medzi individuálnymi právami a práva-
mi spoloèenstva (�tátu, národa ...). V takýchto prípadoch
podrobme skúmaniu zmysel zákona, hierarchiu pravidiel
a práv a spolu s nimi skúmajme �tandardy tvorby zákona. Ne-
berme na seba úlohu neomylného a výhradného sudcu, ale
vyu�ime ka�dý takýto prípad na zamyslenie, ilustráciu a tréning.

Zákon poskytuje recept na rie�enie konfliktu záujmov
a poskytuje návod, ako vec posúdi� a rozhodnú�. �iaci èasto
protireèia textu zákona, dokonca ho aj odmietajú, preto�e sa
z ich poh¾adu rozchádza s realitou v spoloènosti, v ktorej

pozorujú nespravodlivos� alebo násilie z princípu (teroristické
akcie). Niekedy poukazujú, �e ¾udské práva sú istou skupinou
¾udí zneu�ívané. Tu treba hovori� so �iakmi, �e zákony, a oso-
bitne Deklarácia ¾udských práv, nezaruèuje automaticky
humánne a sociálne správanie. Zákony a Deklarácia poskytu-
jú v�ak �tandardy, ako treba správanie sa ¾udí v rôznych
pospolitostiach hodnoti�, analyzova�, oceòova� a zva�ova�.
Zákony i Deklarácia poskytujú aj urèité nevyhnutné �lieky�
na nápravu situácie, ich �tandardy sú univerzálne a poskytujú
im o to väè�iu dôle�itos�.

Keï uèite¾ pripravuje svoju hodinu, musí myslie� aj
na to, �e �iaci nie sú �nepopísaná tabu¾ka�, na ktorú jednoducho
vytlaèí poznatky. Nie sú ani prázdne poháre, ktoré mieni naplni�
po okraj. Ka�dý �iak má svoje skúsenosti a urèité idey
o vz�ahoch medzi ¾uïmi. Má názory, ktoré nezískal iba �kol-
skou výchovou. Je vecou pedagogického majstrovstva uèite¾a
obèianskej náuky, aby zosúladil �iakove názory a postoje
s tým, èo mu sám chce da�. Nové informácie a poznatky, ktoré
uèite¾ �iakovi dáva, by mali postupne vytvára� �iakove súdy
a postoje, ktoré by mali by� koherentné s uèite¾ovým záme-
rom. Syzifovská práca, ktorú vynalo�íme, má ve¾ký efekt. Právo,
justícia a úcta k ¾udským právam vykonajú silný morálny a ci-
tový tlak v ka�dej mysli a my, uèitelia, opä� raz pocítime
presvedèenie, �e na�a práca je nenahradite¾ným poslaním.

Summary: The author stresses that it is impossible to teach law by having students simply memorize laws and
civil rights. But rather, the students should gain during the course necessary skills and knowledge for solving
conflict situations which are in harmony with the law.

Literárna výchova, �tandardy a poh¾ad za roh

ïal�ej úlohy - zabezpeèeniu porovnate¾nosti výkonov �iakov
a �kôl - v nadchádzajúcom èase predsa len bude dominova�
obsahová funkcia �tandardov.

Ak teda stojíme pred ukonèením jedného úseku v roz-
voji didaktiky literárnej výchovy, nebolo by od veci trocha sa
zamyslie� aj nad jej vzdialenej�ou perspektívou; naèrtnú� - aspoò
na báze individuálnej úvahy - horizonty ïal�ieho mo�ného
vývoja. Mali by sme vyu�i� to, �e zatia¾ �iadna politická strana
nezahrnula reformné èachrovanie so strednou �kolou do svojho
programu, a tak sa hádam doèkáme dlh�ieho neru�eného
obdobia v ich �ivote, èo by mohlo by� dobrou príle�itos�ou
na uplatnenie celkom nových zámerov v literárnej výchove.

Doteraj�í obsahový model u� zrejme vyèerpal v�etky
svoje potenciálne mo�nosti, najmä ak sa niektorým uèite¾om
darí uplatòova� ho v rámci koncepcie zameranej primárne
na prácu s textom, na rozvoj estetického cítenia �iaka, formo-
vanie jeho kritického myslenia a emocionálnej vnímavosti.

Literatúra na stredných �kolách dostala v �kolskom roku
1995/96 kompletný súbor nových uèebníc a èítaniek a na expe-
rimentálne overenie v �kolách sú pripravené aj vzdelávacie
�tandardy pre gymnáziá. Zdá sa, �e aj v na�om predmete sa
pomaly, aj keï nie bez omylov a zablúdení, konèí akási prvá
etapa premien, ktorá sa odvodzuje od politickej zmeny v roku
1989. Z h¾adiska ïal�ieho vývinu by najvzáva�nej�ou inová-
ciou zrejme mali by� �tandardy, od ktorých sa oèakáva, �e
prinesú do vyuèovania novú dimenziu: poskytnú uèite¾ovi
legalizované oprávnenie na významnú spoluúèas� pri tvorbe
obsahu vyuèovania. Popri iných okolnostiach by existencia
�tandardov mala definitívne ukonèi� �veèný� problém uèite-
¾ov slovenèiny, ktorí sa po celé desa�roèia - niekedy oprávne-
ne, inokedy celkom nie - s�a�ovali na preplnenos� osnov,
nedostatok èasu a na vlastnú literatúru, resp. estetickú výchovu,
na prevahu náukového nad výchovným. Aj keï v ïal�ej etape
rie�enia by mala legalizácia �tandardov prispie� aj k zavà�eniu

Marián Lapitka, �kola knihovníckych a informaèných �túdií Bratislava

Anotácia: Mo�nos� zavies� v stredne vzdialenej budúcnosti alternatívne osnovy pre èas� predmetu literatúra
na stredných �kolách, ktoré by nevychádzali z transformovaného modelu vednej disciplíny dejiny literatúry.
Návrh vysoko flexibilného obsahu �trukturovaného na tematickom princípe. Uplatnenie moderných vyuèovacích
metód v rámci tohto obsahu. Zavedenie alternatívneho programu ako výberového pre uèite¾ov orientovaných
na interpretaèný prístup  k literárnemu  textu.

K¾úèové slová: výchovný a náukový model,  historické osnovanie uèiva, vzdelávací �tandard, analýza, interpretácia,
kritické myslenie, tvorivos�
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Aké mo�nosti v�ak máme na presadenie celkom odli�-
ného typu osnovania literárneho uèiva, aké u nás doteraz v �kol-
skej praxi vôbec existuje? Skúsme - v rámci mo�nosti tohto
príspevku - uvá�i�, kde sú didaktické limity teraj�ieho modelu
obsahového usporiadania, a to bez oh¾adu na to, èi sa realizujú
tradièným, teda náukovým spôsobom, alebo na princípe kritickej
analýzy literárnych textov. Aj tradièná aj alternatívna
pedagogická terminológia sú determinované základnými
princípmi osnovania uèiva, èo sa podstatnej�ie nezmení ani za-
vedením vzdelávacích �tandardov.

Uèebná látka je v teraj�ej koncepcii  �trukturovaná
historicky, v podstate predstavuje transformovaný systém vednej
disciplíny �literárna história� s pomerne skromnými, predo-
v�etkým kvantitatívnymi, a do istej miery aj metodologickými
úpravami a redukciami. Po základnej �kole, ktorá poskytuje
�iakovi akýsi úvod do práce s knihou a pripravuje jeho myslenie
na prijatie pomerne vysoko abstraktného chronologického
systému, stretne sa �iak ve¾mi prudko, prakticky ihneï
po nástupe do strednej �koly s uèebnou látkou, ktorá nijako
nekonvenuje jeho dovtedaj�ej skúsenosti, nezodpovedá jeho
intelektuálnej pripravenosti a pre svoju antipsychologickú
�truktúru (stará literatúra je �iakovi prirodzene najvzdialenej-
�ia) je aj výslovne nemotivaèná. Aj v tom najprepracovanej�om
vyuèovacom postupe je v tomto didaktickom systéme ka�dé
literárne dielo koniec-koncov iba schodíkom, kanálom k zo-
v�eobecneniu na úrovni autora, umeleckého obdobia alebo
smeru. Aj keï sa mnohí uèitelia sna�ia úèinnos� tohoto prvku
èo najviac pritlmi�, v existujúcom systéme ide v�dy len o urèitý
kompromis. Hájnikova �ena alebo Tisícroèná vèela sa mô�u
len do istej miery prezentova� ako  hodnoty samy osebe. Ich
definitívny význam sa realizuje a� vtedy, keï sa stanú súèas�ou
vy��ej, v postate vednej alebo aspoò kvázivednej literárno-
historickej �truktúry.

Na druhej strane je v�ak pravdou - a potvrdil to aj ne-
dávny výskum �PÚ medzi uèite¾mi gymnázií, �e je dos�
uèite¾ov literatúry, ktorým takéto zameranie literárnej výchovy
vyhovuje. Av�ak poèas stretnutí s uèite¾mi som sa viackrát
presvedèil o tom, �e sú aj takí, ktorým �vàta� v hlave kacírska
idea: èo by sa stalo, keby sme tento kvázivedný, historický
systém jednoducho celkom vyradili z hry a ponúkli ako alter-
natívu k doteraj�iemu modelu iný typ obsahu, v ktorom by sa
umelecké dielo a èinnosti spojené s jeho recepciou, kritickou
analýzou a prípadne i s tvorivou transformáciou stali cie¾om
osebe. Literatúra ako predmet by tým urèite stratila niektoré
axiologické funkcie,  ktoré sa jej doteraz teoreticky prisudzujú
(a do istej miery aj prakticky realizujú). Napr. látka prvého
roèníka je upravená do modelu, ktorý �stojí proti �ia-
kovi� a prakticky jeho jedinou pozitívnou hodnotou
je to, �e uèí �iaka chápa� genézu literatúry a umenia
a pomáha vytvori� dôkaz o etnickej a  kultúrnej
kontinuite Slovákov od 9. storoèia a� dodnes.
V�etci vieme, �e tento aspekt je najmä po vzniku
samostatného �tátu ve¾mi významný a na roz-
diel od zahranièných modernistov v didakti-
ke dejepisu, ktorí ho odvrhli, je stále základ-
ným princípom osnovania uèiva �kolskej
histórie. Na druhej strane v�ak vieme i to, �e
z didaktického a psychologického h¾adiska za tento
cie¾ platíme v literárnej výchove ve¾mi tvrdo. V prvom

roèníku takmer v�etkým.
Èo by sa dalo od nového modelu oèakáva� ako prínos?

Predov�etkým to, �e na tvorbe obsahu by sa v neporovnate¾ne
vy��ej miere zúèastòovali sami �iaci. Po dohovore s nimi by
uèite¾ mohol ve¾mi dynamicky urèova� autorov a literárne diela
zahrnuté do obsahu vyuèovania. Zaèína� by sa  mohlo titulmi,
ktoré sú �iakom blízke a ktoré dobre poznajú.

Okrem toho tento didaktický systém otvára ve¾ký
priestor pre tvorivú prácu s literárnym textom. �iaci knihy spolu
nielen èítajú, analyzujú a interpretujú, ale aj ilustrujú,
dramatizujú, �dotvárajú� a pod. V západných krajinách, kde je
tento typ literárnej výchovy ve¾mi roz�írený, sa v jeho rámci
významne uplatòuje tzv. dramatická výchova, o ktorú sa tesne
po Novembri usilovali jej zástancovia. V teraj�iej koncepcii sa
im vyhovie� nedalo, ale alternatívna by to umo�nila.

Opustenie vývinového modelu literárneho uèiva by
�okovalo nielen �ir�iu kultúrnu verejnos�, ale asi aj mnohých
uèite¾ov. Veï �iaci by sa v �kole neuèili o �afárikovi èi Tablicovi
a pravdepodobne ani o Jánovi Kollárovi alebo Jánovi Hollom.
Z kultúrneho vedomia by asi poodstúpil Dante a mo�no i By-
ron alebo Gogo¾. Zmenil by sa pomer medzi domácou a zahra-
niènou literatúrou a pomer medzi star�ou a nov�ou literatúrou,
a to pravdepodobne v prospech nov�ej a zahraniènej (hádam
a� na poéziu). Pred dvoma rokmi si autor tejto state vypoèul
vo �védsku predná�ku spisovate¾ky a filmovej odborníèky,  kto-
rá je  pôvodom Rumunka - a tam získala aj vzdelanie, ako ju
ohromilo, �e jej ��védsky� syn sa v �kole neuèí o Pu�kinovi,
Shakespearovi alebo Flaubertovi, ale håbkovo sa v �kole i doma
zaoberá starou èínskou literatúrou, lebo taký program
akceptovala jeho �kola. Aj keï je zrejmé, �e urèité kompromisy
mo�no vnies� aj do historického modelu literárnej výchovy
(pozri zaujímavé informácie V. Oberta o h¾adaní medzinárod-
ného �tandardu svetovej literatúry), principiálne opustenie histo-
rického modelu by od základu zmenilo tvár literárnej výchovy
v �kole.

Takáto zmena by sa pochopite¾ne nemohla týka� v�et-
kých uèite¾ov a v �iadnom prípade nemô�e vzniknú� na pokyn
�zhora�.  Nakoniec, s univerzálne platnými reformami garan-
tovanými ministerstvom �kolstva sa po Novembri nepoèíta vô-
bec, popreli by sa tým základné spoloèenské a ideové princípy
demokratického �tátu. O obsahovej alternácii literárnej výcho-
vy mô�eme uva�ova� len výberovo a na základe vlastnej
iniciatívy �kôl, resp. jednotlivých uèite¾ov. Tu je

potrebné zdôrazni�,

A. Kadleèíková: Reminiscencie
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�e na takýto model si mô�e trúfa� iba ten uèite¾, ktorý sa u�
pri súèasnom osnovaní obsahu literatúry orientuje na výchov-
ný, a nie na náukový model realizácie vyuèovania. Uva�ovaná
perspektíva v �trukturácii obsahu jednoznaène znemo�òuje
orientáciu na náukový model literárnej �výchovy�. Uèite¾, ktorý
aj napriek tridsa�roènej diskusii a �irokej propagácii výchovného
modelu literatúry naïalej eviduje seba ako subjekt výchovy
a �iaka chápe ako závislého jedinca, ktorý si má osvoji�, èo sa
mu predkladá, by sa v non-historickom modeli, kde sa prená�a
dôraz z pojmovo-pamä�ového materiálu na analytické,
interpretaèné a transformaèné èinnosti, jednoducho �stratil�. Ne-
mal by vlastne èo uèi�.

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY

Z obsahu posledného odstavca vyplýva aj závereèná
my�lienka. O perspektívnom modeli by sme v�etci, ktorých sa
to týka, mali zaèa� nahlas uva�ova�. Pritom je v�ak potrebné
ma� stále na pamäti, �e cesta k jeho mo�nému zavedeniu
do na�ej strednej �koly vedie len cez modernizáciu existujúce-
ho systému literárnej výchovy a �e túto etapu v rozvoji teraj�ie-
ho modelu nemo�no preskoèi�. Na to nám treba �pokoj� v �kol-
skej sústave, treba vytvori� alternatívne uèebnice v rámci exis-
tujúceho modelu, udomácni� výchovný model vyuèovania
literatúry a zvá�i�, aký diel ná�ho vedomia smú �prekry�� neko-
neèné úvahy o zlých uèite¾ských platoch.
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Summary: The present paper deals with the descriptions of the perspective model of subject �Slovak literature� in the
secondary school. The new content organized on non-historic principles is emphasized.  Many creative and high motivat-
ing kinds of pupil´s activities can be used in it. The author says that this model demands teachers experienced in the
formative type of teaching.

�IVÁ KULTÚRA ÈI PRAKTICKÁ ESTETIKA?
M. �ilková, Vysoká �kola pedagogická Nitra

Anotácia: Humanizácia v opozícii s technizáciou v �kolstve. Potreba iného vzdelávacieho prístupu k umeniu
a estetike vôbec. Nevyhnutné predpoklady pre realizáciu estetickej výchovy. Praktická uká�ka.

K¾úèové slová: technizácia �kolstva, humanitné predmety, estetická výchova, praktická estetika,  umenie

V súvislosti so �kolstvom sa èoraz viac spomína
humanizácia v opozícii s technizáciou, ktorá prevládala ako
základný koncepèný smer na èeskoslovenských a dnes aj
na slovenských �kolách. Pragmatická koncepcia v �kolstve,
nasmerovaná na preferovanie technického vzdelania, sys-
tematicky vytláèala zo �kôl predmety humanitného charakteru.
Dodnes platí nepísaná zásada, �e napríklad umelecké výchovy
patria zásadne do základných �kôl, na stredných �kolách sa iba
pokusne uèí estetická výchova (niekde ju vyuèujú kvalifikovaní
pedagógovia, ale dos� èasto ju suplujú nekvalifikovaní uèitelia,
ktorí si òou iba dopåòajú úväzok) a zaznamenávajú sa pokusy
o vyuèovanie niektorých predmetov s umeleckým zameraním
(výtvarná, hudobná výchova).

Umelecké výchovy v základných �kolách tendujú iba
k získaniu tvorivých zruèností, preto iba mizivý èas sa venuje
výkladu vecných poznatkov z výtvarnej a hudobnej výchovy
a takmer �iadna iniciatíva nesmeruje k percepcii umeleckého
diela. Ostatné druhy umenia (divadlo, masmediálna kultúra,
film, atï.) ostávajú na periférii záujmu, resp. sa okrajovo spomí-
najú v iných predmetoch, napr. v literárnej výchove, etike èi
dejepise. Teda v období, keï je mladý èlovek najvnímavej�í
(v rokoch dospievania) a keï sa formuje vkus a estetické cíte-

nie, sa okrem literatúry k iným druhom umenia dostáva zväè�a
z vlastnej iniciatívy a v mimo�kolských zariadeniach.

Ïalej je v�eobecne známe, �e na�e �kolstvo po faktogra-
fickej stránke prevy�uje úroveò �kôl na Západe i v USA
(M. Zelina), ale v oblasti rozh¾adenosti a v schopnsoti získa-
né vedomosti spája� a vyu�íva� sú na�i �tudenti znaène pozadu.
To isté platí o tzv. kultúrnej vzdelanosti. Diferenciácia na hu-
manitné a technické vzdelanie zapríèiòuje, �e mnoho ¾udí sa
zaobíde bez  kultúry, nepoci�ujú jej absenciu. �ia¾, platí to nie-
len o technicky a prírodovedne zameranej inteligencii.

Urobme si malý exkurz do minulosti. E�te v èasoch pr-
vej Èeskoslovenskej republiky platilo, �e v mestách sa na kon-
certoch, literárnych veèierkoch stretávali vzdelanci (èasto
pokladaní za snobov), lekári, in�inieri, právnici, profesori atï.
a mnohí z nich kultúrne podujatia nenav�tevovali iba z akejsi
potreby prezentova� svoju príslu�nos� k istej spoloèenskej
vrstve, ale aj z osobnej zainteresovanosti a záujmu, preto�e
disponovali slu�ným umeleckým, ba dokonca aj interpretaè-
ným vzdelaním.

Pragmaticky a technicky zamerané èeskoslovenské
�kolstvo po vojne sústavne zni�ovalo poèty hodín predmetov
s humanitným zameraním, degradoval sa význam komplexného
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vzdelania a vytvárala sa ilúzia vzdelanca, ktorý estetické potre-
by pokladá za nadbytoènos�, nepotrebnos� a osobne nepoci-
�uje nutnos� nimi disponova�. Tento systém vzdelávania za-
nechával za sebou prázdne koncertné a výstavné siene, vylúèil
zo svojich radov dokonca i tzv. snobov a umenie vyèlenil ako
luxusnú a nepotrebnú vec.

V ka�dodennom �ivote poci�ujeme, �e estetické a citové
zá�itky sú pre dne�né ¾udstvo potrebné ako prostriedok ochra-
ny pred tlakom technickej civilizácie, pred jednostrannos�ou
vývoja smerom iba k technike a spotrebnému �ivotnému �týlu.
Pojmy estetický vkus a estetické cítenie, umenie a jeho percep-
cia nás sprevádzajú ka�dý deò. S ich existenciou sa stretávame
napr. v humánnej�om vz�ahu lekára k pacientovi, predavaèa
ku kupujúcemu, v peknom a úèelne zariadenom bytovom inte-
rieri, v poèítaèovej grafike, v esteticky krásnej forme spot-
rebných predmetov, v tú�be denne sa stretáva� s krásnym
predmetom, javom, ale hlavne èlovekom. A nie je to nová
my�lienka. U� Ján Kollár pripomína, �e �ka�dý rok by sme
mali podniknú� aspoò jednu dlh�iu èi krat�iu cestu, ka�dý mesiac
by sme sa mali pokocha� vzne�enými výtvormi prírody,
hviezdnatným nebom, krásami kraja, záhradami èi sadmi, ka�dý
tý�deò by sme mali na vlastné oèi vníma� majstrovské obrazy,
sochy a diela výtvarného umenia, poèúva� dajakú krásnu pieseò
èi hudobnú skladbu, denne by sme sa mali zaèíta� do niektorej
múdrej knihy a stretnú� sa a zhovára� so vzdelanými ¾uïmi,
ka�dú hodinu by sme mali nieko¾ko rozumných my�lienok
prebudi� v sebe alebo prija� od iných�. 1

Vychádzajúc z uvedených pozorovaní, poci�ujeme
potrebu iného vzdelávacieho prístupu k umeniu a estetike vôbec.
Dnes je u� evidentné, �e rozde¾ovanie jednotlivých umení
do konkrétnych uèebných predmetov (èi u� na základnej ale-
bo strednej �kole) a ich klasické vyuèovanie nemô�e postaèi�
na vnímanie dne�ného rozlo�itého systému umenia (ba ani to-
ho, ktorého bezprostredne obklopuje), ba ani len na zmapo-
vanie okolitého sveta, kde síce nie v�etko je umenie, ale mnoho
vecí a ¾udských prejavov mô�e by� estetickým objektom.
Pre �iaka je to pekná kniha, obraz èi klasická hudobná skladba,
ale aj rozhasový èi televízny program, film èi videofilm, hap-
pening, show èi vystúpenie hudobnej skupiny, ich vlastné
obleèenie èi zariadenie triedy, padajúce listy zo stromov, ale aj
netrpezlivé odvrknutie èi nepozdravenie dospelého. K tomu
v�etkému by sa mal vedie� absolvent na�ej �koly postavi�, mal
by vedie� odlí�i� gýè od skutoèného umeleckého diela, kvalitné
zábavné umenie od prostoduchej komercie, ale predov�etkým
by mal nadobudnú� taký rozh¾ad, aby ním nemohli mani-
pulova� masmédiá, videá, hazardné èi poèítaèové hry, aby
poznal ich nebezpeèie a vedel sa bráni�.

Z povedaného vyplýva, �e na základnej �kole chýba
univerzálny predmet, ktorý by mal �ir�iu koncepciu a zaoberal
by sa výchovou estetického vkusu, recepcie a �ir�ích estetic-
kých zruèností. Sporadicky a nezávisle od seba sa o to pokú�a-
jú uèitelia na hodinách umeleckých výchov a literatúry, v de-
viatom roèníku v predmete výchova k umeniu, na niektorých
�kolách sa zaèínajú prvé pokusy s dramatickou výchovou, ale
to v�etko zatia¾ nemá systém a celé sna�enie sa via�e iba
na osobnú iniciatívu a rozh¾adenos� pedagóga. Dokonca

uvedené pokusy sa nie v�dy stretávajú s pochopením vedenia
�kôl, preto�e narú�ajú v�itý stereotyp.

Predpokladaný návrh ráta s nastupujúcou generáciou
vzdelaných a dobre pripravených uèite¾ov estetiky (pripravujú
ich v�etky vysoké �koly s pedagogickým zameraním), ale aj
s uèite¾mi, ktorí majú v kombinácii umelecké výchovy so slo-
venským jazykom a k tomu snahu pokúsi� sa robi� èosi nové.
Aby sme sa vopred vyhli námietkam typu, �e nemo�no zvy�ova�
poèty hodín, predpokladáme následné mo�nosti. Buï zaèleni�
tento predmet k nepovinným (resp. vytvori� aj volite¾né
predmety), alebo odèleni� z výtvarnej výchovy (ak je dvo-
hodinová) jednu hodinu pre nový predmet. Ak by sa v dvoj-
tý�dòových intervaloch oba predmety striedali, získala by sa
dvojhodinovka. Väè�í priestor sa tomuto predmetu otvára
v deviatom roèníku, kde sa doteraj�í obsah mô�e doplni� a roz-
�íri�. Odporúèa sa zmeni� aj metódy vyuèovania a vèleni�
do nich napríklad dramatickú výchovu èi inú alternatívnu me-
tódu. Ide toti� o to, aby sa poèas vyuèovacej hodiny do èinnos-
ti zapájalo èím viac �iakov, a to nielen verbálne, ale aj na báze
umeleckej tvorivosti. Nový predmet e�te nemá presné pome-
novanie, predkladáme viacero mo�ností. Pracovne sme ho
nazvali hodinou �ivej kultúry, resp. estetikou v�edného dòa èi
praktickou estetikou so zameraním na komplexnú kultiváciu
estetického vkusu a percepciu umenia. Vychádzame z teoretic-
kej bázy Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie v Nitre,
ktorý sa u� dlh�í èas  venuje danej problematike a tzv. �ivú
kultúru teoreticky i metodicky spracúva v rámci grantových
úloh. Pracovníci ÚLUk pripravili a vydali uèebnice a zborníky
s témou tzv. �ivej kultúry.

Èo je nevyhnutne potrebné pre realizáciu spomenuté-
ho predmetu:

1. Kultúrna vzdelanos� a rozh¾adenos� uèite¾a, aby
v rámci jednej vyuèovacej hodiny dokázal preklenú�, resp. spoji�
viacero umení a estetických názorov. Preto je výhodné spoje-
nie predmetov výtvarnej a hudobnej výchovy, preto�e k tomu-
to základu si uèite¾ ostatné vedomosti mô�e do�tudova�. Rátame
tu e�te s mo�nos�ou, �e uèitelia umeleckých výchov majú oby-
èajne v aprobácii slovenèinu, a tak vznikajú predpoklady na to,
aby sa uèite¾ dokázal vyjadri� k masmediálnej kultúre, divadlu,
filmu, bábkovej hre, populárnemu umeniu, �ivotnému prostre-
diu atï.

2. Znalos� alternatívnych metód vyuèovania;
najlep�ie sa osvedèuje dramatická výchova, ale aj metóda
priamej skúsenosti (ilustrovanie, demon�trovanie, exkurzia,
bezprostredná tvorivá skúsenos� �iaka). 2

3. Zabezpeèenie priameho kontaktu s konkrétnym
umením, umeleckým dielom, s tzv. �ivou kultúrou (divadelné
predstavenie, koncerty populárnych skupín, poèúvanie súk-
romných rádiostaníc i bratislavského rozhlasu, sledovanie
televízie, premietanie videofilmov, bábkové divadlo, animova-
né filmy, stretnutie s poèítaèovými hrami, módne prehliadky,
reportá�e �portových stretnutí, spoloèenský tanec, diskotéka,
populárna literatúra, atï). Cie¾om je poznanie takých kultúr-
nych aktivít, ktoré die�a obklopujú, ale pritom nie sú zaradené
do obsahu uèebných predmetov ani netvoria súèas� niektorého
predmetu.

4. Pod¾a mo�nosti �koly zabezpeèi� delenie tried, aby
1 Fila, R.: Naèo nám je umenie. Bratislava, Mladé letá 1991, s. 61.
2 Jùva, V.: Teorie estetické výchovy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1973, s. 124-126.
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sa pod¾a vlastného uvá�enia výtvarnému umeniu.
Ïalej mo�no pokraèova� vo verbálnom
rozvíjaní té-my (recitova� básne s jesennou
problematikou a kombinova� to  s hudbou),
ale u� mo�no pri-stúpi� k vyu�itiu vystavených

predmetov a ulo-�eniu úloh, ktoré mo�no plni�
kolektívne, individuálne alebo v skupinkách.
1. V�etci �iaci budú uva�ova� o príèine zosku-
penia predmetov. Nájdu ich spoloèného meno-
vate¾a, a tým si vlastne urèia úlohy.
2. Ten, kto má vz�ah k výtvarnému umeniu,

mô�e písomne vyjadri� svoj zá�itok z vystave-
ných obrazov, mô�e sa pokúsi� nakresli� podob-

ný zá�itok, alebo ho zachyti� iným spôsobm (na-písa�
esej, úvahu, h¾ada� hudobnú skladbu s alter-natívnou
náladou atï.).

3. Skupina, ktorá si zvolí sviecu, chryzantému a mod-
litebnú kni�ku, uva�uje o téme �ivot a smr�, starnutie,
starý èlovek, sviatok zomrelých, opiera sa o vlastné zá-
�itky, ktoré sa vynárajú pri poh¾ade na danú kompozí-

ciu. Mô�u porozmý�¾a� o tom, aká hudobná skladba vy�aruje
podobnú atmosféru, resp. ktorý z Orffových nástrojov by mohol
majestát smrti vyjadri�.

4. Zemiak a orech. Deti ich dostanú do rúk a musia
vyjadri� svoj poci� z hmatového zá�itku. Èo v nich, aké pred-
stavy vyvoláva drsný orech èi èlenitý zablatený zemiak. Sú
s tým spojené isté vlastné zá�itky, ale aj podobnos� predmetov
atï.

5. Jablko a cibu¾a. Privoniame k nim a pokúsime sa za-
chyti� zá�itok z vône, opísa� ho verbálne alebo kresbou.

6. Rozkrojené jablko necháme ochutna�. Deti vyjadria
svoj pocit z chutí, èo im pripomína ich ��avnatos�, sladkos�
alebo kyslos�, aké asociácie vyvoláva.

7. Orffovými nástrojmi alebo inými zvukmi (tlieskanie,
dupanie, pískanie atï.) sa pokúsia vyjadri� zvyky jesene
(kvapkanie da�ïa, fúkanie vetra). Tu mo�no prida� aj pohybo-
vé vyjadrenie zá�itku.

8. Èo pripomína de�om cibu¾a? Iste èítali príbeh o Cibu-
liaèikovi. Pokúsia sa vymyslie� nový, alebo prerozpráva�
poznaný. Mo�no ho zdramatizova� a zahra�, prípadne impro-
vizova�. (Staèí, ak to bude kratuèký príbeh s dvoma, troma
postavami, prièom mo�no pou�i� aj niektorý z vystavených
predmetov). Vymyslený príbeh mo�no aj nakresli�.

9. Ostávajú e�te suché listy a ga�tany. Tu mo�no zada�
viacero úloh. Niektorí si z predmetov vytvoria záti�ie a nakreslia
ho. Iní si pozrú väè�í list a pracujú s jeho detailom. Zachytia
sple� �iliek a prizrú sa ich �truktúre. Alebo urobia opaèný proces.
Zakomponujú list na výkrese do väè�ieho celku. Nakreslia strom
a prilepia naò skutoèné listy alebo útr�ky z nich. Tieto úlohy
vedú k poznaniu, �e aj známe veci mô�u o sebe prezradi� nieèo
nové a prekvapujúce, iba sa na ne treba pozrie� inými oèami.

10. Na záver hodiny urobia deti z vystavených pred-
metov záti�ie a pokúsia sa ho esteticky zhodnoti�.

Prirodzene, to v�etko sa na jednej hodine nemô�e
zvládnu�. Preto sa urobí výber z navrhovaných aktivít, aby deti
mohli pokojne pracova� na zadanej úlohe. Pritom by ka�dý
mohol robi� to, èo vie a z èoho má rados�. V�etky atribúty
pou�ité na tejto hodine (mo�no s výnimkou obrazov a hudby èi
Orfforvých nástrojov) mô�u zadová�i� �iaci. Úlohu im zadáme

sa mohlo pracova� s men�ím poètom �iakov. Táto
podmienka nie je nevyhnutná.

5. Zamera� vyuèovací proces nielen na po-
znávanie umenia (faktografické údaje), ale aj na jeho
percepciu  a vytvorenie vlastného postoja a názoru
na daný umelecký jav.

6.  Poznáva� svet i seba v�etkými zmys-
lami, aby sa dosiahol ideálny stav poznania.

7. Ka�dá vyuèovacia hodina alebo aspoò
tematický cyklus by sa mal konèi� vlastnou prá-
cou �iakov (kreslením hudobného zá�itku,
vlastným portrétom pod¾a hmatu, zvukovým
znázornením prostredia èi atmosféry, dramati-záciou
textu, vo¾nou improvizáciou atï.), v podstate sa vyu�ijú
prvky projektovej metódy.

Predmet praktická estetika by mohol by� zavedený
v 7. a 8. roèníku, resp. niektoré tézy by sa mohli prehåbi�
v 9. roèníku. Uèivo v siedmom roèníku by malo ústrednú tému
Èlovek a jeho odraz v umení, v ôsmom roèníku Èlovek a jeho
prostredie (návrh tém doc. PhDr. �tefan Gero, CSc.). Rozpra-
covanie jednotlivých tém (PhDr. Marta �ilková a kol.) budeme
publikova� v Pedagogických rozh¾adoch a v èasopise Sloven-
ský jazyk a literatúra v �kole. Zverejnenie návrhu na zavedenie
predmetu s pracovným názvom �ivá kultúra - estetika v�edné-
ho dòa - praktická estetika je zároveò otvorením diskusie. Pri-
vítame doplnky, kritické pripomienky, návrhy, vylep�enia i ná-
zory na potrebnos� tohto kroku. V�etky pripomienky posie-
lajte do redakcií uvedených èasopisov.

Praktická estetika na vyuèovacej hodine
(Praktická uká�ka)

Z navrhovaného tematického okruhu pre ôsmy roèník
Èlovek a jeho prostredie sme si zvolili tému Jeseò. Ide o obli-
gátny námet známy vo v�etkých predmetoch, nielen vo výtvar-
nej výchove. Upozoròujeme, �e ide o námety na jednu dvojho-
dinovku, ktoré sú vo¾ne zamenite¾né pod¾a situácie v danej
triede pod¾a uèite¾ovej invencie a mo�ností. K vyuèovacej
hodine si pripravíme: aspoò tri jesenné krajinky v ma¾be (mô�u
to by� uká�ky z kníh o vytvárnom umení), literárny text (báseò,
text taneènej piesne, próza) s témou jesene, skladbu C.
Debussyho Faunovo poludnie (alebo skladbu z populárnej
hudby), sviecu, cibu¾u, zemiak, jablko, orech, ga�tany, rozlièné
suché listy, kvet chryzantémy, Orffove nástroje, modlitebnú
kni�ku - pod¾a fantázie uèite¾a. S konrétnym zámerom uspo-
riadame predmety do skupín, napr. obrazy spolu, sviecu,
chryzantému a modlitebnú kni�ku spolu, cibu¾u, zemiak a orech
spolu, jablko rozkrojené na tanieri, ga�tany a suché listy atï.
Cie¾ hodiny: citové a zmyslové vnímanie jesenného sveta
a jeho umelecké èi pocitové vyjadrenie.

Vyuèovaciu hodinu mo�no zaèa� relaxaène. Pri tónoch
hudby (Debussy) mô�u �iaci uva�ova� o nálade, atmosfére,
ktorú v nich hudba vyvoláva a zároveò chví¾u oddychova�.
Cez postavu Fauna (starorímske bo�stvo plodnosti a ochranca
stád) sa dostávame do prírody. Jej obrazné stvárnenie majú
�iaci pred sebou, preto pokraèujeme v úvahách o jesennej krajine
na ma¾bách. Tu sa mô�e realizova� výtvarník a hovori� o farbách
(teplých a chladných), o ich nálade, prípadne o autoroch
krajiniek, h¾ada� spoloèné znaky na obrazoch atï., teda venova�
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1 Machková, E.: Dramatická hra ako prostriedok výchovy die�a�a. Ostrava, KKS 1980.

vopred tak, aby si ka�dý z nich priniesol predmet, ktorý mu
pripomína jeseò. Pestros� repertoáru závisí od správnej
in�truktá�e. Ak sú deti vopred zapojené do témy, narastá ich
záujem o òu. Systém istej predprípravy by sa mal sta� pravidlom,
aby si naò �iaci zvykli a te�ili sa na spoloènú prácu.

Hodnotenie prác je iné ako na tradièných hodinách ume-
leckých výchov. Nejde o technickú dokonalos� kresby, hudob-
nej èi zvukovej improvizácie. Vychádzame zo zásady, �e ka�dý
samostatný ¾udský výtvor má v sebe tajomstvo autentického
myslenia a prezrádza èosi nové o svojom tvorcovi. Preto treba
hodnoti� autentickos�, originalitu vyjadrenia my�lienky, názoru,

zá�itku, tvorivos�, pozorovaciu schopnos�, citlivos�, odvahu
vystúpi�, diskutova�, poveda� svoj názor.

Na záver nám ostáva kon�tatácia. Mnoho talentova-
ných detí býva nepov�imnutých iba preto, �e sa v �kole nesiah-
ne k takým èinnostiam a metódam, aby sa deti mohli prejavi�.
Poskytnime im túto mo�nos� pomocou vhodne volených tém
a metód na hodinách stretnutia so �ivou kultúrou. E. Machko-
vá tvrdí: �Dôle�ité nie je vyh¾adáva� talentované deti, ale od-
krýva� talenty detí, nie vybera� deti na urèitú èinnos�, ale h¾ada�
pre urèité deti rozvíjacie èinnosti. Vytvára� podmienky, v kto-
rých by deti nielen mohli, ale aj chceli tvorivo pracova�� 1

Vyuèovanie filozofie a filozofické vzdelanie
na stredných �kolách a gymnáziách

J. �losiar, Fakulta humanitných vied UMB, Bratislava

V tradíciách ná�ho �kolstva v�dy mala svoje miesto
výuèba filozofie. Na gymnáziách a na jednotlivých typoch
stredných �kôl plnila  nezastupite¾nú funkciu v rozvojji du-
chovnej kultúry èloveka. Dnes je v�ak jej pozícia na �kolách
znaène obmedzená, èo má nesporne i svoje negatívne dôsledky.
Aké dôsledky má toto obmedzenie a niekde v rámci alternatív-
nej výuèby s politológiou a sociológiou i zru�enie, na to sa po-
kúsim vyjadri� svoj názor.

Ka�dé filozofovanie, vrátane filozofovania na jed-
notlivých typoch stredných �kôl, sa lí�i od iných duchovných
aktivít. Je vyjadrením �pecifického spôsobu spätosti s dobou,
v ktorej sa mladí ¾udia kultúrne  identifikujú. Vychádza zo �ir-
�ieho, takpovediac z celostného, bohatstva ¾udskej skúsenosti.
Zároveò ale re�pektuje pravidlá a zásady kritickej racionality.
Filozofia a filozofovanie orientuje �tudentov, akým smerom je
mo�né uskutoòova� slobodnú ¾udskú emancipáciu, akým
spôsobom je mo�né hovori� o èloveku v sociálnej interakcii,
v demokracii, v rodine atï., nech u� je to scientistickým jazy-
kom alebo jazykom ka�dodennej ¾udskej skúsenosti.

Èlovek v ka�dom èase a v ka�dej �ivotnej situácii pre-
kraèuje svoje aktuálne bytie. Otvára sa tomu, èím sa mô�e
urèova� ako obèan, veriaci, politik, robotník, podnikate¾, lekár

a pod. Mladý èlovek a� h¾adaním vlastnej identity vstupuje
do sféry slobodného sebaurèenia, kde filozofická kultúra mys-
lenia je vymedzením priestoru, v ktorom sa prezentuje toto se-
baurèenie. Absencia filozofickej pripravenosti je preò tým, èo
znemo�òuje alternatívnu vo¾bu samého a èo znemo�òuje napl-
ni� zmyslom vlastné �ivotné aktivity. Bez filozofického uva�o-
vania je nepredstavite¾ný vlastný názor, porozumenie a praktic-
ký (mravný, politický, nábo�enský atï.) postoj k svetu. Aj keï
mô�e by� diskutovate¾né, èi je na stredných �kolách na to nut-
ný osobitný vyuèovací predmet, alebo sa  mô�e  uskutoèòova�
cez iné vyuèovacie predmety, nesporným zostáva, �e akéko¾vek
obmedzovanie, èi dokonca zru�enie filozofickej prípravy
zbavuje �tudentov  ich mo�nosti nielen porozumie� svetu, ale
znemo�òuje im aj rozvíja� vlastné aktivity v ¾udskej identifiká-
cii, komunikácii a kooperácii s inými ako slobodnými bytos�ami.

Vychádzajúc zo skúseností, najmä z hospitácií na stred-
ných �kolách a zo zavádzania nového obsahu do uèebných
osnov, pod¾a ktorých sa filozofická príprava usktoèòuje, ale aj
z niektorých výskumov, myslím, �e filozofia ako duchovná akti-
vita rozvíjajúca sa na �kolách musí prejs� vlastnou emanci-
páciou. Je to proces zlo�itý a dlhodobý, ktorý je nielen vyrov-
návaním sa s dedièstvom minulosti, ale i s nepriazòou nazera-

Anotácia: Negatívne dôsledky obmedzenia výuèby filozofie na �kolách. Filozofia ako duchovná aktivita rozvíjajúca sa
na �kolách musí prejs� vlastnou emancipáciou. Prísny determinizmus vedy transformovaný do didaktickej podoby je
brzdou slobodného prejavu uèite¾a vo filozofickej príprave �tudentov. Dialóg "znepokojuje" dosiahnutý stupeò pozna-
ni a a  nedovo¾uje ustrnú� v schémach a dogmatickej interpretácii skutoènosti.

K¾úèové slová: filozofia, filozofické vzdelanie, filozofovanie, skeptický di�tanc, produktívny dialóg, duchovná aktivita,
schéma, dogmatická interpretácia skutoènosti

Summary: The author illustrates the consequences of the pragmatic and technical orientation of schools after World War
II which was to the detriment of  more   humanistic subjects areas. One consequence was less time  was devoted to teaching
subjects within the humanities. She considers the introduction of aestetics to the school curriculum to be necessary in order
to  broaden the scope of education. She offers a model for teaching this type of lesson.
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nia na filozofiu v �ir�ej kultúrnej verejnosti. To si ale zasluhuje
osobitnú analýzu.

Èasto dnes filozofická príprava upadá do roviny
výhradného �kolenia racionálneho myslenia. Zdá sa, �e vo vy-
uèovacom procese filozofické nazeranie na problémy èloveka
len cez kritérium vedy nevyjadruje skutoènú potrebu filozofic-
kej prípravy. Uva�ovanie o èloveku a o ¾udských problémoch
len v intenciách striktnej vedeckej analýzy a v intenciách
�elate¾ného sociálneho poriadku (príslu�nos� k politickému
zoskupeniu a politická orientácia, príslu�nos� k národu,
prezentácia ekonomických aktivít a pod.) je  neakceptovaním
náhodných, neopakovate¾ných, èasto iracionálnych èàt na�ej
doby. Prísny determinizmus vedy, transformovaný do didak-
tickej podoby sa ukazuje ako brzda slobodného prejavu uèite-
¾a vo filozofickej príprave �tudentov. �ia¾, u mnohých uèite¾ov
naïalej pretrváva obava zo slobody filozofického prejavu, èo
sa prejavuje predov�etkým v úzkostlivej závislosti na v�eobec-
ne platných uèebných osnovách.

Ako daný stav prekona�, k tomu by sa mala rozvinú�
�iroká diskusia uèite¾ov filozofie ako aj riadiacich pracovníkov
ná�ho �kolstva. Moje predstavy vychádzajú z predpokladu, �e
filozofia sa vo vyuèovacom procese nesmie vyèerpáva� iba
súhrnom antropologických - existenciálnych úvah, ale ani u�
spomínaným �kolením výhradne racionálneho myslenia. Filo-
zofia má by� koncipovaná tak, aby umo�òovala nielen zmocni�
sa dedièstva duchovnej kultúry predchádzajúcich generácií, ale
aj konfrontova� ho s nadobúdaním ka�dodenných �ivotných
skúseností. Mladý èlovek má vo filozofii h¾ada� témy vlastné-
ho sebaurèenia. Len v slobodnom obèianskom, ekonomickom,
nábo�enskom a inom sebaurèení filozofia uèí èloveka klás�

nezvratný skeptický di�tanc, cez  ktorý si svoj poh¾ad na rie�enie
�ivotných otázok utvrdzuje alebo koriguje, èi dokonca zásad-
ne mení. Filozofia má smerova� k rozvíjaniu schopnosti neustá-
le klás� otázky, èo vytvára predpoklady pre produktívny dialóg
o najzásadnej�ích otázkach ¾udského �ivota, �ivota v demokra-
cii, zmyslom ktorého je orientácia, porozumenie situácii, dobe
i sebe samému. Práve dialóg je vo vyuèovacom procese tým
momentom, ktorý nielen �znepokojuje� dosiahnutý stupeò
poznania, ale je i zdrojom nepretr�itého rozvoja duchovných
aktivít a nedovo¾uje ustrnú� v schémach, èi v dogmatickej in-
terpretácii skutoènosti. V tomto smere bol koncipovaný i nový
uèebný obsah filozofie, na ktorom pracovala odborná komisia
pri M� SR. Vznikla nová uèebnica filozofie, zahròujúca rozma-
nitos� poh¾adov na predmet filozofie, èo umo�òuje prekona�
v�ité schémy ideologizácie filozofie a tie� zabraòuje jej konfesio-
nálnemu zneu�ívaniu. Je v�ak na �kodu filozofického vzdelá-
vania, �e u nás nebola prelo�ená uèebnica filozofie od rakúskej
autorky Márie Fürstovej, ktorá nielen�e spåòa tie najprísnej�ie
kritéria, ale bola by i vhodnou alternatívnou uèebnicou pou�í-
vanej uèebnice Dejiny filozofie. Posilòovanie alternatívneho
prístupu vo výuèbe filozofie je zárukou, �e filozofia neustrnie
v zdogmatizovaných podobách a bude sa rozvíja� v neustálom
dialógu jednotlivých filozofických prístupov.

Rada hlupákovi
Prejs� od slov k èinom, chybná to
podmienka.
Nahraï ju inou -
prejs� od slov k my�lienkam.

  J.Bily

Summary: According to his experiences gained from the secondary school observations level, the author
states that as a subject in school  philosophy needs to raise its status. For  him, philosophy represents an
activity of spirit.  The aim isn´t   to exhaust students with lists of existential anthropological considerations or
training concerning rational thinking. Its conceptions should enable students to grasp and use their cultural
heritage from former generations and apply this to their everyday lives.

v zmysle individuálnej alebo sociálnej, spoloèenskej podstaty.
V�eobecne sa pri vysvet¾ovaní pojmu motív (Pardel T.

1977, Madsen 1967 a i.) uvádza, �e najprepracovanej�ia a naj-
prijate¾nej�ia koncepcia je tá, ktorá ho vysvet¾uje ako pohnútku
k vedomej, na urèitý cie¾ zameranej èinnosti. Najdôle�itej�í
problém, ktorý treba v súvislosti s motivaènou úrovòou �iakov
spomenú�, je zameranos� vo vz�ahu k dosahovanému prospe-
chu a uèeniu sa vôbec. Ide o akýsi svojrázny psychický stav
tendencie kona�, aktivizova� sa v smere, najv�eobecnej�ie po-
vedané, osobných a spoloèenských cie¾ov.

Medzi dôle�ité èinitele rozvoja osobnosti �iaka, jeho
kognitívnej stránky, charakterových vlastností patrí nepochybne
motivácia, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvòuje aj �kol-
skú úspe�nos�. Osobitne v období prevratných spoloèen-
ských zmien nadobúda prístup �iaka k plneniu si svojich �kol-
ských povinností rozhodujúci význam.

Dnes sa u� jednoznaène dokázalo, �e motivácia popri
schopnostiach je najdôle�itej�ím èinite¾om dosahovania prime-
raného výkonu v oblasti poznávania. V pluralitnej spoloènosti
k tomu pristupuje aj význam zamerania aktivity jednotlivca

Motivácia �iakov k uèeniu sa  na obchodných
akadémiách a stredných odborných uèili�tiach

J. Kaèániová, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

Anotácia: Motivácia popri intelektových schopnostiach je najdôle�itej�ím èinite¾om �kolskej úspe�nosti �iakov. Vývin
motivácie adolescentných �iakov obchodných akadémií a stredných odborných uèilí��. Hodnotenie �iakov a motivácia.
Experiment o mo�nostiach zvy�ovania výkonovej motivácie.

K¾úèové slová: motivácia a schopnosti, profesionálna orientácia a motivácia, hodnotenie �iakov, aktivaèné postupy,
motivaèné programy



strana 9

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY

V tejto súvislosti by som chcela informova� o niekto-
rých výsledkoch �ir�ie koncipovaného výskumu �iakov
obchodnej akadémie a stredného odborného uèili��a, ktorého
cie¾om bolo zisti�, aká je �truktúra motívov �iakov vstupujúcich
na strednú �kolu, ako sa motívy, ktoré determinujú vzdelávacie
výsledky, poèas �túdia menia, kto ich ovplyvòuje a napokon,
ako mo�no cie¾avedome pozitívne zasahova� do rozvoja ich
motivaènej �truktúry.

I keï sa v�eobecne uznáva, �e základná podstatná
zmena motivácie v tomto vekovom období je �a�ká, zlo�itá,
predsa len mo�no predpoklada�, �e primeranými aktivizujúcimi
spôsobmi mo�no motiváciu �iakov i jej jednotlivé komponenty
meni� a pozitívne ovplyvòova�.

Vo výskume boli pou�ité viaceré identifikaèné
prostriedky: �tandardizovaný dotazník motivácie výkonu DMV,
test globálnej inteligencie (J.Stavìl), vlastný dotazník pre �iakov
o motivácii k vo¾be povolania a uèenia sa, anketa pre uèite¾ov
a experiment so skupinou slaboprospievajúcich �iakov.

Na základe kvantitatívnej analýzy získaných údajov
struène uvedieme iba niektoré zistenia, ktoré, aj vzh¾adom
na obmedzený rozsah príspevku nemo�no podrobnej�ie
rozvádza�.

K profesionálnej orientácii
Vo¾ba povolania a profesionálna orientácia, ako sa dá

logicky predpoklada�, bola pri vstupe na strednú �kolu primár-
ne determinovaná rodinným prostredím, najmä rodièmi. �iaci
sa najèastej�ie identifikovali so zamestnaním svojich rodièov
a následne prijali ich �elania. Do tohto procesu znaène zasiahli
aj ostatní príslu�níci rodiny, najmä súrodenci. Mo�no pova�ova�
za prekvapujúce, �e na posledných miestach z h¾adiska
frekvencie projektovaných osôb, ktoré ovplyvnili vo¾bu po-
volania boli výchovní poradcovia a uèitelia.

Vývin motivácie
Vo viacerých výskumoch (napr. Drotárová 1978,

Konèeková 1988, Fle�ková 1994 a i.) sa ukázalo, �e motivaèná
úroveò sa vekom zni�uje. Tu treba pripomenú�, �e tento pozna-
tok je len relatívny. V na�om prípade sa ukázalo, �e vo vstup-
nom roèníku sa aktivácia (ako súèas� motivácie) zvy�uje prav-
depodobne preto, �e �iak prichádza do nového prostredia,
od ktorého oèakáva uznanie vy��ej vlastnej sebarealizácie.
Sumárne hodnoty celého súboru na�ich skúmaných proban-
tov tie� ukázali, �e v ïal�ích roèníkoch tento trend akosi �zo-
v�ednieva�, èo má za následok, �e motivaèná úroveò klesá.
Toto zni�ovanie aktivity �iakov mo�no vysvetli� aj prípadným
pôsobením iných ontogenetických zvlá�tností, ktoré do istej
miery suplujú komponenty zlo�itého motivaèného javu.

Na druhej strane v�ak treba uvies�, �e poznatok o výraz-
nej�om zni�ovaní kvality motivácie k uèebnej èinnosti sa tak
jednoznaène nepotvrdil. Mô�eme dokonca kon�tatova�, �e
hodnoty dosiahnuté na niektorých stredných �kolách sa vo vy�-
�ích roèníkoch vo výkonovej motivácii zvy�ovali. Ïal�ie analýzy
tohto poznatku ukázali, �e je to nesporne zásluha vyuèujúcich,
ktorí vo svojej práci vyu�ívali moderné prvky vzdelávania, keï
proces sprostredkovania vedomostí nemal pasívny verbálny
charakter, ale naopak, �iaci sa vo väè�ej miere aktivizovali tým,
�e sa viedli k samostatnosti, èím sa vlastne vyuèovanie stalo
zaujímavej�ím a prí�a�livej�ím. Uvedená skutoènos� viedla

k tomu, �e vonkaj�ie incentívy (ako pohnútky k uèeniu) sa
patriène �zvnútoròovali�, èo pravdepodobne priaznivo
ovplyvnilo aj celkovú motivaènú �truktúru star�ích �iakov.

Hodnotenie �iakov a motivácia
Je v�eobecne známe, �e hodnotenie �iaka uèite¾om

znaène ovplyvòuje jeho vz�ah k vyuèovaciemu predmetu. Tým
vlastne plní motivaènú funkciu a tak pôsobí na jeho ïal�ie uèeb-
né výkony.

Jedným z cie¾ov výskumu bolo zisti�, ako �iaci perci-
pujú, resp. si zvnútoròujú, hodnotenia vlastných výkonov vy-
uèujúcimi. Ako sa dalo predpoklada�, najpriaznivej�ie na �ia-
kov pôsobí dobrá známka, ktorej význam sa vekom zni�uje.
�iaci v�ak vo výpovediach dokumentovali, �e uèitelia ve¾mi
málo vyu�ívajú kladnú motiváciu, napr. prostredníctvom
pochvaly, uznania, aj u tých �iakov, u ktorých mo�no oceni�
najmä usilovnos�.

Potvrdilo sa, �e úèinok dobrej známky, pochvaly
za uèebné výsledky zvy�uje aj kvalitu  subjektívneho uspoko-
jenia �iakov z dosiahnutého výsledku.

Najfrekventovanej�ie odpovede z nosnej�ích otázok do-
tazníka poukázali na znaène nevyu�ité rezervy pri správnom
usmeròovaní uèebnej aktivity �iakov hlavne zo strany uèite¾ov,
ale aj rodièov. Uèitelia by mali prostredníctvom hodnotenia
�iakových uèebných výsledkov, v�ade tam, kde je to mo�né,
poskytnú� èo najviac pozitívnych zá�itkov, uspokojova� také
sociálne potreby ako uplatnenie, uznanie.

Anketa o uplatòovaní motivaèných stimulov vo vyu-
èovacej práci uèite¾ov ekonomických predmetov na stredných
�kolách nám poskytla dos� zaujímavý obraz o tom, ako vôbec
vyuèujúci chápu, a azda aj realizujú aktivaèné postupy, ktoré
by úèinne podnecovali �iaka k vy��ej uèebnej aktivite, k zvý-
�enému záujmu o zvolenú profesiu a tie� ako sa usilujú �zvnú-
toròova�� vonkaj�ie podnety u �iakov. A� 58,33% uèite¾ov
videlo svoj úspech v aktivizácii v pou�ívaní didaktických postu-
pov, 30,55% v správnom objektívnom hodnotení �iaka.
Pozitívne treba hodnoti�, �e len 3,70% uvádzalo preferenciu
negatívnych postupov, pou�ívanie rôznych disciplinárnych
prostriedkov. Ostatní vyuèujúci jednoznaène zdôrazòovali
pozitívne stimuly (incentívy) ako pochvala, povzbudenie, od-
mena a pod. Iba 12,00% uèite¾ov pova�ovalo za nosnú mo�nos�
priameho ovplyvòovania �iaka svojím vlastným príkladom,
prostredníctvom osobnej autority.

Experiment o mo�nostiach zlep�ovania motivácie
�iakov

V rámci ná�ho výskumu sme realizovali v spolupráci
s uèite¾kou odborných ekonomických predmetov pedagogic-
ký experiment so skupinou �iaèok 3. roè. SOU. V motivaènom
programe mala uèite¾ka  (doba 6 mesiacov) slaboprospieva-
júcim �iaèkám umo�ni�: za�i� rados� z osobného úspechu, pou-
�i� preva�ne kladné hodnotenie, umo�ni� opravi� si hor�iu
známku, zvý�i� obsahovú prí�a�livos� vyuèovania, zavádza�
prvky prekvapenia a vysvet¾ova� praktický význam informácií,
vytvára� pozitívne emocionálne zá�itky pri rie�ení rôznych úloh,
pri hodnotení uplatòova� individuálnu vz�ahovú normu, a tak
aj slab�ie prospievajúcim �iaèkam umo�ni� pre�i� zá�itok
z úspechu. Vyuèujúca sa zamerala na maximálne aktivizova-
nie �iaèok, nenechávala ich pasívne, dala im mo�nos� prejavi�
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iniciatívu, tvorivos�, interiorizova� vedomie, �e sa neuèia len
pre seba, ale aj pre budúci �ivot.

Experimentálnu skupinu tvorilo 12 dievèat a kontrolnú
13. I keï i�lo o pomerne malý súbor, ktorý neumo�òuje �ir�ie
zov�eobecnenie, predsa mo�no kon�tatova�, �e intenzívna
a cielená práca (motivaèný program), zameraná na zlep�enie
tak výkonovej, ako i celkovej motivaènej �truktúry �iaèok, mala
preukazne pozitívny význam. Jednoznaène sa to ukázalo u sla-
boprospievajúcich �iaèok, ktoré si nielen zlep�ili známky, ale
zjavný bol aj pozitívny posun ich postojov k uèeniu jednotlivých
predmetov a k vzdelávaniu vôbec. Badate¾ne sa zmenili aj ich
postoje k �tudovanej profesii, èo sa potvrdilo prostredníctvom
dotazníkovej metódy, ktorá sa aplikovala pred a po experimente.

Záver
Zis�ovaná úroveò motivácie �iakov k uèeniu je urèovaná

radom faktorov, z ktorých dominantné miesto má rodina.
Správne zostavený �peciálny motivaèný program,

uplatòovaný poèas �túdia, mô�e naru�i� nepriaznivé, nauèené
formy správania u �iakov. To v�ak predpokladá zvý�ené nároky

na prácu uèite¾a, ktorý sa musí zbavi� svojich stereotypov vo
výchovnovzdelávacej práci. Musí sa vytvori� správny
obojstranný vz�ah medzi uèite¾om a �iakom, ktorý si vy�aduje
zo strany uèite¾a zvý�enú oh¾aduplnos�, emocionálnu súdr�nos�
a zbavenie sa akýchko¾vek predpojatých vz�ahov voèi �iakovi.

Výskum vo v�eobecnosti ukázal, �e na skúmaných
stredných �kolách existujú v úrovni motivácie �iakov znaèné
rozdiely, ktoré sa prejavili predov�etkým v typoch tried (s ma-
turitou a bez maturity), v rôznej úrovni vyuèujúcich v ich
cie¾avedomom prístupe k stimulácii �iakov k uèebnej èinnosti.
Diferencie v motivaènej úrovni sa zistili vo vz�ahu k úrovni
v�eobecných rozumových schopností, vo vz�ahu k �kolskej
úspe�nosti a vzh¾adom k veku. Preto aj v�eobecné  posudzovanie
úrovne motivácie treba bra� opatrne, lebo tieto závery nemusia
plati� pre tú ktorú �kolu, triedu, resp. sociálnu skupinu.
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Summary: At the story they are analysed general problems  of motivation at educational - instructional proc-
ess from the point of view of the proffession orientation of students of commerce high schools and middle
apprentiship educational establishment. The authors notes the attitude of parents, teachers and students at
excitation and keeping the activity to learn at school. She refers to motivation development and evaluation of
students by teachers. Realized experiment confirmed the possibility of positive motivation influences by means
of special especially activising methods of such students are marked by negative relation to learning.

AKO ZLEP�I� FUNKÈNOS� HODNOTENIA
UÈEBNEJ ÈINNOSTI �IAKOV?

G. Rötling, Metodické centrum Banská Bystrica

I naj¾ah�ia práca ti bude �a�ká,
ak ju koná� nerád.

         Terentius

�iakov je poznaèený niektorými nefunkènými prvkami.
Tradiène sa príli� orientuje na h¾adanie �nevedomostí�

�iaka a menej na jeho pozitívne prejavy. Uèite¾ si vytvára
po�iadavky a formu skú�ania �iakov tak, �e nezoh¾adòuje
individuálne rozdiely v osobnostiach �iakov. Èasto sa overujú
len faktografické, encyklopedické vedomosti �iakov.
Po�iadavky na uèebné výkony sa  formulujú obsahom a nie
èinnos�ou, ktorú má �iak na konci uèenia preukáza�. Zis�ovanie

Cie¾om èlánku je o�ivi� problematiku hodnotenia
výsledkov uèebnej èinnosti �iakov stredných �kôl a naznaèi�
niektoré mo�nosti na jej zlep�enie.

Hodnotenie uèebnej èinnosti �iakov a jej výsledkov je
zlo�itou a najcitlivej�ou oblas�ou v pedagogickom procese.
Ovplyvòuje sebavedomie �iaka, vytvára sa ním vz�ah k sebe,
k uèite¾ovi a k uèeniu.

Súèasný stav hodnotenia výsledkov uèebnej èinnosti

Anotácia: Nefunkèné prvky hodnotenia. Charakteristika funkèného hodnotenia. Niektoré zásady na  zlep�e-
nie  funkènosti  hodnotenia.

K¾úèové slová: funkènos� hodnotenia, kontrola, diagnostika, motivácia pri hodnotení, sebahodnotenie, kla-
sifikácia, objektívnos� a subjektívnos� hodnotenia
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výsledkov uèebnej èinnosti �iakov sa  zu�uje na výsledky skú-
�ania a známkovania.

Stále aktuálnou úlohou uèite¾a je zlep�ova� funkènos�
hodnotenia. Pri hodnotení výsledkov uèebnej èinnosti �iakov
by sa mali uplatni� niektoré významné funkcie. Okrem kon-
trolnej a diagnostickej funkcie, ktoré sú východiskom pre
hodnotenie, je zvlá�� dôle�itá, funkcia sebakontroly �iaka.

Kontrolnou èinnos�ou sa zis�uje, èo �iak vie a potom
sa porovnáva s tým èo má vedie�.  Uèite¾, ale najmä �iaci musia
vedie�, èo sa na vyuèovacej hodine, poprípade po urèitom celku
uèiva, nauèili. K tomu je potrebná spätná informácia. Je adre-
sovaná jednak uèite¾ovi a slú�i na  korekciu plánu vyuèovania.
Kontrolná informácia urèená �iakovi slú�i na reguláciu vlastného
uèenia. V prípade, �e kontrolnú informáciu si získava �iak sám,
napr. priebe�ným didaktickým testom, formou autotestu, potom
táto situácia výraznej�ie vplýva na úroveò sebahodnotenia a se-
bauvedomovania �iaka. Sebakontrola je najvýznamnej�ím
mo-tivaèným prostriedkom pre uèenie. Po�iadavkou spätnej
informácie je, aby bola rýchla pre v�etkých �iakov v triede,
skupine. Túto po�iadavku nemô�u dobre plni� tradièné formy
ústnej a písomnej kontroly. Úèinnej�ou formou  v tomto prípa-
de je pou�ívanie didaktických testov.

Ak má by� kontrola funkèná, musia �iaci vedie�,
èo sa bude od nich pri hodnotení po�adova�. V opaènom
prípade je u �iakov zní�ená predstava o po�iadavkách,  èo zni�u-
je aj ich motiváciu k uèeniu. S týmto úzko súvisí po�iadavka
na vymedzovanie a oznamovanie uèebných cie¾ov na zaèiat-
ku procesu.

Zistenia z kontrolnej èinnosti uèite¾a sa mô�u pou�i�
na hodnotenie spojené s  klasifikáciou �iakov. Závisí to od toho,
èi proces  osvojovania bol dostatoène efektívny aj z h¾adiska
èasu, aby  mohlo dôjs� k záväznej�iemu hodnoteniu a klasifiká-
cii �iakov.

Kontrola  uèebného procesu poskytuje aj diagnostickú
informáciu pre uèite¾a. Ide o rozpoznanie ustálených znakov
�iakovej osobnosti, jeho schopností a mo�ností (intelektuálne
a manuálne schopnosti, temperament, uèebné tempo, postoje
�iaka, typ  nervovej sústavy a iné). Preto pri hodnotení výsled-
kov uèebnej èinnosti �iaka sa musia zoh¾adni� jeho osobnost-

né predpoklady a mo�nosti. Preto
nie je správne stoto�òova� hod-

notenie �iaka s jeho klasifi-
káciou.
Hodnotenie sa mô�e rozchá-
dza� s klasifikáciou. Naprík-
lad v telesnej výchove mô�e
dochádza� k objektívnej
nezhode medzi telesnými
predpokladmi �iaka a jeho
výkonom. To je aj dôvod na
to, aby sa telesná výchova
neklasifikovala. Známka je
odvodená od   po�iada-
viek, ktoré sú urèené rov-
nako pre v�etkých �iakov

v triede. Miera subjektív-
nosti pedagogického hodno-

tenia je v�dy vy��ia ako pri kla-
sifikácii. Informácia z hodnotenia

je ale pre �iaka lep�ím motívom,  je informaène hodnotnej�ia
pre jeho motiváciu k uèeniu.

Podstatou klasifikácie je triedi� a zaraïova� �iacke
výkony do poradových výkonnostných skupín. Základom pre
pridelenie klasifikaèného stupòa je zaradenie �iaka pod¾a
výkonu do niektorej skupiny. Výsledok je získaný porov-
návaním skutoèného výkonu �iaka so vzorom, normou, po�ia-
davkou. Ná� klasifikaèný poriadok vymedzuje 5 stupòov.
Problémom je, �e uèite¾ èastokrát nemá pred klasifikovaním
�iakov presnej�ie definované a vymedzené kategórie javov
(úrovne vedomostí a zruèností), ktoré patria do príslu�ného
klasifikaèného stupòa. Je to èasto zapríèinené tým, �e sa nevy-
u�íva systém hierarchickej kategorizácie úrovní vedomostí -
taxonómia uèebných cie¾ov.
Pre oblas� kognitívneho uèenia (vzdelávania) by bolo mo�né
pre kategorizáciu pou�i� stupeò rozvoja poznávacích funkcií
�iakov (napr.: pamä�ové funkcie, funkcie porozumenia, funkcie
pou�itia vedomostí).

Pre po�iadavku funkènosti hodnotenia je dôle�ité
správne vymedzenie a pou�ívanie pojmov objektívnosti a sub-
jektívnosti hodnotenia.

Objektívne hodnotenie je také, pri ktorom je mo�né
posúdi�, èi odpoveï alebo úloha �iaka je jednoznaène správna
alebo nesprávna. Proces objektívneho hodnotenia je zalo�ený
na porovnávaní skutoèného stavu s po�iadavkou, normou,
�tandardom, predpisom, zákonom, pouèkou a pod. Objektívne
hodnotenie má  vopred stanovený predpis, algoritmus pod¾a
ktorého je mo�né jednoznaènej�ie posudzova�. Objektívne
hodnotenie sa teda bude vz�ahova� na hodnotenie konver-
gentných procesov. Tieto sú charakteristické jednoznaènos�ou
vo výsledkoch �iackych výkonov. Objektívne hodnotenie je
racionálne a má povahu kvantitatívneho hodnotenia.

Subjektívne hodnotenie je také, pri ktorom nie je mo�né
posúdi� odpoveï alebo úlohu �iaka ako jednoznaène správnu
alebo nesprávnu. Vz�ahuje sa to na �iacke výkony, v ktorých
sa oèakáva originálny a tvorivý prejav �iaka. Subjektívne
hodnotenie sa bude vz�ahova� na divergentné procesy. Miera
objektívnosti a subjektívnosti hodnotenia �iackych výkonov
bude závisie� od vzdelávacích cie¾ov vyuèovacieho predmetu.
V predmetoch prírodovedných a odborných bude miera objek-
tívnosti hodnotenia �iackych výkonov prirodzene vy��ia.
V predmetoch spoloèenskovedných bude zase miera subjek-
tívnosti hodnotenia vy��ia.

Okrem takto vymedzeného a definovaného pojmu
subjektívnosti hodnotenia má iný význam pojem subjektívnos�
v hodnotení. Prejavuje sa to tým, �e rozlièní uèitelia nerovnako
hodnotia toho istého �iaka a ten istý prejav �iaka. Príèiny tejto
subjektívnosti vyplývajú jednak z preferenèných postojov
uèite¾a a tie� zo subjektívnych chýb psychologickej povahy.
V preferenèných postojoch uèite¾a je to napr.: uprednostòovanie
niektorej schopnosti �iaka, jeho osobných vlastností, spôsobu
uèenia, nadania, vlastnej sympatie a pod.
Medzi èasté subjektívne chyby psychologickej povahy patrí
hodnotenie na základe prvého dojmu (haló-efekt). V tomto prí-
pade na uèite¾ovo hodnotenie mô�e vplýva� napr.: príslu�nos�
k sociálnej triede, pohlavie, výzor, odev, spôsob vyjadrovania
a pod. Okrem týchto subjektívnych chýb pri hodnotení sa mô-
�u vyskytova� aj chyby, ktoré si uèite¾ a� nato¾ko neuvedomu-
je (citový stav uèite¾a, jeho nálada, predsudky, rôzna nároènos�,
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tendencia k priemernosti, príbuzenské vz�ahy, známosti a pod.).

Niektoré zásady pre zlep�enie funkènosti hodno-
tenia

Ide o zov�eobecòujúce zásady, ktoré vychádzajú z di-
daktiky orientovanej na riadenie procesu uèenia:

- Vopred stanovi� a oznámi� �iakom po�iadavky na hodnotenie
vo forme operacionalizovaných uèebných cie¾ov. Po�iadavky
formulova� v jazyku �iackeho výkonu, èinnosti, ktorú má �iak
preukáza� na konci uèenia. Táto po�iadavka bude pred-
pokladom dosiahnutia validity hodnotenia. Bude sa hodnoti�
to, èo sa hodnoti� má a nie nieèo iné. Tie� sa podporí i ob-
jektívnos� hodnotenia. Je tu aj mo�nos� sebahodnotenia �iaka
prostredníctvom prijatia uèebného cie¾a.

- Pri hodnotení výsledkov uèebnej èinnosti �iakov bra� do úvahy
aj úrovne vedomostí pod¾a niektorej vhodnej taxonómie
uèebných cie¾ov. Hodnoti� a klasifikova� u �iakov nielen
mno�stvo pamä�ových informácií, ale aj mieru logického, hod-
notiaceho a tvorivého myslenia.

- Hodnotené èinnosti �iackych výkonov majú súhlasi� s èinným
slovesom, ktoré je vymedzené v uèebnom cieli. (napr.: �iak má
slovne opísa�, charakterizova�, komunikova�, vypoèíta�,
nakresli�, napísa�, zhotovi� a pod.). Hodnotené èinnosti by mali
by� zhodné s èinnos�ami v procese uèenia.

- Pou�i� viacero rôznych, ale adekvátnych foriem kontroly
a hodnotenia �iakov (ústne skú�anie, písomné skú�anie, skú�ky
zruèností,  didaktické testy). Èím viac foriem skú�ania uèite¾
pou�íva, tým je hodnotenie spo¾ahlivej�ie.

- Hodnoti� �iakov aj zo spôsobilostí vyu�íva� informaèné zdro-
je. Uplatòova� skú�ky, pri ktorých �iaci mô�u pracova� s uèeb-

nicou, zo�itom, literatúrou a inými informaènými zdrojmi.

- Hodnoti� nielen výsledky uèebnej èinnosti �iakov, ale aj proces
tejto èinnosti. Táto po�iadavka sa ale dá realizova� iba vtedy,
ak uèite¾ na vyuèovaní doká�e realizova� samostatnú uèebnú
èinnos� �iakov v súvislosti s osvojovaním uèiva. V závereènej
klasifikácii �iakov bra� do úvahy v�etky informácie získané
priebe�ným hodnotením. Zvlá�� hodnotným prvkom záve-
reèného hodnotenia sú komplexnej�ie práce �iakov. Premieta
sa v nich nielen výsledok, ale hlavne proces èinnosti �iaka.

- Pou�íva� viac priebe�ného hodnotenia pre po�iadavku
sústavnosti hodnotenia. Priebe�né hodnotenie nemusí by�
spojené so známkovou klasifikáciou. Vhodné je pou�íva�
autotest a tým da� mo�nos� sebakontroly �iaka.

- Najskôr hodnoti� a potom klasifikova�. Hodnotenie má by�
informaène bohaté, aby �iak vedel, v ktorej oblasti sa má zlep-
�i� (nie napríklad: je to slabé, mal by si prida�; alebo: hodnotím
tvoju odpoveï na trojku...).

- Pou�íva� analytické hodnotenie. Hodnoti� pozitívne a nega-
tívne stránky uèebného výkonu �iaka. Je motivujúce pre �ia-
ka, ak uèite¾ h¾adá to, èo je mo�né pochváli�, prípadne po-
vzbudi� �iaka a prejavi� mu dôveru v jeho schopnosti. Naznaèi�
�iakovi, �e jeho prípadný slab�í uèebný výkon sa nebude fixova�,
�e je tu mo�nos� zmeny.

- Viac reflektova� proces hodnotenia �iaka a zni�ova� sub-
jektívne chyby uèite¾a.

Záver:
Analýzou procesu hodnotenia a následným uplatne-

ním funkèných prvkov a zásad pri hodnotení mô�e uèite¾
podstatne zlep�i� motiváciu �iakov k sebavzdelávaniu.

Summary: The aim of this article is to reintroduce the problem of assessment in secondary schools. He
offers several possibilities for improving the current situation.

K efektívnosti výuèby odborných predmetov
s vyu�itím výpoètovej techniky v SP� strojníckej

Zintenzívnením vyuèovacieho procesu sa dnes
zaoberajú mnohé návrhy obsahu predmetu výpoètová
technika. Aktuálna je snaha zvý�i� efektivitu výuèby
pomocou zavádzania �vhodného� software v rámci
jednotlivých odborných predmetov. Vychádzajúc z do-
teraj�ích skúseností (Valocký 1995) mo�no zefektívnenie
vyuèovania odborných predmetov dosiahnu� odpo-

rúèaním zmien týchto rozhodujúcich èinite¾ov:

a) Zmenou obsahu vyuèovania predmetu výpoètová
technika
Obsahovú koncepciu informatiky (resp. výpoètovej tech-
niky) na �kole by sme rozdelili do desiatich základných
tém, nazvaných aj desa� stupòov k poèítaèovej gramot-

Anotácia:Snaha zvý�i� efektívnos� výuèby pomocou zavádzania "vhodného" software v rámci jednotlivých
odborných predmetov. Odporúèané zmeny na dosiahnutie tohto cie¾a.

K¾úèové slová: odborné predmety, výpoètová technika, informatika, software, zefektívnenie

J. Valocký, Slovenská technická univerzita Bratislava

1 Autor vychádza z  poznatkov získaných prieskumom, ktorý realizoval v mesiachoch marec a máj 1995 na SO� strojníckej v Spi�skej Novej

Vsi. Výskumnú vzorku tvorilo138 �tudentov a 7 pedagógov.

1
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nosti na strojárskych �kolách (Valocký 1995). Z daného
obsahu sa vytvoria èasovo-tematické plány pre jednotlivé
roèníky i plány pre mimo�kolskú èinnos�. Témy zároveò
charakterizujú profil absolventa SP� nav�tevujúceho voli-
te¾ný predmet výpoètovej techniky resp. �poèítaèový
klub� v mimo�kolskej èinnosti.

b) Roz�írením foriem vyuèovacieho procesu
Uvedieme nieko¾ko návrhov:
- kurzy informatiky pre v�etkých �tudentov 1. a 4. roèníka,
-povinne volite¾ný predmet práca s poèítaèom pre vybra-
ných �tudentov so zvý�eným záujmom o výpoètovú tech-
niku - myslíme, �e bude z èoho vybera�, preto�e pod¾a
prieskumu (Valocký 1995) sa k �zvý�enému záujmu� hlási
84,15% opýtaných �tudentov - v 3. a 4. roèníku,
- nepovinný predmet práca s poèítaèom pre vybraných
�tudentov v 1. a 2. roèníku,
- �poèítaèové kluby� v rámci mimo�kolskej èinnosti
pre záujmovú skupinu �tudentov,
- práca v konkrétnom odbornom predmete v uèebni s PC
vo vybraných témach (napr. vyu�itie PC (QPRO) v pred-
mete kontrola a meranie (KOM),
- príprava �tudentov na sú�a�e z informatiky a iných od-
borných predmetov pomocou vhodných odborných a vý-
uèbových programov.

c) Zvý�ením motivácie uèite¾ov predmetov prírodo-
vedných a spoloèenskovedných
Nízku motiváciu týchto uèite¾ov na vyu�itie výpoètovej
techniky vo svojich predmetoch pova�ujeme takisto
za príèinu faktu, �e vo vyuèovaní sa málo aplikujú efek-
tívne vyuèovacie postupy na báze výpoètovej techniky.
Je teda potrebné stimulova� uèite¾ov na dosiahnutie èo
najlep�ích výsledkov vo vyuèovaní1 (ako vyplýva z odpo-
vedí pedagógov vyuèujúcich  pomocou výpoètovej tech-
niky,  napr. aj finanènou dotáciou vo vý�ke 15% k základ-
nému platu tým, ktorí vyu�ijú balíky didaktického soft-
waru vo vlastných predmetoch, keï�e 85,71% opýtaných
si myslí, �e títo uèitelia sú na vyu�itie výpoètovej techniky
úplne nepripravení).  Navrhnú� postup, ako sprístupni�
výpoètovú techniku uèite¾om a riadiacim pracovníkom
(Vojtek 1995).
Ako je teda mo�né vo vyuèovaní odborných predme-
tov zvý�i� efektívnos� vyuèovacích jednotiek?
�tudentov treba ustaviène motivova�, podstatne zvý�i�

podiel aktivizaèných vyuèovacích postupv (problémové
a skupinové vyuèovanie, diferencovaný prístup k �tu-
dentom a pod.), èo, myslíme, výpoètová technika plne
umo�òuje.
Na konci vyuèovacej jednotky by si mal uèite¾ overi�,
do akej miery dosiahol stanovené vyuèovacie ciele, a to
najlep�ie krátkym didaktickým testom. Ak väè�ina �tu-
dentov uèivo pochopila, vyuèovací postup bol adekvátny.
V opaènom prípade netreba chybu h¾ada� v �tudentoch,
ale v uèite¾ovom postupe, ktorý treba zefektívni�.2

Efektívnos� vyuèovacieho procesu závisí v znaènej miere
od prostriedkov vzdelávania, t.j. od organizaèných foriem,
metód a materiálnych prostriedkov. V záujme dosiahnutia
èo najvy��ej efektívnosti výpoètovej techniky by sa mal
realizova� v odborných a �pecializovaných uèebniach,
za neustáleho h¾adania mo�ností vyu�itia VT, s cie¾om
aplikácie poèítaèovej gramotnosti �tudentov aj v ïal�ích
vyuèovacích predmetoch.3 Skutoèný stav vybavenia
výpoètovou technikou na �kolách sa ,pod¾a ná�ho názoru,
zlep�uje. Vidie� to u� na ústupe od 8-bitových poèítaèov
a PC/XT. Na stredných �kolách sa stretávame s poèítaèmi
typu PC/AT. Av�ak medzi v�eobecné (resp. �tandardné)
vybavenie by u� mali rozhodne patri� poèítaèe PC/AT
486. Keï�e tento deficit je na strednej �kole rovnaký
(Bajto� 1994), mô�e tomu sèasti napomôc� �kolská PC
sie� (napr. kapacita HDD4), taktie� by mohla zlep�i� stav
PC umiestnených v kabinetoch odborných predmetov, kde
je sitácia priam nevyhovujúca.
V systémovom vybavení dominuje MS DOS, no ve¾mi
progresívny je na S� nástup MS WINDOWS a jeho
aplikácií.
Z programovacích jazykov dominuje e�te stále BASIC.
Myslíme, �e by bolo vhodnej�ie prejs� u �strojárov�
na roz�írenej�í PASCAL, resp. nastupujúce C. Dobre sa
rozbieha dBASE a QUATTRO PRO, i keï z h¾adiska
nasadenia MS WINDOWS by sme odporúèali FoxPRO,
resp. Lotus 1-2-3 alebo Accsess a miesto QPRO Excel
u� len z toho h¾adiska, �e tieto aplikácie sú v èe�tine
a so slovenskou diakritikou a ako vyplynulo z dotazníka
pre �tudentov (Valocký 1995) na svoje práce (zadania)
mimo vyuèovania, vyu�ívajú preva�ne software s jedno-
duchou a národnou �konverzáciou�. To platí aj pri vyu�ití
T602, kde si myslíme, �e by bol vhodnej�í AmiPRO alebo
Word, kde je priame prepojenie s Excelom, FoxPRO
alebo Lotusom 1-2-3.

2Ak si kladiete otázku èo so �tudentmi, ktorí vypracovali zadanie v predstihu, skúste niektoré z týchto mo�ností: - �túdium povoleného
softwaru - písanie správy v niektorom textovom editore - roz�irujúca úloha - práca na vlastnom probléme súvisiacom s témou - individuálne
konzultácie o software-produktoch ai.

3Na to je v�ak potrebné vyrie�i� problém znaèného zaostávania vybavenosti na�ich �kôl modernou poèítaèovou, prístrojovou
a laboratórnou technikou.

4 Mô�eme tak zní�i� riziko napadnutia software vírusom, ak si budú �tudenti uklada� svoje zadania na "vlastný PC" a nie na
disketu, mechaniku mô�eme "uzamknú� " - èi u� softwarovo alebo manuálne - prièom zostane mo�nos� vstupu s vlastnou disketou cez server
po jej patriènom overení, resp. o�etrení uèite¾om.

5Komenský, J. A.: Vybrané spisy. Zv. 1. Praha 1958, str. 153.

1 Zefektívnenie vyuèovania je podmienené aj prípravou uèite¾a na vyuèovanie. Nemala by by� orientovaná iba na reprodukciu
uèiva, ale najmä na to, ako si uèivo mô�u osvoji� �tudenti, pod¾a mo�nosti priamo na vyuèovaní. Uèite¾ by mal vedie� zdôvodni�, preèo volil
tú èi onú formu, metódu, a nie inú. Znamená to, �e v príprave na vyuèovanie by sa malo zodpoveda� na tieto otázky: Preèo budem vyuèova�?
- �pecifické ciele vyuèovania. Èo budem vyuèova�? - struèný obsah uèiva. Ako získam �tudentov pre uèenie? - motivácia. Ako budem
vyuèova�? - vyuèovacie metódy. Èím budem vyuèova�? - prostriedky vyuèovania. Ako zistím, èi vyuèujem tak, ako som si naplánoval? -
spätná väzba ...5
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Odborné predmety sú softwarovo zastúpené vcelku dobre,
i keï vyu�itie KonCADu u nás vyvoláva pochybnosti
o uplatnení �tudentov v praxi (z h¾adiska zruènosti práce
s programom), kde, pod¾a nás, dominuje predov�etkým
u� AutoCAD 13. Myslíme, �e vytvorenie kni�níc pod ver-
ziou 11 nie je a� taký problém jednak z h¾adiska èeskej
diakritiky, resp. pomoci vysokých �kôl, ktoré u� v rámci
diplomových prác pracujú v 3D a jednak flexibilného
vyu�itia AutoLISPu, ktorý po naprogramovaní jednej sú-
èiastky vykres¾uje súèiastky v AutoCADe sám, pod¾a u�í-
vate¾om zadaných parametrov (nakoniec z odpovedí �tu-
dentov vyplýva (Valocký 1995), �e a� 52% ich má záujem
o výuku AutoCADu, 16% o výuku jazyka PASCAL
a z operaèných systémov pre siete 17 % o UNIX).
Zo sféry pou�ívate¾ských programov dominuje vlast-
níctvo Evidencia, Úètovníctvo, ZP, PPS, DKP, PAM,
�kolská agenda, rozvrh hodín... (Bajto�, Sabol 1994).
Z h¾adiska frekvencie vyu�ívania rôznych foriem práce
�tudentov s PC prevláda forma práce dvoch �tudentov
pri PC (prièom zo �etrenia dotazníkom vyplýva, �e a�
64 %  �tudentov by uprednostnilo individuálnu formu prá-
ce pri PC). Je správne, �e ve¾mi zriedka sa uplatòuje forma
práce s jedným PC pre celú triedu.
Na druhej strane je na �kodu, �e sa málo vyu�íva forma
práce PC v rohu, kde sa PC, umiestnený v rohu triedy,
vyu�íva na výklad novej látky alebo na douèenie �tudentov
�me�kajúcich� s uèivom.
�koly u� teraz vyu�ívajú uèebne s PC takmer na 100%,

èo je nároèné na rozvrhnutie si nad�tandardných uká�ok
prác s celou paletou software, ktorý jednotlivá �kola
vlastní. Mo�no by toto starnutie �nerozbalených� balíkov
software vyrie�il �klub výpoètovej techniky�.
Software sa v odborných predmetoch pod¾a �tudentov
najèastej�ie vyu�íva (okrem výuky o òom, resp. nácviku
zruèností s ním) pod¾a tabu¾ky v týchto oblastiach:

Najviac sa VT vyu�íva vo vyuèovaní predmetu informa-
tika. Slab�ie je to u ostatných technických predmetov
a e�te ni��ie hodnotenie majú humanitné a prírodovedné
predmety.
Zlep�enie vyu�itia VT vo vyuèovaní by malo okrem uve-
deného zahàòa� predov�etkým zaradenie vhodného soft-
waru do vyuèovania (resp. do záujmových skupín �tu-
dentov - �klub informatiky�), prípadne �zaobstaranie�
ïal�ieho potrebného softwaru, ïalej nákup odbornej
literatúry a vyslanie (resp. interné �za�kolenie�) uèite¾ov
�ostatných� predmetov na �kolenia vo VT ...
Takto vidíme jednu z ciest, ktorá by mohla zabezpeèi�
zvý�enie efektívnosti vyuèovania, a tým zlep�enie
odbornosti.

   simulácia        výuka            testovanie                inak

            didakt. programy        kontrola vedomostí

     40 %                      29 %                           23 %                    4 %
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Summary: The paper presents a proposal of how to intensify teaching special subjects using appropriate
software in a Technical Secondary School of Mechanical Engineering. To make the education process more
effective, the author suggests for example to change the content of the subject computer technology, so as to
use a broader spectrum of teaching forms and to increase the motivation of teachers and so on.

 Spoloèenské zmeny v roku 1989 postupne vyvolali
zásadné zmeny aj v stredných �kolách, a to jednak v zmenách
�kolskej legislatívy, v zmenách siete stredných �kôl, v zavádzaní
nových �tudijných a uèebných odborov, v úprave a inovácii ich
uèebných plánov a uèebných osnov. Aj napriek týmto
skutoènostiam, ako aj problémom súvisiacim s re�trukturali-
záciou hospodárstva a následným zánikom mnohých výrob-
ných podnikov so v�etkými nepriaznivými dôsledkami, mo�no
skon�tatova�, �e zo stredných �kôl sa, na��astie, nevy-
tratilopraktické vyuèovanie, ktoré je samostatným vyuèovacím

predmetom,respektíve súèas�ou ostatných odborných
predmetov.

Postavenie praktického vyuèovania v stredných �kolách
je v súèasnej dobe vymedzené ustanoveniami § 22 zákona
è. 29/1984  Zb.o sústave základných a stredných �kôl (�kolským
zákonom) v znení neskor�ích predpisov, § 19 a� 24 vyhl. M�
SR è. 80/l991 Zb.o stredných �kolách, v znení neskor�ích
predpisov, § 10 a� 13 smernice M� SR è.7827/1985 o stred-
ných �kolách. Pri organizácii a realizácii praktického vyuèova-
nia je mo�né vyu�i� aj výklad M�aV SR è. 5651/1994 o hlav-

Anotácia: Definovanie a charakteristika foriem praktického vyuèovania. Súèasná organizácia, jej príprava
a zabezpeèenie. Obsah dohôd  o vykonávaní odbornej praxe.

K¾úèové slová: uèebná a odborná prax, pedagogicko-organizaèné zabezpeèenie praxe, dohody

J. Lauko, �kolský in�pektor, B. Bystrica

K ORGANIZÁCII ODBORNEJ PRAXE V SO�
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ných formách praktického vyuèovania na stredných �kolách
a odborných uèili�tiach zo 14.12.1994.

Rozsah a obsah praktického vyuèovania v jej jed-
notlivých formách (cvièenie, prax, odborný výcvik) je vy-
medzený uèebnými plánmi a  uèebnými osnovami zavedených
�tudijných a uèebných odborov v stredných �kolách. Prax
v SO� sa èlení na uèebnú a odbornú. Zásadný rozdiel medzi
nimi je v ich organizácii.

Uèebná prax sa realizuje väè�inou v �kolských pre-
vádzkach pod vedením pedagogických pracovníkov danej �ko-
ly pod¾a tý�denného rozvrhu vyuèovania. Je to samostatný
povinný odborný predmet s èasovou dotáciou danou príslu�nými
uèebnými plánmi a obsahom rámcovo, resp. podrobne vy-
medzeným samostatnou uèebnou osnovou.Vo viacerých
�tudijných odboroch SO� si tento povinný odborný predmet
mô�u �iaci voli� aj ako volite¾ný predmet v ïa¾�ích roèníkoch
�túdia.

Odborná prax je organizovaná SO� spravidla mimo
�kolských priestorov, v rôznych prevádzkových podmienkach,
pod vedením prevádzkových pracovníkov - in�truktorov.Táto
prax sa zvyèajne realizuje v tý�denných blokoch, najèastej�ie
v II. a III.roè., a to väè�inou v èase konania maturitných skú�ok
v SO�, v èasovej dotácii danej príslu�ným uèebným plánom.
Vo viacerých �tudijných odboroch SO� sa odborná prax koná
aj v èase hlavných �kolských prázdnin ako povinnná, resp.
dobrovo¾ná.

V nedávnej minulosti sa odborná prax organizovala
strednými odbornými �kolami takmer výluène ako skupinová.
Èastokrát takto organizovaná odborná prax nesplnila svoju
funkciu a ciele, nako¾ko pre ve¾ké skupiny �iakov nebolo mo�né
zabezpeèi� v jednom podniku zmysluplnú èinnos�. �iaci neraz
vykonávali èinnosti, ktoré neboli v súlade s uèebnými osnovami
predmetu a ich prínos pre �iakov bol znaène diskutabilný.
V mnohých podnikoch sa �iaci zaoberali výluène manuálnymi
a nekvalifikovanými èinnos�ami. V súèasnej dobe sa odborná
prax �iakov vo väè�ine SO� organizuje a zabezpeèuje ako indi-
viduálna prax, resp. aj ako skupinová, av�ak pre malý poèet
�iakov. Realizuje sa preva�ne v rôznych súkromných firmách
(právnické, resp. fyzické osoby), èasto v úzkej spolupráci
s rodièmi �iakov �koly, resp. priamo pod ich vedením.
Vzh¾adom na problémy v zabezpeèení pracovísk v niektorých
regiónoch, resp.v niektorých �tudijných odboroch, sa ojedine-
le pre odbornú prax vyu�ívajú aj �kolské priestory. V �kolských
priestoroch sa väè�inou realizuje aj tzv. náhradná odborná prax,
ktorú konajú �iaci, ktorí nemohli z objektívnych dôvodov, najmä
kvôli PN, vykona� riadnu odbornú prax, resp. keï z uzavretej
dohody o zabezpeèení odbornej praxe zmluvná strana z rôznych
dôvodov odstúpila, prípadne ak SO� stiahla �iaka z tejto praxe
z dôvodov nere�pektovania èi poru�ovania dohodnutých
podmienok organizáciou. Jednoznaène je v�ak potrebné pre-
ferova� realizáciu odbornej praxe �iakov SO� v mimo�kolských
priestoroch.

Rie�enie organizaèných a realizaèných problémov
pri zabezpeèení odbornej praxe v týchto priestoroch je vyvá�ené
evidentnými prínosmi pre �iakov SO�. Okrem osvojenia si
po�adovaných odborných vedomostí a zruèností, ktoré
praxujúci �iaci získavajúm, majú v mnohých prípadoch
jedineènú mo�nos� pracova� na �pièkových technických
zariadeniach, ktoré sú vzh¾adom na finanènú situáciu v rezorte

�kolstva pre väè�inu SO� nedostupné. Podobne majú mo�nos�
priamej komunikácie so �pièkovými odborníkmi a mana�érmi
týchto firiem.

Je zaujímavé - a aj pov�imnutiahodné, �e z poèiatoènej
neochoty umo�ni� �iakom SO� kona� odbornú prax v týchto
firmách, najmä z ich strany, a to predov�etkým z organizaèných
a bezpeènostných dôvodov, sa u� v súèasnej dobe, po získaní
vzájomných skúseností s òou, darí pomerne úspe�ne väè�ine
SO� túto prax pre svojich �iakov zabezpeèi�. Ako dôvod tejto
zmeny je mo�né oznaèi� jednak osobnú zainterenovanos�
a anga�ovanos� pracovníkov - rodièov praxujúcich �iakov,
a jednak je nezanedbate¾ná aj skutoènos�, �e mnohí �iaci sa
priamo podie¾ajú na rie�ení a aj úspe�nom vyrie�ení konkrétnych
firemných úloh a zamestnávatelia si zároveò touto cestou aj
testujú �iakov, svojich budúcich potenciálnych pracovníkov.
�kole zase takto organizovaná odborná prax umo�òuje získa�
pomerne objektívnu spätnú väzbu o priebehu výchovno-
vzdelávacieho procesu a jeho výsledkoch,  a to najmä v odbor-
ných predmetoch.

Z h¾adiska úspe�nej realizácie odbornej praxe v SO�
je najdôle�itej�ia jej príprava a organizaèné zabezpeèenie,
za ktoré je plne zodpovedná SO�. Obyèajne je prípravou pove-
rený pedagogický pracovník �koly (zástupca riadite¾a, vedúci
dielní, uèite¾ odborných predmetov). Ukazuje sa nevyhnutným
spracova� pre odbornú prax osobitné pedagogicko - organizaèné
pokyny, najmä v SO� s väè�ím poètom praxujúcich tried, ktoré
by mali obsahova� v�etky dôle�ité informácie pre �iakov, ako
aj pre v�etkých zainteresovaných pedagogických, resp. nepe-
dagogických pracovníkov SO�. Uvedené pokyny by mali
obsahova� najmä konkrétne informácie o obsahu, rozsahu, cie-
¾och a èasovom harmonograme odbornej praxe v jednotlivých
roèníkoch, triedach, resp. �tudijných odboroch a zameraniach.
Je �iadúce pod¾a mo�ností zabezpeèi�, aby �iak mal poèas
trvania celej odbornej praxe mo�nos� vykonávania viacerých
èinností. V súlade s príslu�nými uèebnými osnovami predmetu
prax  je snaha diferencova� obsah a ciele odbornej praxe v 2.,
resp. 3.roè. Podobne je snaha diferencova� odbornú prax v �tu-
dijných odboroch TIS, kde sa táto orientuje na èas� zameranú
na ekonomické èinnosti a na odborno-technické èinnosti pod¾a
zamerania odboru.

Takto spracované pokyny by mali umo�ni� povereným
pracovníkom SO�, resp. ich �iakom, v spolupráci s rodièmi
predbe�ne vytipova� vhodné prevádzkové jednotky (�tátne
podniky, akciové spoloènosti, spoloènosti s ruèením ob-
medzeným, firmy, podnikate¾ov), resp. u� aj s nimi predbe�ne
dohodnú� mo�nos� realizácie odbornej praxe u nich. Na základe
takto získaných informácií je potrebné po ich analýze pristúpi�
k uzavretiu dohôd medzi SO� a príslu�nými SUBJEKTAMI
o zabezpeèení odbornej praxe �iakov SO�. Tieto je pritom
potrebné uzavrie� zásadne e�te pred termínom konania
odborných praxí. Mali by obsahova� v�etky nále�itosti uvede-
né v § 19, ods.8 cit. vyhlá�ky o stredných �kolách.

Ukazuje sa ako nevyhnutné uvies� v nich okrem poètu
praxujúcich �iakov  (§ 19, ods. 8d cit. vyhl. o stredných �kolách),
aj ich "nacionálie", bydlisko a pod., a to jednak z bezpeènost-
ných, ale aj z pragmatických dôvodov, napr. zabezpeèenie vstu-
pu na pracovisko a pod. Dohodnuté èinnosti �iakov musia by�
pritom v súlade s uèebnou osnovou predmetu prax. Je tie� ne-
vyhnutné v dohodách uvies� v�etky pracoviská, kde sa bude
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odborná prax realizova�. Najdôle�itej�ou èas�ou týchto dohôd
je zabezpeèenie opatrení na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia �iakov odbornej praxe. Pritom zodpovednou za bez-
peènos� a ochranu zdravia �iakov je v�dy organizácia, s ktorou
je uzavretá dohoda v súlade s príslu�nými ustanoveniami
Zákonníka práce. Povinnos�ou SO� je pritom �iakov pred ná-
stupom na odbornú prax preukázate¾ne pouèi� o povinnostiach
súvisiacich s BOZ (§ 18 cit. smernice o stredných �kolách).
Ked�e odborná prax sa má vykonáva� v prevádzkových pod-
mienkach pod vedením in�truktorov, je potrebné zo strany
zmluvnej organizácie takýchto pracovníkov ustanovi�. Samo-
zrejme, uzavreté dohody mô�u obsahova� aj ïal�ie nále�itosti
a podmienky, za ktorých sa bude odborná prax �iakov SO� re-
alizova�. Tieto v�ak musia by� v súlade s platnými predpismi.
Pre úspe�nú realizáciu odbornej praxe je nevyhnutné �iakov
vopred informova� o spôsoboch kontroly a hodnotenia odbornej
praxe.

Kontrolu odbornej praxe v jednotlivých prevádzkách
realizujú poverení pedagogickí pracovníci SO�. Vo väè�ine sú
to uèitelia, ktorí nie sú zainteresovaní do maturitných skú�ok.
Ich poèet je urèený citovanou smernicou o stredných �kolách
a jej prílohou o delení tried a zriaïovaní skupín �iakov.

Cie¾om kontroly priebehu odbornej praxe v SO� by
mala by� najmä kontrola organizaènej a odborno-pedagogickej
úrovne a plnenia uèebných osnov tohto predmetu, a samozrejme,
re�pektovanie dohodnutých podmienok.

Poèas odbornej praxe si �iaci vo väè�ine vedú pracov-
né záznamy, resp. denníky, do ktorých si zaznamenávajú
vykonávanie pracovných èinností. Tieto zároveò slú�ia aj
na záznamy in�truktorov, resp. pedagogického dozoru. V nie-
ktorých stredných odborných  �kolách �iaci po skonèení odbor-
nej praxe spracovávajú protokoly, resp. referáty o odbornej
praxi.
�iaci sú obyèajne  po skonèení odbornej praxe hodnotení jed-

nak in�truktormi, a jednak uèite¾mi
praxe. Ukazuje sa ako oso�né,
vopred pre in�truktorov praxe
spracova� hodnotiace hárky,
ktoré im u¾ahèia hodnotenie,
zvlá�� keï tí sú obyèajne
bez pedagogického
vzdelania. Súèas-
�ou hodno-
tenia mô�e
by� aj hodno-
tenie úrovne
preukáza-

te¾ne  �iakmi  zhotovených a  spracovaných  pro-
duktov, pracovných denníkov a zázna-
mov, resp. spracovaných protokolov a re-

ferátov z odbornej praxe.
Po skonèení odborných praxí je �iadúce, aby ich �kola

vyhodnotila.
Pritom je potrebné bra� do úvahy stanoviská a názory �iakov,
pedagogického dozoru, ale tie� prípadné pripomienky orga-
nizácií, v ktorých sa odborné praxe realizovali.

Na záver je mo�né na základe získaných poznatkov
a skúseností jednoznaène skon�tatova�, �e praktické vyuèova-
nie - a osobitne odborná prax v òom, má aj naïalej svoje opod-
statnenie v uèebných plánoch SO�, a to aj napriek evidentným
�a�kostiam s jej zabezpeèením, organizáciou a aj samotnou
realizáciou.

Summary: The author defines some forms of on -the-job training at secondary vocational schools. He explains the condi-
tions which are necessary to organize and conduct such-on-the-job training. In the article he draws upon his  own obser-
vations , experience and knowledge.

   BIOLÓGIA  V  ZÁVOZE
 VYUÈOVANIE BIOLÓGIE SKORO BEZ SYSTÉMU PRIPOMÍNA VÝSTAVBU DOMU BEZ ZÁKLADOV

V. Franc, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Anotácia: Neúmerné preteoretizovanie súèasného vyuèovania  zoológie  (i biológie v�eobecne) na gymnáziách.  Silné
podcenenie  induktívneho prístupu,  praktického kontaktu �tudentov s prírodninami, a najmä problematiky systému a
medzinárodnej  nomenklatúry. Dôsledok  -  ve¾ké  problémy  pri  �túdiu  v�etkých prírodovedných odborov na vysokých
�kolách. Naliehavá potreba zmeni� uèebné osnovy i celkový charakter vyuèovania biológie.

K¾úèové slová: vyuèovanie zoológie a biológie na gymnáziách, zmena uèebných osnov, praktické vyuèovanie  na báze
systému, empírie a induktívnych  gnozeologických  procesov

       Príroda ma fascinovala u� od detstva. Preto  som, prirodzene,
skonèil pri  �túdiu  biológie, ktorá  sa stala mojou  celo�ivotnou
náplòou. Pôsobím u�  ôsmy rok na Univerzite Mateja  Bela
v Banskej Bystrici (bývalej Pedagogickej fakulte),  preto si dovo-
lím v tejto oblasti zov�eobecòova�, hoci mám len 32 rokov.
     Dobre si pamätám na gymnaziálne èasy, a to najmä vïaka
�túdiu biológie.  Netvrdím, �e toto obdobie v  minulom re�ime

bolo dokonalé, veï aj voèi vtedaj�ím uèebniciam boli mnohé
výhrady. Keï to v�ak porovnávam so súèasným stavom,
chví¾ami mám chu� hodnoti� roky môjho gymnaziálneho �tú-
dia ako �staré zlaté èasy�.
     Za  posledných  15 rokov sme  zaznamenali u� minimálne
�tyri zmeny  uèebných  osnov  v  predmete  biológia. Keï  v�ak
sledujeme kvalitu biologického vzdelania v tomto období,
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musíme, �ia¾, kon�tatova�, �e nemala a nemá vôbec stúpajúcu
tendenciu! Najzrete¾nej�ím dôkazom sú  �tudenti, ktorí práve
ukonèili gymnázium a  zaèali �túdium biológie na na�ej èi
na inej univerzite s prírodovedným zameraním  (podotýkam,
�e  pri   stále  ve¾kom   záujme o vysoko�kolské  �túdium sa  táto
�výsada�  týka väè�inou skutoène len tých najlep�ích). Ako
uèite¾ zoológie robím ka�doroène vstupný test zoologických
vedomostí pre  �tudentov na zaèiatku 2. roèníka. �ia¾, musím
kon�tatova�, �e �tí najlep�í� sú z roka na rok slab�í. Ich neve-
domos� je skutoène zará�ajúca - po nieko¾kých rokoch praxe
som zistil,  �e väè�ina absolventov gymnázia  má len ve¾mi
hmlistú predstavu o takých  základných  pojmoch, ako  je  poh-
lavný dimorfizmus,   partenogenéza,   hemolymfa,  trochofóra,
célom, mixocél  a  pod.,  prièom  demon�trova�  nieèo  na  prí-
kladoch  u� nedoká�e  takmer nikto,  o praktickom  urèovaní
(tých  známej�ích) �ivoèíchov  ani  nehovoriac!  Situácia   v  bo-
tanike  je  podobná: najlep�í �tudenti ako-tak zvládajú  teoretickú
èas� uèiva, väè�ina v�ak  nie je  schopná spo¾ahlivo  identifikova�
ani  len buk lesný alebo   záru�lie   moèiarne!!!   Kon�tatované
fakty  v�ak  ostro kontrastujú so skutoènos�ou, �e ve¾ká väè�ina
�tudentov, u ktorých boli zistené tak hlboké vedomostné
medzery, mali z maturitnej skú�ky z biológie známku 1,
prípadne 2! Neraz som  si u� lámal hlavu nad tým,  èi je to
vôbec mo�né.  Bohu�ia¾, je. Odpoveï treba h¾ada�  v  súèasnej
koncepcii  (alebo  skôr  antikoncepcii)  vyuèovania zoológie,
ale i biológie vôbec. Preto�e sa hlb�ie zaoberám zoológiou,
chcel by som rozobra� situáciu v tejto naj�ir�ej disciplíne
biologických vied.  Porovnanie rozdielov  medzi �klasickou�
a �modernistickou� koncepciou vyuèovania  zoológie je k dis-
pozícii v nasledujúcej tabu¾ke:

Pokia¾ chápeme uvedené negatívne  zmeny vo  vyuèo-
vaní zoológie  na slovenských gymnáziách ako  modelovú  situ-
áciu,  musíme   kon�tatova�,  �e  biologické vzdelávanie ako
celok  zaznamenalo za  posledných 10 - 15 rokov podstatné
zní�enie  kvality.  Ïal�í  rozbor  i  náèrt  perspektív nápravy sa

preto bude týka� vyuèovania  celého predmetu biológia, teda
nielen  zoológie.  Voèi  súèasnému  vyuèovaniu  biológie
na gymnáziách mo�no ma� ïal�ie výhrady:
    1. Uèivo je do roèníkov  rozdelené asymetricky - v 1. roèníku
bola biológia úplne vypustená!?, látka je �trukturovaná
nepreh¾adne, prièom sa skáèe z jedného ve¾kého taxónu (kmeòa,
triedy) do druhého. Veï u� len skutoènos�, �e systém v�etkých
�ivých organizmov je umelo  nahustený do jedného roèníka (!),
hovorí za v�etko. Samozrejme, uvedomovanie si  súvislostí
a  fylogenetických vz�ahov potom takmer úplne chýba.
     2. Biologické uèivo je silne preteoretizované: neúmerne ve¾ká
plocha je venovaná problematike cytológie, histológie a fy-
ziológie (èím v�ak netvrdím, �e tieto disciplíny nie sú dôle�ité!);
na druhej strane v�ak  do�lo k silnej redukcii látky, ktorú mô�u
(lep�í) �tudenti pochopi� na základe  vlastnej empírie,
experimentovania a induktívnych gnozeologických postupov.
     3.  Výsledkom  súèasnej   koncepcie  vyuèovania  biológie
na gymnáziách  je  povrchnos�  -  �tudenti  pou�ívajú mno�stvo
zväè�a teoretic   kých  odborných   termínov,  niektorí   doká�u
pomerne zasvätene hovori� o Krebsovom  cykle, Mendelejo-
vých zákonoch a pod., ale  prakticky  v  prírode  nepoznajú  tak-
mer  niè!  Je  jasné, �e vyuèovanie  biológie má  za týchto  okol-
ností zní�enú informatívnu - faktografickú,  ale aj  formatívnu
funkciu.  Posledné desa�roèie 20. storoèia  je desa�roèím �ivot-
ného  prostredia, minulý rok  bol navy�e  vyhlásený  za  rok
ochrany  európskej  prírody  - táto problematika je  preto ve¾mi
frekventovanou témou v  masmédiách i pri  rôznych  politických
rokovaniach.  To  èasto  diskutované  �ekologické  alebo   ochra-
nárske  vedomie�  stojí   v�ak:
a) na vedomostnej - faktografickej báze,

b) na citovom stoto�není
sa s objektom ochrany.
     Ako v�ak mô�eme
chcie� od mladých ¾udí,
aby poci�ovali  vnútor-
nú potrebu  chráni�  nieèo,
èo vlastne vôbec nepo-
znajú ???
     4. Súèasné  uèebnice
biológie pre  gymnáziá pri-
pomínajú skôr vysoko-
�kolské  uèebnice -  text
je  niekedy a� neúmerne
strohý a vedecky koncízny
(i keï èitatelia sú 16- a�
17-roèní mladí ¾udia)
a trpí nedostatkom ilus-
trácií. Vyuèovanie bioló-
gie je potom  menej atrak-
tívne a pre èas�  �tuden-
tov (najmä technického
zamerania) sa vlastne stá-
va �nezá�ivným� nut-
ným  zlom, podobne ako

pre viacerých humanitne zalo�ených  jednotlivcov matematika.
Je  úplne jasné, �e od  ¾udí, ktorí  boli na   gymnáziu  �traumatizo-
vaní�  súèasnou koncepciou  vyuèovania  biológie,  nemo�no
èaka�,  �e  sa  stanú odu�evnenými ochrancami prírody!
     Keï by sme sa sna�ili sledova� a zdokumentova� zmeny

KONCEPCIA VYUÈOVANIA ZOOLÓGIE

                             KLASICKÁ                           MODERNISTICKÁ

- preva�uje deduktívny prístup a viac-menej
autoritatívne akceptovanie pouèiek

- uprednostòovanie aplikovanej (po¾nohos-
podárskej, lesníckej veterinárnej) zoológie ap.

- jednostranné preferovanie syntetickej,
"akademistickej" metódy (prístupu)

- preva�uje silná tendencia k podceòovaniu
systému a systematického prístupu

- kontakt so �ivou prírodou je len symbolický,
prostredníctvom tzv. "hospodársky významných
druhov"

- medzinárodná nomenklatúra sa takmer
úplne vytratila

- dôraz bol kladený na empirický prístup
a induktívne gnozeologické postupy

- snaha o získanie aspoò základného pre-
h¾adu v �ivoèí�nej rí�i

- snaha o zachovanie rovnováhy analytickej
 a syntetickej zlo�ky poznania

- systém bol hlavným metodologickým
i �trukturálnym nástrojom biologických  vied

- snaha o aktívny kontakt s prírodninami
a praktické poznávanie známej�ích zástupcov

- bola snaha o aspoò èiastoèné zvládnutie
medzinárodnej nomenklatúry
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vo výuke biológie na gymnáziách v období pred a po roku
1989, núkajú sa nám paralely s �hà-systémom� v politických
zmenách po  tzv. ne�nej revolúcii. V �kolstve  zaèiatkom
90-tych rokov tie� prevládali snahy likvidova�  v�etko, èo  by
len  pripomínalo  minulý  re�im. �ia¾ - takmer sa zlikvidovalo
i to, èo bolo dobré  a priná�alo evidentné výsledky  -  do  tejto
kategórie  patrí  aj  �klasická� koncepcia vyuèovania    biológie
s ve¾mi   osvedèenými    nadstavbovými mimo�kolskými  aktivi-
tami  (biologická  olympiáda  a SOÈ). Súèasné uèivo  biológie
na  gymnáziách je  pomerne ob�a�né,  v praktickej rovine v�ak
nedáva �tudentom skoro  niè. Dôkazom je skutoènos�, �e dne�ní
absolventi gymnázií (èes� výnimkám) v prírode prakticky niè
nepoznajú!  Silné  podceòovanie  systematického  prístupu
a hlavne medzinárodnej  vedeckej  nomenklatúry  navy�e   ve¾-
mi  s�a�uje neskor�ie �túdium humánnej i  veterinárnej medi-
cíny, biológie, ale i lesníctva  a po¾nohospodárstva. Èasto  cito-
vaná my�lienka, �e gymnázium  by  malo  by�  prípravou
na  vysoko�kolské �túdium, sa v tomto  prípade stáva  prázdnou
frázou! Je  zrejmé, �e nápravu mo�no  dosiahnu�  len  kom-
plexným  systémovým  rie�ením:
     1. Je nevyhnutné zmeni� uèebné osnovy biológie na gym-

náziách a vytvori� logický,  prirodzený a  efektívny �tudijný
program, odrá�ajúci prirodzený  systém  a  vnútornú  �truktúru
biológie  ako vedy:
1.  roèník:  systém  a  fylogenéza  prokaryontov,  húb  a rastlín,
fyziológia  rastlín;
2. roèník:  systém  a  fylogenéza  prvokov1 a �ivoèíchov,   fyzio-
lógia   �ivoèíchov;
3. roèník:   anatómia a fyziológia èloveka,  vznik a vývoj  èloveka,
genetika a  základy zdravovedy;
4.  roèník: ekológia a  environmentalistika, komplexná biolo-
gická syntéza,  problémy a aplikácie biologickej  vedy.
     2. Je potrebné vypracova�  nové uèebnice biológie pre  gym-
náziá, ktoré by  odrá�ali  moderný  systém  �ivých  organizmov
a  kde  by boli eliminované zásadné nedostatky, analyzované
v tomto èlánku.
     3. Vyuèovanie biológie treba reformova� na atraktívny, �ivý
a dynamický  �tudijný  program,  kde  bude  proporcionálne
zastúpená teória, prax  i aplikácie. Podstatne  sa tým zvý�i  fak-
tografická, ale  hlavne  formatívna  hodnota  tohto  dôle�itého
a zaujímavého predmetu.

1 Prvoky  sú  e�te  i  v poslednej uèebnici biológie  z roku 1991  uvádzané ako  podrí�a �ivoèí�nej rí�e,  i keï  sú na  celom svete  u� aspoò  30

rokov hodnotené ako samostatná rí�a!

Summary: The author tries  to analyze the unsatisfactory situation in  the contemporary  conception  of  the biological
education in grammar  schools, where  theoretical approach is highly prefered. But,  on the  other side,  students are  mostly
unable to identify neither  the best  known species  of plants  and animals. Then the biological knowledge  is only superficial
and its formative  function is highly limited.  Moreover, grammar schools graduates have serious  difficulties in a successive
study of nature  sciences in universities. Therefore  it is necessary  to rebuild the  schedule and  the  whole  conception   of
the  grammar  school  biological education totally.

Z výsledkov  prieskumu nealkoholovej
toxikománie na vzorke gymnaziálnych �tudentov

Anotácia: Prierezový, jednorazový, mapovací prieskum, zameraný na drogovú závislos�, respektíve jej prejavy.
Z výsledkov boli výstupy na �kol. r. 95/96 spracované na základe výsledkov vo forme aktivít primárnej prevencie,
zameranej na zamedzenie vzniku drogovej závislosti.

K¾úèové slová: toxikománia, droga, úzus, abúzus, tolerancia, závislos�, abstinenèný syndróm, toxikomanická
subkultúra, drogová scéna

Drogová závislos� je nebezpeèný jav. Má svoje príèiny,
ale aj dôsledky (klinické, sociálne, kriminálne). Problém je
ventilovaný aj v dennej tlaèi (napr. SME 10.4.1995) a núti
k zvý�enej aktivite nielen odborníkov, ale aj uèite¾ov a políciu.
V minulom roku bol v pedagogickopsychologickej poradni
v na�om meste interdisciplinárny seminár k tejto problematike.
Ústav zdravotnej výchovy v Bratislava prostredníctvom �kol-
ských správ realizoval aj prieskum na vybratých S� v �kolskom
roku 1994/95 o alkohole a drogách (projekt európskeho �kol-
ského prieskumu). Naznaèený problém nás zaktivizoval e�te
na jeseò 1994 k tomu, aby sme podobný prieskum uskutoènili
a po vyhodnotení výsledkov informovali nielen na�ich peda-
gógov, ale aj �ir�iu uèite¾skú verejnos� o stave v tomto smere.
Ide predov�etkým o praktické výstupy a opatrenia v nasledu-
júcom �kol. roku 1995/96.

1. Toxikománia má u� nieko¾ko desa�roèí takpovediac
celosvetový charakter. Nealkoholová toxikománia sa podie¾a
na raste niektorých asociálnych a kriminálnych javov a správa-
nia. Ukazuje sa, �e najviac zasiahnutou èas�ou populácie, a to
aj u nás a v posledných rokoch, je mláde�. Preto bude nevyhnut-
né zo strany v�etkých spoloèenských zlo�iek a relevantných
odborných kruhov rozvinú� aj prácu v oblasti primárnej
prevencie.

Droga je akáko¾vek látka, ktorá, ak sa dostane do �ivého
organizmu mô�e pozmeni� jednu alebo viac jej funkcií. Toxiko-
mánia je stav periodickej alebo chronickej intoxikácie, ktorá
�kodí jednotlivcovi, ale aj spoloènosti a je vyvolaná opakova-
ným u�ívaním drogy. Drogová závislos� je psychický a niekedy
aj fyzický stav, vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia drogy
a �O a je charakterizovaný zmenami správania.

�. Kováè, �kolský psychológ, B. Bystrica
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Úzus je u�ívanie v medziach normy (ako lieku spôso-
bom lege artis). Abúzus je u� zneu�ívanie, zneu�itie èi nadu�í-
vanie drog v nevhodnú dobu, na nevhodnom mieste a ne-
vhodným spôsobom.

Fyzická závislos� je stav organizmu vzniknutý dlhodo-
bým a èastým podávaním drogy, ktoré, ak je zastavené, prejavu-
je sa výskytom abstinenèných príznakov. Psychická závislos�
je du�evný stav vzniklý podaním drogy a prejavuje sa potre-
bou drogu u�íva� (via�e sa na urèité zá�itky).

Abstinenèný syndróm predstavuje odvykacie prízna-
ky, ktoré sa vyskytujú v rôznej intenzite u v�etkých návyko-
vých látok (kofein, tabak, alkohol, droga).

Tolerancia je v biológii a medicíne chápaná ako schop-
nos� organizmu zná�a� urèité látky. Pri drogách a alkohole sa
prejavuje oslabujúcim sa úèinkom rovnakého mno�stva látky,
v skutoènosti potrebou zvy�ova� dávky na vyvolanie rovnakého
úèinku.

Toxikomanická subkultúra je �ivotný �týl, názory,
postoje a hierarchia hodnôt ktorá charakterizuje spoloèenstvo
osôb, ktoré drogy zneu�ívajú (hippies, punk, heavy metal atï.).

Drogová scéna je aktuálna situácia týkajúca sa rozsahu,
charakteru, spôsobu a miery záva�nosti zneu�ívania drog v ur-
èitej lokalite (mesto, �kola atï.). U mláde�e treba uvies� aktuálne
termíny ako experimentálne, rekreaèné a habituálne u�ívanie
drog, lebo pravidelné u�ívanie s prípadnou závislos�ou sa týka
habituálneho u�ívania.

Príèin, ktoré vedú k drogovej závislosti je viacero, naj-
výsti�nej�ie ich dáva do súvislosti v odbornej literatúre model
tzv. interakèného �tvorstenu. Výskumy a skúsenosti ukázali, �e
k u�ívaniu siahajú osoby po�ivaènej�ie, nezdr�anlivé, socio-
patické, precitlivelé, so zní�enou frustraènou toleranciou, efek-
tívne labilné, ktoré takto realizujú �autoterapiu� svojej úzkosti.
Osoby siahajú k látkam morfínového typu (ópium, heroín,
morfium, dolsín a známy roztok Brown), u�ívajú barbituráty
(sedatíva, anwiolytiká, meprobamat s hypnotickými úèinkami),
prípadne u�ívajú psychostimulanciá (fermetrazín a tzv. Pervitín),
ale aj kokaín, ha�i�, marihuanu a halucinogény (ako LSD, mes-
kalin), prípadne látky prchavé, slú�iace na inhaláciu - sniffing.

Najèastej�ou �tartujúcou drogou pre deti a mladistvých
(ak abstrahujeme od cigariet a alkoholu) sú toluén, tetrachlór-
etylén, alebo lepidlo Vulkan. Roz�írilo sa aj intravenózne apliko-
vanie roztoku alnagonu.
Pod¾a X. Medzinárodnej klasifikácie chorôb po roku 1990 u�
nie je ostrá hranica medzi tvrdými a mäkkými drogami (Hard-
Soft Drugs).

2. V decembri �kol. roku 1994/95 sme aplikovali ano-
nymnú anketu so 16 otázkami vo vybraných 4 triedach
gymnázia. Z celkového poètu �tudentov (560) i�lo o N=118
opýtaných, teda pribli�ne 1/4 �koly (Ch 41%, D 59%). Pod¾a
fyzického veku i�lo o �tudentov medzi 15.-18. rokom FV. Len
zanedbate¾ný poèet �iakov pochádzal z neúplných rodín, alebo
z rodín s jedným die�a�om. I�lo preva�ne o deti mestské, ktorých
rodièia boli z radov inteligencie, podnikate¾ov, robotníkov èi
pracovníkov �tátnej správy. Niektoré výsledky sme analyzovali
len ako celok, inde sme porovnali chlapcov a dievèatá, pod¾a
roèníkov sme ich zoskupili vekove (I.+II., III.+IV.). Prieskum
bol jednorazový, mapovací, naprieè roèníkmi. Odpovede sme
zaznamenávali na stupnici, prípadne vyberali z alternatív,

charakterizovali jav v odpovedi alebo odhadli mieru a stupeò.
Sme si vedomí kladov a nedostatkov ankety a preto sme sa sna-
�ili dr�a� sa výsledkov a nedospie� k neprípustnej interpretácii..

3. Informovanos� �tudentov pod¾a 5 bodovej stupnice
o javoch, ktoré pokladáme za civilizaèné zlozvyky (návyky ak
nie priamo choroby: kofeín, tabak, alkohol, drogy, AIDS), je
najvy��ia a rastie smerom k alkoholizmu (priemer 4,0)
bez oh¾adu na roèník èi pohlavie. Dne�ní mladí kofeín a tabak
neposudzujú tak prísne ako alkohol, drogy a AIDS. Najèastej�ia
a najsilnej�ia kombinácia, ktorá doslova �stra�í� je TA+AL+DR,
prípadne AL+DR s následným AIDS. Pitie kávy a fajèenie je
pre nich dnes v�edná vec, kým na�a generácia nepoznala drogy
a AIDS, v tom je generaèný posun. Tento posun znaèil
v prieskume aj posun v informovanosti (bagatelizácia prvých
dvoch, dobrá informovanos� v ostatných oblastiach).

Túto stránku informovanosti sme doplnili e�te 7 pojma-
mi, z ktorých opýtaní bez rozdielu veku a pohlavia vymedzili
relatívne správne predov�etkým sniffing, hard drugs a depend-
ence.
�peciálnej�ie výrazy poznalo len málo ¾udí (black out, gam-
bling, loss of control). Najspo¾ahlivej�ie pí�e o tvrdých drogách
a závislosti èas� chlapcov vo vy��ích roèníkoch, ktorí majú aj
obmedzené skúsenosti s black outom (následné okno po po�ití
alkoholu). Ide o 40%, 20% a 10% opýtaných.
O prevencii pod¾a stupnice (od pólu  slabej a� po aktívnu), kto-
rá predstavovala kontinuitnú �kálu (0-100%), si väè�ina vzorky
myslí, a tak to aj vyznaèila, �e sa pohybuje v rozpätí 25-50 %
úèinnosti. Odpovede boli lokalizované tam, kde ide skôr
o nedostatoènú a� priemernú hodnotu prevencie, a to zo strany
80% skúmanej vzorky bez rozdielu veku a pohlavia.

Tieto otázky ukázali, �e miera informácií stúpa smerom
k vy��ím hodnotám, a to od alkoholizmu po drogy a AIDS,
prièom �tudenti najspo¾ahlivej�ie vymedzia inhaláciu, tvrdé
drogy a závislos� za súèasného de�pektívneho postoja a hod-
notenia prevencie. U�ívanie drog prísne odsúdilo pod¾a
postojovej stupnice asi 1/4 vzorky (reprezentatívnej�ie u dievèat
a mlad�ích), kým star�í chlapci sú miernej�í smerom k neutrálnej
tolerancii javu. Z civilizaèných chorôb (nebezpeèenstiev,
návykov a zlozvykov) sme vybrali devä� (9), ktoré dávala ka�dá
opýtaná osoba do poradia (1.-9.) od najnebezpeènej�ej po naj-
menej nebezpeènú. V celej vzorke pod¾a individuálnych odpo-
vedí sme zistili poradie: AIDS, DROGY, RAKOVINA,
ALKOHOL, TABAKIZMUS, NEURÓZY, CIEVNÉ CHO-
ROBY, TELESNÉ CHYBY, KOFEINIZMUS. Priemerný
�profil� odpovedí sa nelí�il u chlapcov a dievèat (na prvých
troch miestach podobne ako vo vzorke) a roèníky I.-II., resp.
III.-IV. prehodili len poradie rakoviny a drog. AIDS je jed-
noznaène civilizaèná hrozba (stra�iak) a ukazuje sa, �e je zatia¾
aj negatívnym inhibítorom promiskutity.

Od informácií sme postúpili k okruhu pozorovaných
javov v okolí �tudentov. Ku katastrofickému zisteniu sme dospeli
z h¾adiska verejného správania sa v na�ej societe, preto�e a�
80% �tudentov vidí okolo seba na verejnosti fajèenie, pohyb
opitých ¾udí zaznamenáva a� 70-80% opýtaných a pribli�ne
20-40% vzorky si myslí, �e zaregistrovali aj ¾udí s príznakmi
po po�ití drog. Presnej�ia diferenciácia tejto skutoènosti v ïal-
�ích otázkach odhalila, �e na�i �tudenti poznajú osoby (na 40%
vzorky), ktoré �iria drogy a 16% z nich vie aj o tých, ktorí kupèia
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s nimi. Pozornos� týchto osôb je pod¾a opýtaných zacielená
najmä na �iakov SOU (40-60% z N), ale aj na gymnáziá a V�
(40%).

Veková stratifikácia konzumácie alkoholu, roz�irovania
drog a ich kupovania presnej�ie ukázala, �e najviac opitých
zaznamenali na�i respondenti z radov adolescentov a dospelých
(medzi 20-50 rokom veku), drogy najviac roz�irujú osoby
vo veku okolo 20. roku. Tento názor zostáva 50-60-80%
opýtaných zo vzorky, ale pripú��ajú (na 15% osôb zo vzorky),
�e treba by� pozornými aj voèi uhladeným pánom a dámam,
preto�e sú aj takíto �íritelia a dealeri. Pod¾a názoru na�ich
opýtaných (výsledky medzi 50-80% z N), drogy kupujú aj
u�ívajú väè�inou mladí ¾udia, t.j. �tudenti (ak máme na mysli
ná� typ �koly, tak do 18.-19. roku), ale aj iní dospelí, väè�inou
pod¾a ich odpovedí vo veku 20-30 rokov. Tieto výsledky by
mohli naznaèi� dobrú znalos� situácie vo vlastných radoch, ale
aj pravdovravnos� a sebakritickos�. Uvedené skutoènosti nám
mô�u naznaèi� aj urèitý �psychický identikit� predávajúcich aj
konzumentov, ktorý iste bude do urèitej miery kore�pondova�
s doteraj�ími skúsenos�ami a literatúrou.

V ankete sme mapovali aj vlastnú �aktivitu� a prejavy
u na�ich respondentov v tomto smere. Zistili sme, �e len polovica
vzorky nebola doteraz v �ivote ani raz opitá (viac D a výsledok
klesá smerom k vy��ím roèníkom). Len málo z nich skúsilo
inhaláciu, pod¾a odpovedí v�ak mo�no predpoklada�, �e pod¾a
veku a súèasnej situácie na�tartovali ako generácia na �mo-
dernej�ie trendy�. Máme na mysli cigarety s marihuanou, ktorú
uviedlo 12% vzorky (u CH 20%). U chlapcov a vo vy��ích
roèníkoch stúpa poèet priznaných opitostí (od piva, vína,
destilátov) od 40% cez 50% a� k 60% pod¾a roèníkov, pohlavia.
Na�a vzorka pokladá za priam vhodné miesta na fajèenie,
konzum alkoholu a �írenie - predávanie drog diskotéky, bary,
herne a ulicu. Byty sa u� �nenosia�, preto�e nastal posun
na kontinuitu verejne-anonymne. Usudzujeme, �e utajované,
romantické a anonymné formy u�ívania sa týkajú mlad�ích
vekových kategórií a sniffingu. Mladí ¾udia si teda �legalizovali�
soft drugs v rámci svojich neformálnych spoloèenských aktivít,
kde sa aj verejne grupujú (herne, disko, ulice). Pritom a� 80%
opýtaných by sa ako dospelí zachovali tak, �e tieto aktivity
a javy budú u svojich detí zakazova� a tresta�. Tento postoj
mierený do budúcnosti sa v�ak nezhoduje s dne�ným postojom
opýtaných, preto�e �tu a teraz� by výskyt javu neohlásili nikde.
Väè�ina z nich (na 80-100%) by dala prednos� osobnému
rozhovoru, odborníkom dôveruje len 40-50% opýtaných a ro-
dièom postihnutých kamarátov by to oznámilo len 10-20% �tu-
dentov. Dospelí (rodièia, profesori, odborníci) majú v radoch
�tudentov men�iu dôveru, o represívnych zlo�kách ani neho-
voriac, tak�e v�etci sme pre mladých �svetom dospelých�,
so v�etkými generaènými problémami a bariérami aj v tejto
oblasti.

Pod¾a na�ich respondentov tí, ktorí drogy kupujú a u�í-
vajú, majú na ne peniaze, preto�e majú majetných rodièov,
a tak aj vy��ie vreckové (50-70% vzorky), prípadne speòa�ia
rôzne veci, prièom pripú��ajú aj zisk z kráde�í (40-50-60%).
Pod¾a analýzy odpovedí sme usúdili, �e u 10-20% na�ej vzorky
ide o prekrývajúcu sa funkciu dealerov a konzumentov, tak�e
sa títo jedinci ¾ahko mô�u dosta� do kolotoèa závislosti a násled-
nej trestnej èinnosti, na èo upozoròuje aj literatúra.

Aby sme sa presvedèili o reálnej existencii tejto èasti
na�ej vzorky, zaradili sme aj otázky, ktoré mapovali prejavy,
príznaky èi �a�kosti, ktoré jednak mohli opýtaní na sebe
pozorova�, alebo ich pozorovali v �kole a mimo nej na iných.
Pod¾a sily a frekvencie uvedených prejavov v ankete a po vyhod-
notení odpovedí mo�no u 20% opýtaných z na�ej vzorky N
kon�tatova� výskyt �a�kostí po pou�ití alkoholu, ku ktorým sa
v podobe fúzie pridru�uje aj iná symptomatika, ktorá mô�e by�
výsledkom �zo�ívania� drog s alkoholom (alkohol +
marihuanové cigarety atï.). Zaznamenali sme teda pitie vody,
bolesti hlavy, sucho v ústach, �aludoèné �a�kosti, krútenie hlavy,
respondent sa cítil �mizerne�, niè ho nebavilo, mal zlú a smut-
nú náladu, prípadne sa ve¾a potil bez fyzickej námahy, ojedine-
le aj trasenie rúk a zlé následné sny.

Èo sa týka pozorovaní, tam �tudenti uviedli zápach
z úst od cigariet a alkoholu, bledos�, �lté prsty,  bli��ie neurèené
bolesti, bolesti hlavy a �alúdka. V�imli si tie� výraz tváre, chôdzu
a oneskorené reakcie, èervené oèi a nesústredenos�. Vidite¾né
boli aj malátnos�, nervozita, ha�terivos�, náladovos�, znechu-
tenos�, prípadne eufória  smerom k veèeru.

Niektorí �tudenti zastávali potom názor, �e drogy treba
zamedzi�, priekupníkov tresta�, na �kolách okrem prevencie
treba zavies� kontroly poèas vyuèovania. Neutrálnej�í zastávali
názor, �e ka�dý je strojcom svojho ��astia a príèiny javu vidia
aj v tom, �e rodièia èasto nemajú èas �pre samú prácu�.
Jednoznaène vyznel názor, �e ich u�ívajú tí, ktorí majú problémy.

Správa o prieskume je rozsiahlej�ia, obsahuje okrem
teoretickej èasti aj podrobnú interpretáciu zistení a je dolaïovaná
aj pou�itou literatúrou. Prieskum bol po vyhodnotení pre-
diskutovaný na pedagogickej rade �koly, preto�e objednávku
skoncipoval riadite¾ �koly. Nástroj - anketu zostavil �kolský
psychológ. Mo�no kon�tatova�, �e v �kole existujú jedinci, ktorí
sú aktívnymi konzumentmi alkoholu, s pridru�eným u�ívaním
iných toxických látok (preva�ne ¾ahkých drog v podobe mari-
huanových cigariet). Jav v �kole (mo�no aj v meste) kopíruje
iniciálne �tádium rozvoja a svojvo¾nej �legalizácie� u�ívania
na aktivitách mláde�e typických aj v iných okolitých krajinách.
Jednoznaène v�ak treba uvies�, �e s negatívnymi javmi v podobe
masového verejného fajèenia, pitia (opitosti) sa stretávajú,
bohu�ia¾, aj zo strany dospelých, a to v �ir�ej slovenskej
a miestnej societe.

Summary: The author introduces the results of an research aimed to map the situation in nonalcoholic
toxikomania. The research was realised among the students of  gymnasium.
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ASERTIVITA V RODINE A �KOLE
J. Le�òovská, Z� Marianska ul. Prievidza

Úvod
Existencia dobrých vzájom-

ných vz�ahov medzi ¾uïmi,
vzájomnej dôvery, priate¾stva
a lásky - to sú hodnoty, ktoré stoja
za to, aby pre ne èlovek nieèo
vykonal. Túto prácu nemô�e

za nás nikto urobi�. Ka�dý musí
pracova� sám na sebe - èi je

to dospelý alebo die�a. Ka�dý
mô�e usmerni� svoje sprá-

vanie tak, aby zostal sám
sebou, naplnil svoje

tú�by a nikomu tým neublí�il.
A preèo nezaèa� èo najskôr, èi�e

u detí? Tu máme jedineènú mo�nos� my uèitelia a hlavne tí,
ktorí uèíme nový predmet - eitickú výchovu. Tá nám otvára �i-
roké mo�nosti pre rozvinutie na�ich schopností, ako vplýva�
na deti, ako usmeròova� ich postoje a správanie, aby neskôr
netrpeli pre pocit osamelosti, krivdy, nevyèítali si svoje postoje
preto, �e sa rad�ej vzdali svojich po�iadaviek a prianí.

Na druhej strane ale treba �pribrzdi�� také prejavy
správania, keï die�a neuva�uje o tom, ako druhému ubli�uje,
keï zúri, napadá iných, poni�uje ostatných a presadzuje sa
na úkor druhých. Takto síce dosahuje svoj cie¾, ale iní ho nema-
jú radi, boja sa ho.

Uèite¾ má voli� správnu cestu, ktorá sa nachádza medzi
týmito dvoma krajnos�ami. A òou je také správanie, ktoré
umo�òuje èloveku presadi� si svoje po�iadavky, ale nie na úkor
iných. Takýto èlovek doká�e otvorene vyjadri� kladný a záporný
pocit, vie sa úprimne porozpráva� s ¾uïmi a obhajova� svoje
názory, po�iada� o láskavos�, presadzova� oprávnené po�ia-
davky i poveda� jednoznaène �NIE�, ak vo¾aèo naozaj nech-
ce. Pri tom v�ak uznáva práva druhých, nepresadzuje sa na ich
úkor a neponi�uje ich dôstojnos�.
Takéto správanie je typické pre asertívneho èloveka.

V posledných rokoch sa slovíèko asertivita akosi
èastej�ie objavuje v na�om �ivote.  Vo svojom èlánku sa dotý-
kam problémov s asertivitou v rodine a v �kole. Svoje poznatky
dopåòam výsledkami z dotazníka, ktorý som dala �iakom
8. a 9. roèníka.

Asertivita v rodine
Èlovek sa musí v �ivote mnohému nauèi�. Presne to

platí i o asertívnom správaní. Najprirodzenej�ím prostredím
pre takéto uèenie je rodina. Kde inde by sme mali zaèa� uèi�
takým základným schopnostiach, ako je poèúva� druhého,
hovori� o tom, èo cítim a èo chcem, pýta� sa, �iada�, udr�iava�
rozhovor atï.? To v�etko sú základné kamene asertívneho
spôsobu správania, na ktorých je mo�né rozvíja� u� �pecifické
techniky, ako je spôsob kritizovania, odmietnutie kritiky,
zavrhovanie kompromisu a iné.

I keï je známe, �e deti (hlavne v ranom detstve) majú
prirodzenú mieru asertivity,  rodièia nemusia v�dy ich správa-
nie bra� ako asertívne, ale skôr ako nemorálne. Malé die�a
doká�e bez toho, �eby malo pocit viny, poveda� �nie�. "Háèik"
je v tom, �e die�a èasto hovoriace  �nie� zdá sa by� rodièom
skôr choré èi mravne naru�ené ako asertívne.

Zmyslom asertívneho výchovného zásahu je presadi�
svoje priania a die�a nauèi�, �e niektoré veci sú dôle�ité len
preto, �e ich rodièia vy�adujú a �e sú podmienkou pre spoloèný
�ivot. Nesmieme pritom budi� v nich pocity viny, úzkosti, straty
lásky a pod.

Asertívni rodièia netrvajú na tom, aby sa die�a�u páèilo
to, èo po�adujú. Die�a mô�e ma� dokonca i zlos�, ale musí to
urobi�. Musí sa nauèi�, �e a� bude dospelé, bude si môc�
v mnohých smeroch robi�, èo samo uzná za vhodné.

Vplyvom výchovy v na�ej kultúre sú u� malé deti
vystavené tlakom, aby sa tlmili v prejavovaní toho, èo pre�ívajú.
Dostáva sa im výsmech za plaè, trest za prejavy zlosti a pod.
V dôsledku toho si mnohí ¾udia kladú za cie¾ ovláda� sa a ne-
vyjadrova� najmä negatívne pocity. Pritom je èoraz jasnej�ie,
�e z h¾adiska du�evného zdravia a du�evnej rovnováhy nie je
takýto prístup najlep�í.

Najvhodnej�ie by bolo, keby sme svoje pocity mohli
bezprostredne vyjadrova� tak, ako to robia práve malé deti.
Ak negatívne pocity v sebe dusíme, vyvoláva to prirodzenú
reakciu zbavova� sa ich, odreagova� ich.  Ak ich v sebe potlá-
èame, vedie to k nepriaznivému pôsobeniu:
- na vlastný psychický stav, prípadne na celkový zdravotný
stav (bolesti hlavy, tiky, nechutenstvo, za�ívacie �a�kosti,
nespavos�,  a pod.);
- na vz�ahy s ¾uïmi. Kto v sebe potláèa takéto pocity a neumo�-
ní ich odventilovanie, zbiera vo vlastnom vnútri �pu�ný prach�,
ktorý mô�e explodova� pri nevinnom podnete a pre okolie je to
málo pochopite¾ná reakcia.

O talente na asertívne správanie je mo�né hovori� tam,
kde si dotyèný èlovek u� od detstva osvojoval základy jasnej,
a teda asertívnej a zdravej komunikácie. Takýto èlovek si ¾ah-
ko vypestuje cit pre to, èo je asertívne. Nemusí a� tak dlho ana-
lyzova�, èo mu hovorili, èo sa od neho chcelo a aký teda má vo-
li� vlastný �scenár�.

Asertivita v �kole
�kola mnohokrát musí nahrádza� nepodnetnú rodinnú

výchovu, preto�e rodièia èasto nemajú na výchovu detí dostatok
èasu a síl. Vo výchovnom �týle mnohých rodín prevláda krik,
trestanie, nariaïovanie, zákazy, neprimerané nároky, atmosféra
nátlaku a strachu.

Ale ruku na srdce. Suplujeme v�dy aj my - uèitelia
rodinnú výchovu, alebo zaujímame príli� autoritatívny a tres-
tajúci prístup?

Keï zlyháva rodina a niektorí uèitelia, prichádza
na rad uèite¾ etickej výchovy. Ten mô�e meni� postoje �iakov,
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a to tým spôsobom, �e nebude obhajova� urèité hodnoty, ale
skôr pomô�e �iakom uvedomi� si ich vlastné hodnoty a hodnoty
iných.

Jednou z mo�ností ako pomôc� de�om a dospievajúcim
orientova� sa v zlo�itom spoloèenstve dne�ných ¾udí a v ich
vzájomných vz�ahoch, sú hodiny etickej výchovy. Preto�e ak
si èlovek opakovaním tých istých chýb osvojil neuspokojivé
formy správania sa, ktoré z neho robia ne��astnú a ultáèanú
osobu, bude sa obáva� odmietnutia, dôverných vz�ahov, nebude
schopný èeli� druhým. Len�e tak, ako si uèením osvojil nega-
tívne formy správania sa, rovnako uèením ich mô�e odstráni�
a nahradi� novými, prijate¾nými.

Nácvikom si mô�e vypestova� aj schopnosti na zdra-
vé presadzovanie seba samého. Tieto schopnosti sa najlep�ie
nadobudnú v malej skupine, preto�e sebapresadzujúce správa-
nie si v nej èlovek mô�e vypracova� a vyskú�a�. Potom ho mô-
�e pou�i� aj vo svojom okolí (doma, v �kole, so svojimi priate¾-
mi a pod.). A na nácvik slú�ia hodiny etickej výchovy, kde si
�iaci majú mo�nos� vyskú�a� potrebné techniky asertívneho
správania.

Výcvikom asertivity mo�no prispie� k lep�iemu
zaèleneniu �iaka do kolektívu hlavne u pasívnych detí. U¾ahèu-
je zaujatie adekvátnych postojov k niektorým negatívnym ja-
vom (�ikanovanie, �krytie� priestupkov a iné nevhodné prejavy
solidarity).

Pri nácviku nových sociálnych taktík je v�dy dôle�itý
èas na precvièovanie. Ten nie je daný len dobou strávenou
na hodine, ale hlavne pokusmi úèastníkov aplikova� nauèené
postupy v ka�dodennom �ivote.

Poznatky získané z dotazníka pre �iakov
Asertívnemu výcviku je na Z� pod¾a uèebných osnov,

venované v 6. roèníku v 3. tematickom celku 6 hodín a v 7. roè-
níku 5 hodín.

Ja som venovala asertivite 8 hodín, èi�e 2 hodiny som
pridala. Robila som tak preto, lebo �iakov ve¾mi zaujalo
asertívne správanie, preto�e mohli rie�i� problémy priamo
zo �ivota.

Ve¾a �iakov sa mi pri reflexiách, hlavne po zaèiatoèných
aktivitách, priznalo k tomu, �e ich to automaticky viedlo k agre-
sívnemu správaniu. A� po urèitom èase sa postupne menilo ich
správanie. Potom u� �iaci vedeli rozlí�i� pasívne, agresívne
a asertívne správanie a väè�inou po�adované úlohy rie�ili
asertívne.

Ïalej sa mi zdôverovali s tým, �e ich kedysi trápili tieto
pocity:
- Ak niekoho  odmietnem a presadím si svoje, netrpí potom
druhá strana?
- Preèo nedoká�em odmietnu� po�iadavky iných, veï potom
trpím ja?

Na asertívnom výcviku dostali návod, ako si poradi�,
aby ich netrápili spomínané pocity viny.

Po absolvovaní tematického celku venovaného
asertivite som bola ve¾mi zvedavá, ako sa �iaci doká�u správa�
v be�nom �ivote. Preto som si pre nich pripravila dotazník
asertivity. Ako vzor mi poslú�il podobný dotazník, ktorý bol
uverejnený v èeskom èasopise Práce a mzda, è. 5/1995.
Autorkou je PhDr. Vìra Vrátná. Samozrejme, trochu som si ho
prispôsobila svojim po�iadavkám.

Dotazník som dala vyplni� 75 �iakom 8. a 9. roèníka.
Môjho prieskumu sa zúèasnilo 39 �iakov, ktorí nav�tevovali
etickú výchovu (experimetnálna skupina) a 36 �iakov, ktorí je
nenav�tevovali (kontrolná skupina), èi�e nemali �iadne
skúsenosti s asertívnym výcvikom. Bola som zvedavá, ako si
budú obidve skupiny poèína�. Dotazník bol pre vy��iu
pravdivos� a úprimnos� anonymný. �iaci iba v záhlaví uvádza-
li znak Ev, ak boli z mojej skupiny.
Presné pokyny boli uverejnené na dotazníku. �iaci si mohli
vybra� pri odpovediach jednu z piatich mo�ností (èísel), pod¾a
toho, aký typ správania je pre nich charakteristický na danú
otázku (situáciu):

0 - nikdy
1 - zriedka
2 - niekedy
3 - obyèajne
4 - v�dy alebo temer v�dy
Zvolenú odpoveï vyjadrili krí�ikom v príslu�nom

políèku pod vybraným èíslom. Dotazníky som vyhodnocovala
pod¾a �ablóny, kde boli krú�kom oznaèené niektoré políèka.
Ak sa odpoveï respondenta oznaèila v týchto políèkach,
znamenalo to situácie, v ktorých sa vyskytuje problém �asertívne
sa správa��.

Jednotlivé otázky dotazníka siahajú do rôznych oblastí:
Prvú oblas� tvoria situácie, ktoré súvisia s obranou

vlastných práv, druhú zas situácie, ktoré súvisia so schopnos-
�ou uplatòova� svoje práva, tretiu  situácie, ktoré súvisia s na-
�ím poru�ovaním práv druhých.
Otázky a získané odpovede sú uvedené v tabu¾ke za èlánkom..

Pod¾a výsledkov dotazníka �iaci preukázali, �e to s ich
asertívnym správaním nie je najhor�ie. Veï väè�ina odpovedí
bola v pásme strednej miery problémov.

A ako dopadlo porovnanie �iakov, ktorí nav�tevova-
li etickú výchovu (experimentálna skupina) s ostatnými �iakmi
(kontrolná skupina)? Ich hodnotenie bolo o èosi lep�ie, veï 8
hodín venovaných asertivite musí by� aj cíti�. I keï to nie je
ve¾a, ako sme zistili hlavne pri tých otázkach, kde im znaène
chýbalo asertívne správanie. Ale tie neboli v prevahe, tak�e
mô�em by� celkom spokojná.

Mojím cie¾om prieskumu nebolo zisti� u �iaka jeho
mieru asertivity, ale zaznamena� tie situácie, v ktorých mali
�iaci najviac problémov správa� sa asertívne.
To je pre mòa dôle�ité, aby som sa v budúcnosti mohla viac
zamera� na tieto situácie a precvièova� techniky, ktoré im
pomô�u.

U� som spomínala, �e na asertívne správanie má ve¾ký
vplyv aj rodinná výchova, ale aj charakterové vlastnosti ka�dého
jednotlivca.

A samozrejme nikoho nemô�eme donúti�, aby sa za
ka�dých okolností správal asertívne, ak to on sám nebude chcie�.
My mô�eme poskytnú� len návod, ale v skutoènom �ivote musí
by� ka�dý sám sebou.

Záver
Schopnos� vychádza� s ¾uïmi a nauèi� sa rozumie�

¾uïom je vari najzáva�nej�í problém, s akým sa èlovek stretáva.
Asertívnemu správaniu je mo�né sa nauèi�, ale na

základe praktického skú�ania, cvièenia. Samotné pouèovanie
od iných nestaèí, treba zvládnu� jednotlivé techniky, ktoré sme
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preberali a e�te budeme prebera� na hodinách etickej výchovy,
aby sme potom v�etci mohli potvrdi�, �e s asertivitou sa �ije
lep�ie.

Podobne sa mô�em zachova� aj vtedy, keï si nepresa-
dím svoje práva, ale rad�ej splním po�iadavku, napr. pre spolo-
èenský ú�itok, z priate¾stva, obdivu, obetavosti èi lásky. Aj tu
musím vedie�, èo robím, a nemal by som ma� pocit krivdy.

Cie¾om asertívneho správania je objavi� v sebe svoju

hodnotu a prija� seba takého, aký som - teda so svojimi potre-
bami, záujmami, svojimi prednos�ami i slabos�ami a dokáza�
to prenies� do be�ného �ivota. Asertivita teda znamená
uvedomenie si svojej vlastnej hodnoty a re�pektovanie hodno-
ty druhých. A týmto smerom by sa malo ubera� výchovné
pôsobenie, ktoré zaèína v rodine a pokraèuje v �kole a v ��kole
�ivota�.

Literatúra:
Kariková, S.: Asertivita. Uèebný text k tréningu asertivity. Banská Bystrica 1993.
Kratochvíl, S.: Ako �i� s neurózou. Martin 1991.
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Vrátná, V.: Asertivita. Práce a mzda, 1993, è. 5.

Summary: The author pays an attention to possibilities and  forms of  assertiveness education  in family and
school. She introduces the knowledge of  this area gained from the questionnaire.

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA

Oblas� obrany vlastných práv

                Experimentálna skupina               Kontrolná skupina
            (39 �iakov                (36 �iakov

1. Ak �a dobrý známy �iada o pomoc alebo slu�bu, ktorá je            nie - 86 % = neasertívne            nie - 99 % = neasertívne
pod¾a Teba �a�ká a je spojená s nejakou nevýhodou pre
Teba, odmietne� ju?

2. Ak sa niekto k Tebe zachová nespravodlivo alebo Ti ukriv-          nie - 56 % = neasertívne                nie - 72 % = neasertívne
dí, upozorní� ho na to?

3. Ak niekto strká do Tvojej stolièky, opiera sa o Tvoje ope-             nie - 5 % = neasertívne            nie - 7 % = neasertívne
radlo, alebo �a podobným spôsobom ob�a�uje v kine a pod.,
po�iada� ho, aby s tým prestal?

4. Váha� s vrátením tovaru do obchodu, ak sa uká�e, �e je         nie - 10 % = neasertívne            nie - 18 % = neasertívne
chybný, alebo �e Ti z iných dôvodov nevyhovuje?

Oblas� uplatòovania vlastných práv

1. Si schopný zaèa� rozhovor s akýmiko¾vek èlovekom?       nie - 71 % = neasertívne                 nie - 76 % = neasertívne

2. Preká�a Ti, keï �a niekto pozoruje pri práci?       nie - 63 % = neasertívne            nie - 44 % = neasertívne

3. Spôsobuje Ti �a�kosti udr�iava� rozhovor so spolu�iak-        nie - 5 % = neasertívne                  nie - 11 % = neasertívne
mi alebo známymi?

4. Má� �a�kosti s kritizovaním svojich priate¾ov, spolu�ia-                 nie - 15 % = neasertívne               nie - 22 % = neasertívne
kov alebo èlenov rodiny?

Oblas� poru�ovania práv iných

1. Keï sa zlostí�, má� vo zvyku pou�íva� nekontrolované       nie - 58 % = neasertívne                 nie - 46 % = neasertívne
 výrazy?

2. Pokraèuje� v hádke, i keï je zjavné, �e ten druhý má        nie - 46% = neasertívne                  nie - 27% = neasertívne
toho u� dlh�iu dobu dos�?

3. Si kriticky namierený voèi cudzím my�lienkam a ná-        nie - 12% = neasertívne                  nie - 11% = neasertívne
zorom?

4.  Mohol by si by� dobrým modelom (vzorom) asertivity                nie - 41% = neasertívne                  nie - 50% = neasertívne
pre Tvoje deti?
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VÝCHOVA �IAKOV K ZODPOVEDNOSTI
NA AMERICKÝCH �KOLÁCH

J. Thousand, College of Education, University of Vermont, Burlington, Vermont, A. Nevin, College of Education, Arizona
State University West, Phoenix, Arizona - M. McNeil, Merced Union High School District, Merced, California

Drahý uèite¾,
som ten, èo pre�il pobyt  v koncentraènom tábore. Moje oèi
videli to, èo nemô�e dosvedèi� nikto.

Videl som plynové komory, ktoré postavili �tudovaní in�inieri.
Videl som, ako vzdelaní lekári otrávili deti.
Videl som, ako vy�kolené zdravotné sestry  zabili deti.
Videl som, ako absolventi stredných a vysokých �kôl zabili a
spálili �eny a malé deti.

Tak�e mám isté pochybnosti o vzdelávaní.
Preto �iadam uèite¾ov, aby pomáhali �tudentom sta� sa
humánnej�ími.
Výsledkom vá�ho úsilia nesmú by� �tudované prí�ery, zruèní
psychopati alebo vzdelaní Eichmannovia.
Èítanie, písanie a aritmetika sú dôle�ité len vtedy,  ak slú�ia
takému úèelu, ktorý pomô�e na�im de�om sta� sa de�mi
humánnej�ími.
                 Ginnot, H.: Teacher and Child. New York, Collier Books 1972.

�MÔ�EM TO  ROBI�� - OSNOVY PRE VYUÈOVANIE
ZODPOVEDNOSTI (SCHOPNOSTI VHODNE REAGOVA�

NA SITUÁCIU)

  KOMUNIKOVA� - ZASTÁVA� SVOJ NÁZOR - VYJEDNÁVA� =
DEMOKRATICKÉ MO�NOSTI VÝBERU

              Uèitelia                                �iaci                                  Profesori

KREATÍVNE VYH¼ADÁVANIE / RIE�ENIE PROBLÉMOV

CELO�IVOTNÉ VZDELÁVANIE

Ak po�iadame výchovných pracovníkov (profesorov
a uèite¾ov �tátnych �kôl), ale aj  rodièov a zamestnávate¾ov,
aby vyjadrili  ciele �tátneho vzdelávacieho systému, v�etci sa
urèite zhodnú v tom, �e �kola musí na�u mláde�  dostatoène
pripravi� na zvládnutie po�iadaviek �ivota v 21. storoèí (pozri
obr. è.1 - Ciele �tátneho vzdelávacieho systému).  Tieto ciele
obsahujú nieko¾ko vzdelávacích  úloh, ako napr.:
- pochopi� zmysel nového pojmu "celo�ivotní �tudenti";
- te�i� sa zo �ivota, v ktorom  práca  a oddych sú v rovnováhe;
- by� schopným zmysluplne pôsobi� na ¾udí, ktorí sa odli�ujú
od ostatných  (zvlá�� na   tých ¾udí, ktorí majú rôzne schopnosti
a názory; pochádzajú z rôzneho etnického a kultúrneho
prostredia atï.);

Pod¾a ná�ho názoru, zodpovednos� tvoria dva
aspekty: Prvým aspektom je �schopnos� by�
zodpovedným  za nieèo alebo schopnos� vhodne
reagova� na danú situáciu�. Druhým aspektom je
�zmysel pre osobné vlastníctvo alebo zmysel pre
vnútornú sebadisciplínu�. Domnievame sa, �e
uèite¾ nesie  profesionálnu zodpovednos� za to,
aby  nauèil deti lep�ie reagova� na  rôzne situá-
cie a pomohol im sta� sa zodpovednej�ími. Existuje
tu istá podobnos� s prípadom �kolského úradníka,
ktorý je zodpovedný  za zlep�enie  schopností uèi-
te¾ov vies� deti k zodpovednosti. Jedným z cie-
¾ov takéhoto zlep�enia pocitu zodpovednosti
u �iakov/  zlep�enia schopnosti vhodne reago-
va�, by mohla by� snaha �urobi� z na�ich detí hu-
mánnej�ích ¾udí�. K tomu nás vyzýva aj list  Drahý
uèite¾.

V na�om príspeku predkladáme návrh uèebných osnov
pre vyuèovanie k zodpovednosti. Poukazujeme  tie� na to, aké
sú  dôsledky pou�ívania takýchto uèebných osnov na uèite¾ov
a výchovných pracovníkov. Na ilustráciu uvádzame nieko¾ko
príkladov.

Vyuèovanie k zodpovednosti
Villa, Udis a Thousand (1994) pokazujú na to, �e uèitelia

si u� dlh�iu dobu uvedomujú potrebu �tudentov, aby ich uèitelia
nepretr�ite a komplexne usmeròovali  poèas ich �kolskej dochá-
dzky na základnej, strednej a vysokej �kole. Takéto starostlivé
usmeròovanie by pomohlo �tudentom zvládnu�obsah výuky
jednotlivých predmetov,  napr. matematiky, prírodných a spolo-
èenských vied, jazykov atï. Ak sa die�a nenauèí potrebné pojmy,
alebo ak nezíska  potrebnú zruènos� v danom predmete, uèitelia
typicky reagujú tak, �e znova vyuèujú uèebnú látku, pritom vy-
u�ívajú ïal�ie pomocné materiály, alebo upravia uèebnú látku.
Zis�ujeme v�ak, �e takýto postup neplatí pre výuku k zodpo-
vednosti.  Uèitelia èasto nevedia vyuèova� takým spôsobom,
aby na príkladoch správania  predstavili �tudentom spôsob
�zodpovedného  správania�. Vyuèovanie sa degraduje na pred-
stavovanie relatívnych a rýchlo fixujúcich  metód. Tento spô-
sob vyuèovania pou�íval poradca pri vedení skupiny 6-233 k,
ktorá bola zameraná na získanie  sociálnych zruèností  a na  zo-
stavovanie plánu  na  �zmenu správania�.  Vyuèovanie k  zodpo-
vednosti si vy�aduje, aby sa postupovalo pod¾a uèebných osnov
presne tak, ako je to zau�ívané pri iných predmetoch.  Vyu-
èovanie si vy�aduje pozorné sledovanie výkladu uèiva zo stra-
ny �iakov a zmysluplné, postupné a nepretr�ité usmeròovanie
zo strany uèite¾a, poènúc prvým dòom  pobytu die�a�a v �kole.

Aby si �tudenti osvojili urèité hodnoty,  postoje a  sprá-
vanie, ktoré sú typické pre zodpovedné jednanie, musia
poci�ova�, �e �kola sa o nich skutoène stará. Predov�etkým
uèitelia musia prejavova� starostlivo� a záujem o �tudentov tak,
�e  pozorne sledujú a pravidelne hodnotia  ich úsilie.  Uèitelia

 - a by�  zodpovedným.
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musia vytvára� také prostredie, ktoré by umo�nilo �tudentom
by� úspe�nými. Úspe�nos� �tudentov by mala by� èastej�ím
zjavom na �kolách ne� neúspe�nos� .
Uèitelia by mali  vyuèova� zodpovednos�  takým spôso-
bom, �e:
1. zostavia také plány �kolskej disciplíny, ktoré by podporovali
vyuèovanie k  zodpovednosti;
2. usmerònujú �tudentov poèas získavania a osvojovania
prosociálnych zruèností, uèia ich ovláda� svoj hnev a osvojo-
va� si techniky kontroly impulzívneho   správania;
3. urèujú hranice potrebné  pre  bezpeènos� �tudentov.

Modely disciplíny, ktoré vychádzajú zo  základov zod-
povednosti (Curwin a Mendler, 1988; Glasser, 1986) pova�ujú
konflikt za prirodzenú súèas� �ivota. Pod¾a týchto modelov  sa
mení rola uèite¾a z �policajta� na �pomocníka�, preto�e
správanie �tudenta  vychádza z kontextu.  Existuje nieko¾ko
dôsledkov � ak - potom� (napríklad za 3 oneskorenia  musí
�tudent zosta� po �kole; následkom 10-tich absencií je
hodnotenie stupònom �f� -fail - neprospel atï.). Reakcia
na správanie, ktoré poru�uje urèité pravidlá, závisí od mno�stva
faktorov (napríklad od toho,  kedy sa uskutoèní; od frekvencie
a intenzity správania; od mno�stva ¾udí, ktoré toto správanie
sleduje) a mô�e siaha� od upomienok, varovaní, výchovných
postupov a autoregulovacích techník a� k priamemu vyuèovaniu
alternatívnych spôsobov správania. Pre uèite¾a je dôle�ité, aby
si uvedomil, �e vývoj zodpovednosti u �tudenta:
a) mal by by� integrovaný v rámci uèebných   osnov  ostatných
predmetov a mal by sa pova�ova� za rovnako dôle�itý, ako je
obsah iných predmetov;
b) mal by by� zameraný   na to, aby nauèil mladých ¾udí, ako
mô�u uspokoji� svoje potreby spoloèensky vhodným sprá-
vaním;
c) mal by ho tvori�, riadi� a  venova� mu nepretr�itú pozornos�
v�etok  personál v �kole.

�tudenti v role zmierovate¾ov
Jednou mo�nos�ou spôsobu integrácie osnov pre vyu-

èovanie zodpovednosti je nauèi� �tudentov, aby vedeli poslú�i�
ako sprostredkovatelia. �tudenti - sprostredkovatelia majú
schopnos� sprostredkova� spojenie medzi uèite¾om a �iakmi
poèas vyuèovania,  alebo sprostredkova� nejaké administratívne
�iadosti. Napríklad Schrump (1994) hovorí o prispôsobenom
postupe, ktorý si vy�aduje 12-hodinovú prípravu na zvládnutie
základných zruèností, ktoré sú potrebné pre vyjednávanie
a sprostredkovávanie informácií. Predpokladá, �e výsledkom
týchto programov, v ktorých spolu�iaci zohrávajú dôle�itú úlo-
hu sprostredkovate¾ov, je zlep�ená �kolská dochádzka,  men�í
poèet sporov a bitiek, vylúèení �tudentov a mno�stvo prípadov
vandalizmu na �kolách.

Návod na vyuèovanie
Najefektívnej�í spôsob vyuèovania �prosociálnych�

zruèností zahròuje �iroký rozsah  kognitívnych a emocionálnych
prístupov správania. Je potrebné, aby uèite¾ starostlivo
naplánoval vyuèovanie  a  aby umo�nil �tudentom vyskú�a� si
tieto zruènosti v �reálnom �ivote�. Uèite¾ vysvet¾uje svojim
�tudentom, �e ka�dý z nich musí ma� svoje �kontrolné telieska�,
ktoré by im mali signalizova�, èi konajú správne alebo nie.
Poskytuje im   mo�nos� vo¾by správania a poukazuje na násled-

Podporovanie uèite¾ov a profesorov pri vyuèovaní
k zodpovednosti

Uèitelia potrebujú celý rad podporných systémov, ktoré
by im umo�nili vyuèova� pod¾a osnov vyuèovania zodpo-
vednosti. Predpokladáme, �e  v ich repertoári musia by� zastú-
pené najmenej tri podmienky:
1. uèitelia musia by� èlenmi uèite¾ských tímov, ktoré im
umo�òujú pou�i� techniky na rie�enie problémov;
2. musia ma� kladný postoj k �celo�ivotnému vzdelávaniu�;
3. musia zastáva� filozofiu �mô�em to robi��, výsledkom ktorej
je zvý�enie ich  schopnosti komunikova�, zastáva� svoj názor
a vyjednáva�. Musia  poskytova� sebe a  aj svojim �tuden-
tom  mo�nos� demokratickej vo¾by �mô�em to robi��.

Metodika vyuèovania �mô�em to robi��
Uèitelia a ich uèitelia (napr. profesori v programoch

ïal�ieho vzdelávania uèite¾ov) sa potrebujú sústredi�
na  zvládnutie metodiky, ktorá  umo�ní �tudentom  vyskú�a� si
v praxi pocit zodpovednosti za svoje vlastné uèenie. Potrebujú
také projekty, ktoré by podporovali �tudentov v tom, �e by si
sami mohli  vybra� predmet, ktorý by chceli �tudova�. Ïalej
potrebujú dostupné zdroje a metódy, pomocou ktorých by mohli
preukáza� svoje schopnosti.  Toto v�etko by ich  povzbudilo k
tomu, aby boli viac zainteresovaní na predmete, ktorý sa rozhodli
�tudova�. Skupinové vyuèovanie (Johnson a Johnson, 1994)
poskytuje celý rad podmienok pre vyuèovanie/uèenie, ktoré
umo�òujú budova� zdravé a produktívne medzi¾udské vz�ahy
so spolu�iakmi,  následkom èoho  je lep�í prospech a trvalej�ie
zapamätanie si uèiva.
Spoloèné uèenie (McNeil, 1994) alebo systémy výuky s pomo-
cou  spolu�iakov,  ktoré  pozorne sleduje uèite¾, pomáha de-
�om získa� pocit zodpovednosti za vedomosti iného �iaka.
Takýto spôsob uèenia zvy�uje sebahodnotenie �iakov, ich
komunikaèné schopnosti, ale zlep�uje  aj ich �tudijné výsledky.
Profesori a uèitelia si  mô�u podobne osvoji� metodiky, ktoré

John D.Rockefeller

Zaplatím viac za schopnos� vychádza� s ¾uïmi, ne� za akúko¾vek
inú schopnos� na tomto svete.
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ky ka�dého mo�ného správania (èi je to správanie �pozitívne�
alebo �negatívne�). Uèite¾ vedie �tudentov k tomu, aby viac
uva�ovali o týchto mo�nostiach a poskytuje im mo�nos� ïal-
�ieho výberu. Pod¾a ná�ho názoru sú experimentálne vyuèova-
cie cykly nevyhnutné pre vývoj �sebakontroly� �tudentov.
 Uèite¾ mô�e roz�íri� repertoár svojich �tudentov tým, �e ich
nauèí:
1. zvládnu� hnev (napr. uèí  ich rozoznáva� a sledova� dimen-
zie a cykly  hnevu,  od jeho podnetu a� po vnútorné psycholo-
gické a my�lienkové pochody);
2. ovláda�  stratégie impulzívnej kontroly (napr. predstavi� si
príjemnú situáciu,  nauèi� sa zhlboka   dýcha�, zvládnu� relaxaè-
né stratégie, vyu�i� vnútorný dialóg);
3. urèi� hranice  bezpeènosti (napr. rozpozna�, kedy je situácia
nato¾ko nebezpeèná, �e je potrebné privola� pomoc dospelých;
vedie� poveda� �nie�  ; uvedomi� si isté hranice správania).

umo�nia zvý�i� zodpovednos� budúcich uèite¾ov. Skúsenosti
z praxe a vnútorné vz�ahy sú dynamickým prvkom vzdelávacích
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programov uèite¾ov. Viaceré univerzity rozvíjajú   partnerskú
spoluprácu so �tátnymi �kolami, pomocou ktorej univerzitní
profesori a uèitelia �tátnych �kôl vytvárajú  profesionálne
vývojové tímy. Tieto tímy  tvoria uvádzajúci uèitelia a  interní
univerzitní profesori.  Takéto modelovanie metód skupinového
vyuèovania mô�e  zlep�i�  vzdelávacie výsledky  �tudentov
a zapoji� ich do procesu osvojovania nových vyuèovacích
techník. Výskum zameraný na vývoj pedagogických pra-
covníkov kladie dôraz na to, aby vzdelávací pracovníci mali
dostatok príle�itostí na  výskum nových  modelov vyuèovania
a na získavanie spätnej väzby poèas  zavádzania nových
spôsobov do praxe. Ak   univerzitní profesori vedú svojich
�tudentov k tomu, aby  sa nauèili pou�íva� metódu  skupinové-
ho  vyuèovania v triede, poskytujú im mo�nos� vyskú�a� si tú-
to  metódu v praxi. Tento postup zlep�í �tudijné výsledky a se-
bahodnotenie   �tudentov, ale najmä �tudentov so �peciálnymi
vzdelávacími potrebami.

Tímová práca a kreatívny spôsob rie�enia
problémov medzi uèite¾mi

Aby sa zabezpeèilo efektívne vyuèovanie zodpoved-
nosti pod¾a uèebných osnov, je potrebné, aby deti videli, �e ich
uèitelia  navzájom  zodpovedne spolupracujú. Väè�ina uèite-
¾ov, �pecialistov a  profesorov  bola zyknutá pracova� samos-
tatne, a preto potrebuje istý èas na to, aby si osvojila nové spôso-
by spolupráce.  Zistilo sa , �e vytváranie a podporovanie
�spolupracujúcich tímov uèite¾ov�  má ve¾ký význam pre  vy-
tváranie takého prostredia, ktoré umo�òuje de�om skúma�
modely  spoloèného rozhodovania v praxi. Tatýto  tím sa skladá
z �dvoch alebo viacerých uèite¾ov, ktorí pravidelne spolupracujú
pri vytváraní plánov, návodov  a hodnotiacich  kritérií pre tých
istých  �tudentov �. 1

Napríklad vyuèujúci tím na strednej �kole (junior high school)
tvorí �peciálny pedagóg a  triedny uèite¾, ktorí predkladajú
plán, návod a hodnotiace kritériá pre ka�dého �iaka so �peciál-
nymi vzdelávacími potrebami, 4 uèitelia rôznych predmetov
(prírodných  a sociálnych vied, jazykov a matematiky). Spoloène
vytvárajú plány, urèujú návody na vyuèovanie a hodnotia  vzde-
lávacie programy  125-tich �tudentov poèas jedného �kolského
roka.
Podobne aj uèitelia - úèastníci ïal�ieho vzdelávania majú mo�-
nos� sledova� spoluprácu s ostatnými uèite¾mi, ktorú modelu-
jú ich profesori. Jedným z príkladov je kvalitatívne vzdelávanie
budúcich uèite¾ov prostredníctvom doplnkového �túdia
(Zambo, 1994). V priebehu jarného semestra v roku 1994
nav�tevovalo 25  uèite¾ov z praxe (11 �peciálnych uèite¾ov
a 14 uèite¾ov zo základných �kôl) pedagogickú fakultu pre uèi-
te¾ov základných �kôl (the K-6 Orangrwood Elementary
School faculty) a pedagogickú fakultu ( the 5 ASU West
Education faculty). Podobná trieda bola vytvorená z 11-tich
�peciálnych uèite¾ov a 12-tich uèite¾ov základných �kôl z pra-

1 Villa, R. - Thousand, J. (1994). One divided by two or more. In: J.S.Thousand, R.A.Villa, A.I.Nevin (Eds.) Creativity and collaborative

learning: A practical guide to empowering students and teachers (pp.70-102). Baltimore,MD: Brookers Publishing Co., s. 82.

xe, ktorí nav�tevovali pedagogickú fakultu pre uèite¾ov
základných �kôl  ( the Desert  Sage Elementary Scool faculty )
a pedagogickú fakultu (the 3  ASU West Education faculty).
Uèili sa o metódach a stratégiách vyuèovania  matematiky, prí-
rodných a sociálnych vied a jazykov. Osvojovali si   návody
na vyuèovanie prispôsobené individuálnym  �týlom uèenia, rých-
losti  uèenia, ako i  �peciálnym potrebám jednotlivých �tudentov.

Príklady zo �kolského obvodu, ktorý bol vytvorený
z viacerých kultúr

V nasledujúcej príkladovej �túdii opisujeme spôsob,
akým si  �peciálni  a triedni uèitelia rozdelili zodpovednos�
v tímovom vyuèovaní, èím zvý�ili svoju vlastnú zodpo-
vednos� za vyuèovanie.  Rozdelili úlohy, zoznamovali sa s no-
vými spôsobmi vyuèovania a neriadili sa len pod¾a  odporúèa-
ných  vyuèovacích metód. Výsledkom ich spoloènej práce bolo
to,  �e  zvý�ili pocit zodpovednosti  svojich �tudentov.
Mesto Merced, s poètom obyvate¾ov 56216, sa nachádza
v po¾nohopodárskej oblasti San Joaquin Valley. ¼udia  �ijúci
v tomto údolí museli èeli� obrovským  problémom; museli zme-
ni� vidiecku, po¾nohospodársku oblas� na  rýchlo napredujú-
cu, s novou technológiou a mno�stvom nových informácií. Bolo
pritom potrebné  zachova�  bohatú po¾nohospodársku základ-
òu tejto oblasti. V starej po¾nohospodárskej ekonomike bolo
potrebné uskutoèni� urèité zmeny. �ivotné tempo bolo pomalé,
obyvate¾stvo inklinovalo len k malým zmenám a izolácia bola
vítaná.
V priebehu posledného desa�roèia úplne vymizol agrárny
spôsob �ivota. Poèet nezamestnaných  vzrástol na 26  % v prie-
behu posledných desiatich mesiacov. Viac ako 40 % oby-
vate¾stva poberá sociálnu podporu od �tátu a asi 6000 ¾udí
stratí svoje zamestnanie, keï firma Castle Air force Base bude
nútená  ukonèi�  svoju èinnos�.
V meste Merced sa sústreïuje najväè�ie mno�stvo uteèencov
z Ju�nej  Ázie. Okrem toho do tejto oblasti pri�li stovky
�panielskych robotníkov so svojimi rodinami a pripojili sa
k spoloènosti pôvodného obyvate¾stva.  �tudenti, ktorí po-
chádzajú z pris�ahovaleckých rodín, musia èeli� rôznym
problémom (napr. dostatoène neovládajú anglický jazyk;  príj-
my  ich rodín  v porovnaní s domácim obyvate¾stvom sú ni�-
�ie atï.) Viacerí uèitelia musia zvládnu� vyuèovanie v triedach
s ve¾kým  poètom �iakov, bez potrebných pomôcok  a pomoci
zo strany �kolskej správy. Neustále  sa od nich po�aduje, aby
dosahovali stále lep�ie výsledky pri vyuèovaní..  Preto sa uèite-
lia strednej �koly  (the Merced Union High School) rozhodli
rie�i� tieto problémy takým spôsobom, �e chceli zvý�i� pocit
zodpovednosti  a zväè�i� u �tudentov schopnos� správne  reago-
va� v urèitých situáciách. Do tohto procesu  zapojili  aj �tuden-
tov, ktorí   pochádzali z rôzneho kultúrneho prostredia.
Uèitelia  strednej �koly v Atwateri ( the Atwater High School)
chápali problémy  týchto znevýhodnených  �tudentov. Preto

Najvýznamnej�í  a najlep�í spôsob, akým mo�no dosiahnu�  najvy��í
výkon, je spontánna spolupráca slobodných ¾udí.

Woodrow Wilson

Starajte sa o seba navzájom. Rozde¾te sa o svoju energiu so skupi-
nou. Nikto sa nesmie cíti� osamelým. Prestaòte, ak  to nemô�ete robi�.
                                                                    W. Unsoeld,  slávny horolezec

POH¼ADY DO ZAHRANIÈNÉHO �KOLSTVA
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vytvorili  kooperujúci tím vyuèujúcich, ktorý tvorili  dvaja uèi-
telia histórie a jeden �peciálny  pedagóg. Tento tím uèite¾ov sa
rozhodol zmeni� uèebné osnovy pre výuku dejepisu sveta.
Uèitelia si uvedomovali, �e �tudenti  zápasili s problémami
vyuèovania, ktoré  mali  rôzny pôvod (nízke sociálno-
ekonomické postavenie, limitované ovládanie angliètiny
a odli�né etnické pozadie). Okrem toho uèitelia chceli  zlep�i�
�tudijné výsledky  a zvý�i� sebahodnotenie �tudentov. Keï�e
nechceli meni� obsah výuky dejepisu sveta,  sna�ili sa h¾ada�
nové spôsoby, ako viac motivova� �iakov k lep�ím výsledkom.
Na hodinách dejepisu poskytovali �tudentom celý rad mo�ností
na aktívne zapojenie sa do vyuèovacieho procesu (èím vlastne
ich uèili reagova� na zmenené podmienky vyuèovania)
a na spoluprácu s ostatnými spolu�iakmi. Tabu¾ka è.1 poukazu-
je na mno�stvo prvkov, ktoré zvý�ili pocit zodpovednosti,
zlep�ili schopnos� prispôsobi� sa vzdelávacím podmienkam
a zabezpeèili lep�ie výsledky �tudentov pri výuke dejepisu.

Tabu¾ka è.1: Prvky zodpovednosti  pre �tudentov 1

1 Tabu¾ku navrhli: J. Jantzen, B. Nagaoka a S. Wine (1994), Atwater High School, Merced, California

Pozitívne ciele �tudentov              Výstupy sú jasne urèené a zahròujú  aj ciele, ktoré stoja mi-

mo uèebných osnov. Ich zámerom je vychova� dobrých

obèanov a celo�ivotných   �tudentov.

Obhajoba/pomoc spolu�iakov �tudenti sa oznaèujú ako pomocníci/obhajcovia  svojich

spolu�iakov. Ak niektorý chýba v �kole, spolu�iaci preberajú

zodpovednos� za  chýbajúceho �tudenta, poskytujú mu

informácie o práci v �kole,o domácich úlohách a podporujú

ho v tom,  aby sa èo najskôr vrátil do �koly. Spolu�iak sa

nekontaktuje so zástupcom  riadite¾a  a ne�elá si, aby  bol

spolu�iak potrestaný.

Mo�nos� vo¾by Uèitelia zostavia súpis mo�ných volieb, z ktorých si mô�u

�tudenti vybra� spôsob, akým budú informova� o svojich

vedomostiach.

Tý�denné portfólio �tudenti si vedú poznámkový zo�it, kde si robia poznámky

z predá�ok, domáce úlohy, pí�u testy a  projekty; v priebehu

tý�dòa  získavajú   za ne body.  �tudentom so �peciálnymi

vzdelávacími  potrebami sa poskytnú upravené �tandardy.

Spoloèné projekty Uèitelia vyzývajú �tudentov k spolupráci  na projektoch; aby

brali oh¾ad na �tudentov, ktorí sa od nich odli�ujú; uèia ich

chápa� aj ich etnické odli�nosti.

Nový systém robenia si  pozn.        �tudenti si mô�u vybra�, akým spôsobom si budú robi�

poznámky z preberaného uèiva. Mô�u si  aj kresli� obrázky a

nemusia sa striktne dr�a� predpisov.

Objektívne hodnotenie Uèitelia povzbudzujú �tudentov  k tomu, aby sa  aktívne zapojili

do vyuèovacieho procesu  prostredníctvom skupinových

projektov, rolových hier, �tudentských videozáznamov,

umeleckých projektov, hudobných uká�ok ,  �trv�roèných

a  polroèných  písomných prác, èitate¾kých deníkov , èo

prispievak  ich objektívnemu hodnoteniu.

Prémiové body Aby uèitelia stimulovali aktívnu úèas� �tudentov na vyuèovaní,

odmeòujú ich za aktivitu  prémiovými bodmi, ktoré mô�u

prispie� k zlep�eniu výslednej  známky.

Kolektív triedy �tudenti sa uèia spolupracova� so spolu�iakmi  v triede, kde

majú mo�nos� okam�ite aplikova�  situácie z ka�dodenného

�ivota, o ktorých sa uèia.  Uèia sa tie� vyjadrova� svoje kritické

postoje  k miestnym obchodným in�titúciám a úradom.

Výsledky �tudentov
Výsledky rie�enia problémov znevýhodnených

�tudentov boli pozoruhodné. Najskôr bolo potrebné zavies�
do praxe model spolupráce uèite¾ov  pri vyuèovaní a prvky,
ktoré sme uviedli v tabu¾ke 1. Výsledné známky �tudentov
v triedach, kde sa vyuèoval dejepis sveta svedèili o neprospechu
a nízkej morálke �tudentov. V minulom �kolskom roku 49 %
�tudentov bolo hodnotených známkou �dostatoène� (D)
alebo �nedostatoène� (F) a ani jeden �tudent so �peciálnými
vzdelávacími potrebami nemohol nav�tevova� takéto triedy,
preto�e obsah uèiva bol pre neho príli� nároèný. V tomto roku
z 270 �tudentov, ktorí  postupovali pod¾a modelu spolupráce
uèite¾ov,  len 9 % neprospelo, len 11 % - 14 % dostalo
známku �dostatoène� a 19 z 20-tich  �tudentov so �peciál-
nymi vzdelávacími potrebami prospelo! Pocit �spolupat-
riènosti� a pocit �zodpovednosti� za svoje �tudijné výsledky
zohral ve¾mi dôle�itú úlohu. Tým, �e si �tudenti navzájom
pomáhali a podporovali sa, zlep�ila sa aj ich �kolská dochádzka,
následkom èoho bolo mo�né vidie� ich lep�ie �tudijné výsledky

a sebahodnotenie. Okrem toho, �e �tu-
denti dosahovali lep�ie výsledky, stali
sa aktívnej�ími na hodinách, a tak de-
mon�trovali vy��iu úroveò vyuèovania.
Týmto úspe�ne podporili úsilie svojich
uèite¾ov  navrhnú� kreatívne spôsoby
vuèovania .

Celo�ivotné vzdelávanie uèi-
te¾ov
�kolská spáva vyèlenila  malú finanènú

odmenu pre tých uèite¾ov, ktorí pra-
covali poèas letných prázdnin (alebo si
na�li vo¾ný èas  poèas �kolského roka)
na revidovaní a modernizovaní uèeb-
ných osnov. Uèitelia predstavili svoj
model spolupráce uèite¾ov na vuèovaní
�kolskej rade a podali správu o svojom
profesionálnom raste a stimulácii k práci.

Závery
Ciele �tátneho vzdelávacieho systému,

ako  to  ukazuje obrázok è.1, sa mô�u
zaèleni� do obsahu vyuèovania maj-
strovského ovládania, nezávislosti,
�¾achetnosti a spolupatriènosti, èo popí-
sal Brendtro a iní.  Uèitelia strednej �ko-
ly v Atwateri úspe�ne zmenili svoje  vyu-
èovacie prostredie a systém výuky
a dosiahli rovnováhu týchto cie¾ov.
Pod¾a ná�ho názoru, musia predov�et-
kým uèitelia prejavova� starostlivos�
a záujem o �tudentov takým spôsobom,
�e priebe�ne hodnotia úsilie �tudentov,
oceòujú ich úspechy a vytvárajú úspe�-
né vzdelávacie prostredie. Vyuèovanie
a preukazovanie starostlivosti zod-
povednosti si vy�aduje starostlivú

POH¼ADY DO ZAHRANIÈNÉHO �KOLSTVA
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prípravu uèite¾ov a nepretr�ité usmeròovanie �tudentov  poèas  ich �kolskej kariéry.

2 Preh¾ad vyhotovili Nevin, Thosand a  McNeil, Praha, Konferencia  ATEE 1994.

? AKO SA ZHODUJÚ  UÈITELIA Z MERCEDU  S
VA�OU HYPOTÉZOU?

UÈITELIA: Vytvorili tím
                     Prispôsobili sa podmienkam

�TUDENTI: Navzájom spolupracovali a obhajovali sa
                     Vybrali si rôzne projekty

UÈITELIA A �TUDENTI
DOKAZUJÚ SVOJU ZODPOVEDNOS�

??? MO�U  UÈITELIA UÈI�
zodpovednos� /schopnos� reagova� ? (zodpovednos�/flexibilita)

My hovoríme, �e � mô�u�

MODELOVANIE SITUÁCIÍ UÈITE¼MI
(tímové vyuèovanie, spoloèné rie�enie problémov )

PRIAME NÁVODY NA
(získanie sociálnych zruèností, vyjednávanie, zvládnutie hnevu a autoreguláciu)

ZMENA DISCIPLÍNY V �KOLE A  TRIEDE

ÚÈEL
Ako mô�u �osnovy pre vyuèovanie k zodpo-
vednosti� prispie� k zväè�eniu kapacity
uèite¾ov tým, �e zú�itkujú vlastnú odli�nos�,
ako aj odli�nos� svojich �tudentov ?

Na�a hypotéza:

ZODPOVEDNOS� =
OSOBNÁ ZODPO-
VEDNOS�

A
FLEXIBILITA
(schopnos� reagova�)

POPIS MY�LIENOK
ÚÈASTNÍKOV  ATEE ́ 94

Uznajte si svoje èiny a buïte za ne zodpovední

Milujte svojho suseda tak , ako seba samého
Uvedomte si význam vzájomných  vz�ahov
Urèite si ciele a zámery, uvedomte si následky
Vá�ho správania
Prejavujte ochotu pracova�
Rie�te svoje problémy/ robte svoje vlastné
rozhodnutia
Uvedomujte si svoju  vnútornú silu
Nepoèítajte s pomocou vlády

Ako sa
tieto
odpovede
zhodujú
s Va�ou
hypotézou?

  �¾achetnos�

nezávislos�              spolupatriènos�

                  majstrovské
                  ovládanie

              KRUH ODVAHY

POU�ITE  3 R
Èítanie (Reading)
Aritmetika (´Rithmetic)
�ZODPOVEDNOS��
(responsibility)

Vyhraïte si èas 1 min

Struène popí�te VA�U DEFINÍCIU
�ZODPOVEDNOSTI�
Spolupracujte s partnerom
Buïte pripravený parafrázova�
my�lienky Vá�ho partnera

1 Ciele navrhli Brendtro, Brokenleg a van Bockern (1990) pod¾a  Kruhu odvahy.

Obr. è. 2: Preh¾ad 2

 �¾achetnos�
By� platným èlenom spoloènosti
By� schopným chápa� odli�nosti iných
By� empatickým
By� schopným prejavi� súcit, starostlivos� a podporu iným
By� zodpovedným obèanom

     Nezávislos�                           Spolupatriènos�
Ma� mo�nos� vybra� si prácu, spôsob Ma� priate¾ov
relaxovania a trávenia vo¾ného èasu By� schopným vytvára�/udr�iava� vz�ahy
By� tak nezávislým, ako je to len mo�né By� schopným vychádza�, spolupracova� s ostatnými
Vzia� na seba osobnú zodpovednos� By� súèas�ou spoloènosti
By� zodpovedným za èiny a rozhodnutia By� starostlivým rodièom a èlenom rodiny
By� schopným obhajova� sa

Usilova� sa o úspech
By� vyrovnaným èlovekom
By� dobrým rie�ite¾om problémov
By� flexibilným èlovekom
Ma� motiváciu
By� sèítaným
By� schopným pou�íva� rôzne technológie
By� celo�ivotným �tudentom

Majstrovské ovládanie

Obr. è.1: Najèastej�ie urèované ciele �tátneho vzdelávacieho systému 1

POH¼ADY DO ZAHRANIÈNÉHO �KOLSTVA
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POH¼ADY DO ZAHRANIÈNÉHO �KOLSTVA

S demokratizáciou �ivota na�ej spoloènosti má dnes
ka�dý mo�nos� vystupova� na verejnosti, èi u� v ústnej alebo
písomnej podobe. Pri vystúpení vo verejnom prostredí treba
venova� prejavu primeranú pozornos�. Veï prostredníctvom
jazyka, ktorý umo�òuje komunikáciu, prezentujeme istú
kultúrnos� ducha. Preto si treba cti� tento fenomén, ktorý u nás
má viac ako 150 rokov kodifikovanú podobu. Za posledné roky
slovenèina prekonáva prudký vývin, lebo aj búrlivá doba rozvoja
vedy, techniky a spoloènsoti zaznamenáva v na�ich konèinách
transformaèné procesy. V rámci nich sa prispôsobujeme
vyspelému svetu. Nemo�no to robi� cestou zatracovania a mies-
tami doslova prznenia vlastného spisovného jazyka.

Postavenie slovenského jazyka sa v nových demokra-
tických èasoch mení aj na základe právnych noriem. Národná
rada Slovenskej repuliky sa 15. novembra 1995 uzniesla
na Zákone o �tátnom jazyku. Slovenský jazyk sa tu definuje
ako najdôle�itej�í znak osobitosti slovenského národa a naj-
vzácnej�ia hodnota jeho kultúrneho dedièstva. Táto právna nor-
ma v�ak nezabezpeèí jeho fungovanie vo v�etkých komunikaè-
ných sférach bez zvý�eného úsilia po skultivovaní materinskej
reèi. Zále�í len na pou�ívate¾och, ako pomocou tohto nástroja
funkène a úèinne komunikova� tam, kde sa �iada spisovné
vyjadrovanie.

V zákone sa uvádza, �e �pedagogickí pracovníci
na v�etkých �kolách a �kolských zariadeniach na území Slo-
venskej republiky .... sú povinní ovláda� a pou�íva� �tátny jazyk
slovom i písmom�1. Nakoniec u� oddávna sa vy�adovalo, aby
o rozvoj jazyka sa starala hlavne �kola. V nej predov�etkým
slovenèinár, ktorý vedie aj kolegov k tomu, aby prejavom �iakov
venovali pozornos�. Zvlá�� v súèasnosti, kedy prenikaním
napríklad tzv. amerikanizácie sa jazykové vedomie slovenèiny

znehodnocuje pou�ívaním nesprávnych výrazov (slov a slov-
ných spojení) v súvislých jazykových prejavoch. Preto so za-
dos�uèinením správnosti vyjadrovania mo�no prija� iniciatívu
Ministerstva kultúry SR vyda� jednoduchú praktickú príruèku
správnych a nesprávnych výrazov pre potreby �irokej verejnos-
ti AKO NEHRE�I� PROTI SLOVENÈINE. V úvode Daniela
�tevèeková pí�e, �e �za základ príruèky poslú�ila Slovenèina
pre podnikate¾ov a iných Slovákov od známeho básnika,
prekladate¾a a redaktora Vojtecha Mihálika, ktorá vychádzala
v Slovenských poh¾adoch� (s.  5). Táto útla bro�úrka obsahujúca
viac ako tísíc výrazov má jednoduchú formu abecedného uspo-
riadania slov rozdelených na ka�dej strane na dve polovice -
najskôr výrazy nesprávne a oproti polotuène vytlaèené správne.
Urèite sa stane dobrou jazykovou príruèkou pre ka�dého, kto
chce dodr�iava� �dynamický jazykový zákon svojho srdca�2.

Bezchybný spisovný prejav by mal by� vizitkou hlav-
ne uèite¾ov pri výchove novej generácie, ktorá je najviac
na verejnosti ohrozovaná nekultúrnos�ou v tejto oblasti. Vply-
vy, ktoré ohrozujú jazyk v komunikácii mladých, sú silné, preto
�kola v nasledujúcich rokoch má èo robi�, aby skultivovala
toto najvzácnej�ie dedièstvo na�ich predkov. Ak uèitelia túto
dôle�itú úlohu vo výchove a vzdelávaní podcenia, nepomô�e
potom ani jazykový zákon!

Keï uèite¾ oboznamuje �iakov s normami spisovného
jazyka, nará�a v�dy na ich be�ný hovorový jazyk. Ale sys-
tematické �túdium tohto jazyka je jeho úlohou. Preto pri odstra-
òovaní chýb v komunikácii �iakov sa stane pre ka�dodennú
prax tento slovník dobrou pomôckou, ktorú by mal vlastni�
ka�dý uèite¾. Lebo v �kolskej komunikácii je tie� èo napráva�.
Napríklad nesprávne hovoríme Jan Ámos Komenský - správne
Amos (s. 9). Ka�dý �kolský rok zahajujeme namiesto sloven-

J. Lomenèík, Metodické centrum Banská Bystrica

RECENZIE

AKO NEHRE�I� PROTI SLOVENÈINE. Bratislava, Vydavate¾stvo Spolku slovenských spisovate¾ov 1995. s. 148

HRE�ENIE PROTI MATERÈINE
BUDÚCNOS� NEODPUSTÍ !

1 Zákon Národnej rady SR o �tátnom jazyku. Slovenské poh¾ady. IV. + 112, 1996, è. 2, s. 106.
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- nie nemoc, na ktorú sa zomiera u� zaèiva. Druhou podmien-
kou je vyvola� u �iakov opravdivý - nie opravdový (s. 75)
záujem o to, èo sa povie, ale i to, ako to poveda�. Vypestova�
ich jazykový cit, èi�e zmysel pre správnos�, primeranos� a krásu
vlastnej a následne i cudzej reèi.

Naozaj - nie opravdu - ma� jazykový zákon hlboko
v srdci, aby tá reè na�a materinská bola skutoène �krásotou�.
Lebo ak v snahe po svetovosti budeme proti nej hre�i�, mô�eme
ju nevhodným dotykom pokazi� ... Ale história nám na opravu
u� nemusí da� �ancu.

ského otvárame alebo zaèíname (s. 138). Èasto behom tý�dòa
- v priebehu (s. 12) - vy�adujeme na niekom nieèo namiesto
od niekoho nieèo. To u� nehovorím o výrazoch �iakov ako �to
bolo príma�, �senzaène sme sa bavili� atï.

Ako teda bojova� za èistotu a správnos� jazyka �iakov?
Ako dosiahnu�, aby si �iaci osvojili spisovný jazyk, jazyk �túra,
Hviezdoslava, Smreka, Rúfusa ... tak, aby sa im stal návykom
a �ivotnou nevyhnutnos�ou? Prvou podmienkou toho je vzor-
ný spisovný jazyk samého uèite¾a a. musí ma� prísne po�iadavky
hlavne sám na seba. Nemá právo by� nedbalým v reèi. Nesmie
�iakom hovori� �kde ste bol?�, ale boli, nesmie text deli�
na odstavce, ale odseky  (s. 72) atï. Mal by si to v�etko rozmys-
lie� a nie necha� si prejs� hlavou (s. 64), aby na hodine nebol
nek¾udný, ale nepokojný (s. 64). Jednoducho treba na sebe
pracova� aj z h¾adiska jazyka, lebo nema� niè na práci - správne
nema� èo robi�, nema� nijakú robotu (s. 65) je taká choroba

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

J. BilyLiteratúra:
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Klasickej a poklasickej západoeurópskej filozofii je
vo výuèbe dejín filozofie na stredných �kolách venovaná
osobitná pozornos�. Poznanie tejto filozofie sa z urèitého
h¾adiska stáva predpokladom osvojenia si duchovnej kultúry
celej súèasnej trans-atlantickej civilizácie.

K dominantným smerom poklasickej filozofie vo Fran-
cúzsku a Anglicku patrí pozitivizmus. Jeho analýza a inter-
pretácia tvorí obsah monografie doc. PhDr. Franti�ka Mihinu,
CSc., s názvom Klasická pozitívna filozofia, ktorá si nesporne

zasluhuje pozornos� aj zo strany stredo�kolských
uèite¾ov obèianskej náuky a náuky o spo-
loènosti.

Autor predstavuje problematiku kla-
sickej pozitívnej filozofie v relatívne
�irokom tematicko-explikaènom zábere.

V úvodnej kapitole skúma predpoklady,
resp. ideové zdroje, pozitívnej filozofie,
prièom pozitivizmus vymedzuje ako �filo-

zofiu zvlá�tneho druhu�, ktorej �stú-
penci sa stávajú tribúnmi zá-

niku krá¾ovskej filozofic-
kej disciplíny - metaphysi-

ky specialis a ostrie svojho
antitradicionalizmu obra-
cajú aj proti súdobej epis-

temológii, filozofii vedy,
sociálnej a politickej filo-
zofii, tradiènému nábo�en-

stvu a podobne� (s.4). Nasle-
dujúce tri kapitoly sú venované

najvýznamnej�ím predstavite
¾om klasickej pozitívnej filozofie -

Augustovi Comteovi, Johnovi Stuartovi Millovi a Herbertovi
Spencerovi. V tejto súvislosti autor detailne prezentuje Comtovo
chápanie filozofie, jeho epistemológiu vedy, projekt dejinné-
ho vývoja ¾udstva, koncepciu sociológie  i pozitívno-filozofic-
ký variant nábo�enstva humanity. V prípade Johna Stuarta Milla
- tvorcu anglickej verzie pozitívnej filozofie, analyzuje jeho
systém deduktívnej a induktívnej logiky, komentuje jeho etiku,
sociálnu a politickú filozofiu. Interpretaène produktívnym
spôsobom je predstavený aj systém syntetickej filozofie Herber-
ta Spencera.

Vyústením autorových reflexií pozitívnej filozofie je
závereèná èas� práce venovaná kritike pozitivizmu, ktorú
ilustruje na anti-pozitivistických prístupoch E. Husserla
a K.R.Poppera.

Celú problematiku napokon autor sumarizuje v týchto
(a podobných) závereèných stanoviskách: �Pozitivisti boli
realisti v ontológii, v epistemológii v�ak stáli na stanovisku
fenomenalisticky orientovaného agnosticizmu ... pozitivistické
epistemologické obmedzenia boli nakoniec odmietnuté ...
bez viery v to, �e je mo�né zmocni� sa reality ná�ho sveta, a to
v univerzálnom i v parciálnom zmysle, nemô�e existova� nijaká
veda� (s. 139).

Práca je napísaná filozoficky zrozumite¾ným jazykom.
Autorove analytické sondy a interpretaèné závery sú primera-
ne hlboké a argumentaène presvedèivé. Monografia ako celok
spåòa v�etky kritéria kladené na tento druh vedeckej publicis-
tiky. Vzh¾adom na svoju informaènú hodnotu mô�e plni�
funkciu �tudijného textu tak pre uèite¾ov, ako aj �tudentov
filozofie na stredných a vysokých �kolách. Aktuálne mô�e by�
vyu�itá nielen na hodinách obèianskej náuky a náuky
o spoloènosti, ale tie� v rámci tematicky koherentných
spoloèensko-vedných  seminárov.

M. Murcko, Metodické centrum Pre�ov

F. Mihina: KLASICKÁ POZITÍVNA FILOZOFIA. Pre�ov, MANACON 1995.
PRÍSPEVOK K DEJINÁM FILOZOFIE

RECENZIE
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PRE TVORIVÝCH A VYNALIEZAVÝCH PEDAGÓGOV
INTEGROVANÁ UÈEBNICA PRÍRODOVEDY

RECENZIE

 I. Hantabálová - K. Èumová - D. Dérerová: PRÍRODOVEDA pre 9. roèník základných �kôl. Bratislava, SPN 1995.

INFORMÁCIE

STRETNUTIE TVORIVÝCH PEDAGÓGOV
¼. Kopinová, Metodické centrum Bratislava

Úspe�ný uèite¾ sa vo svojej práci so �iakmi nezaobíde
bez vlastného tvorivého potenciálu. Pozitívne skúsenosti, ktoré
vïaka nemu pri riadení výchovno - vzdelávacieho procesu
dosahuje, mô�e prezentova� v pedagogickom èítaní. Táto forma
pedagogickej tvorivosti má v koneènom dôsledku podnieti�
iných uèite¾ov k skvalitneniu ich pôsobenia na �iakov.
Zabezpeèuje v�ak zároveò autorov osobný rast.

Uvá�me len ne¾ahkú ka�dodennú prácu uèite¾a vrátane
príprav, permanentného �túdia odbornej i pedagogickej literatú-
ry ako nevyhnutného predpokladu kvalitného vyuèovania.
Ak k tomu prirátame hodiny a hodiny vo¾ného èasu nad ná-
roèným písomným stváròovaním svojich skúseností, je jasné,
�e práca autorov pedagogického èítania si zaslú�i uznanie
a obdiv. Vyjadri� im ho bolo hlavným zámerom usporiadate-
¾ov slávnostného vyhodnotenia 39. roèníka regionálneho
kola pedagogického èítania, ktoré sa uskutoènilo dòa 12. feb-
ruára 1996 v Metodickom centre v Bratislave na Tomá�iko-
vej ulici.

Po priebe�ne uskutoènených pracovných stretnutiach
s kolegami - uèite¾mi v jednotlivých sekciách sa tu stretli jede-
násti autori vo vskutku slávnostnej atmosfére. Popri oceòujú-
cich slovách vedenia MC ju umocnil kultúrny program -
Beethovenova hudba v podaní poslucháèok Konzervatória,
ale aj vystúpenie gymnazistov z Nitry, ktorí zatancovali ori-
ginálnu choreografiu ich profesorky - jednej z autoriek peda-
gogického èítania - Mgr. Magdy Griesbachovej. Prácu nazva-
la jednoducho Moje choreografie a prispela òou do estetickej
i telesnej výchovy.

Potom u� prezentovali v krátkych príspevkoch svoje
práce ïal�í pí�úci pedagógovia. Zastupovali rôzne typy stred-
ných �kôl s pomerne �irokým tematickým záberom.

Najbohat�ie bola spracovaná problematika etickej
výchovy. Prínosom práce Etické hodnoty Biblie od Mgr.
Heleny Vonyikovej zo SOU v �amoríne je orginálny prístup
k h¾adaniu spoloèných styèných plôch medzi Bibliou a etic-
kou výchovou. Mgr. Jana Janèurová zo SOU v Bánovciach

A. Zimániová, Prievidza

V polovici minulého roku vy�la v Slovenskom peda-
gogickom nakladate¾stve nová uèebnica PRÍRODOVEDA pre
9. roèník základných �kôl. Prvú pozornos� vzbudila u� v júni v
Nitre na výstave uèebných pomôcok Medacta. A preto�e jej
prvý osemtisícový náklad objektívne nemohol uspokoji�
v�etkých záujemcov a ani informácie o tejto, v na�ich pod-
mienkach bezosporu unikátnej uèebnej pomôcke sa nemohli
dosta� ku v�etkým tým, ktorí by ju chceli a vedeli vo svojej pe-
dagogickej praxi vyu�i�, ponúkame vám jej základnú cha-
rakteristiku a cie¾.

Prirodoveda pre 9. roèník je integrovanou uèebnicou,
ktorej cie¾om je v nových vz�ahoch systematizova� a upevni�
základné uèivo z prírodopisu, chémie a fyziky 5. a� 8. roèníka
základných �kôl. Jej ve¾kým pozitívom je pomáha� �iakom
vytvára� komplesný poh¾ad na prírodu a pôsobenie èloveka
v nej. Ïal�ím integrujúcim èinite¾om uèebnice, ktorá slú�i
súèasne aj ako cvièebnica, je ochrana �ivotného prostredia
a ekológia ako taká. Jej prednos�ou je, �e je vhodnou a prí-
�a�livou pomôckou pre uèite¾ov a pedagógov pri výklade uèi-
va v prírodopise u� od 5. roèníka, na hodinách fyziky od 6. roè-
níka a chémie od 7. roèníka.

Uèebnica je zostavená do 6 kapitol, tvoriacich samos-
tatné tematické okruhy: Èastice ne�ivej a �ivej hmoty; Vlastnosti
látok, telies a organizmov; Jednota a mnohotvárnos� pohybu
v prírode; Energia v prírode, technike a spoloènosti; Javy a pro-
cesy v prírode a Zem. Ka�dá kapitola sa zaèína vstupnými lista-
mi a metodickými pokynmi s odporúèaním tém na vypracovanie
referátov, prípravu cvièení a dlhodobých úloh. Je nasmerovaná
na opakovanie uèiva formou otázok a problémových úloh.

Autorkám nechýbala pri jej zostavovaní nápadistos� èi u�
z h¾adiska formy alebo obsahu predkladaného uèiva, vhod-
ne doplneného názornými ilustráciami, kresbami, grafmi. Najmä
názornos�, prístupnos� a vtipnos� sú charakteristické èrty no-
vej uèebnice prírodovedy. V ka�dom prípade uèitelia
s aprobáciou na spomínané predmety ju mô�u len a len uvíta�.
Nielen kvôli spestreniu uèebných hodín, ale predov�etkým
z dôvodu upevnenia vedomosti svojich �iakov, a to
prí�a�livej�ím spôsobom, ako je na na�ich �kolách zvykom.
A v neposlednom rade aj z dôvodu vzbudi� u svojich �iakov
záujem nielen o predná�aný predmet, ale súèasne v nich prebu-
di� schopnos� vníma� a chápa� predná�ané, resp. u� nauèené,
uèivo vo vzájomných súvislostiach a závislosti.

Autorkami prírodovedy pre 9. roèník sú uèite¾ky, kto-
ré sú súèasne vo svojich predmetoch aj okresnými metodièka-
mi. Autorské trio je z Hornej Nitry. Prvé dve z Prievidze,
D. Dérerová uèí v Handlovej. Pri zrode novej uèebnice stáli
takí renomovaní pedagogickí odborníci, ako sú RNDr. Viera
Lapitková CSc., PhDr. ¼ubomír Held CSc. a RNDr. Al�beta
Korábová. Vari netreba zdôrazòova�, �e ich odborná a
pedagogická fortie¾nos� prispela k tomu, �e prvou inegrova-
nou uèebnicou s ekologickým podtextom sa urobil v systéme
vzdelávania na slovenských �kolách výrazný krok vpred.
Zároveò treba odporúèa� len jedno: vezmite si uèebnicu
do rúk! Moje presvedèenie, �e sa stane va�ou trvalou pomôc-
kou v pedagogickej práci - je skalopevné. Stane sa pre va�ich
�iakov bohatým zdrojom pouèenia formou, ktorá je pre �iakov
základného stupòa nielen najprijate¾nej�ia, ale aj najprí-
�a�livej�ia.
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n. Bebravou v práci Vyu�itie epiky v etickej výchove ponúkla
zaujímavé aktivity vhodné na realizáciu v obidvoch predme-
toch. Témou Realizácia foriem a metód mravnej výchovy
v demokratickej spoloènosti sa zaoberal Ing. Ivan Slezák.
Ako riadite¾ Strednej po¾nohospodárskej �koly v Trnave ponú-
kol tu podnety na prácu uèite¾ského kolektívu.

Sekciu elektrotechnických predmetov prezentovali
dve práce. Ing. Alexander Murín a Ing. Peter �ubor zo SP�
elektrotechnickej vypracovali rozsiahly text Elektrotechnika
- odborno-metodickú príruèku pre 1. a 2. roèník SP�
a adresovali ho zaèínajúcim uèite¾om tohto predmetu.
Ing. �tefan �varc z SP� elektrotechnickej v Nových Zámkoch
nadviazal na úspe�né ped. èítanie odmenené v ústrednom kole
v r. 1993/94 s názvom Efektívne poèítaèom podporované
vzdelávanie a doplnil ho o Metodické pokyny.

Sekcia po¾nohospodárskych predmetov ponúkla tie�
dve práce. Ing. Mária Vadovièová zo SPo� v Trnave sa zame-
rala na Prípravu uèite¾a v predmete úètovníctvo pre �tudijný
odbor Agropodnikanie s metodickým modelom piatich vybra-
ných tém. Atraktívnou témou - ako dopestova� ekologicky
ne�kodnú zeleninu - sa zaoberal Ing. Franti�ek Buranovský
v práci Poradca ekologického pestovate¾a.

Mgr. ¼udmila Kapi�ovská so SP�E v Pie��anoch
zastupovala sekciu matematiky. Jej práca Vyuèovanie
analytickej geometrie na SP� prezentuje úmysel podeli� sa
s dlhoroènými skúsenos�ami z vyuèovania tejto súèasti
matematiky.

Oblas� výpoètovej techniky je obsahom pedagogického
èítania Ing. Milana Dúbravu zo SOU v Trnave. Rozpracoval
súbor 10 vyuèovacích testovacích programov z oblasti stro-
járstva motorových vozidiel.

Tri z uvedených prác (autorov H. Vonyikovej, ¼.
Kapi�ovskej a M. Griesbachovej) postúpili do ústredného kola
pedagogického èítania.

Pre autorov, ïal�ích zúèastnených uèite¾ov a metodi-
kov bolo cenné nazrie� do tvorivej dielne kolegov rovnako za-
nietených pre vytváranie lep�ích podmienok pre �iakov v �kole.
preto e�te dlho neformálne a zaujate spolu diskutovali. Viacerí
z nich sa rozhodli písa� ïalej. Oni i pracovníci hostite¾skej
organizácie si �elajú, aby sa rady tvorcov pedagogického èíta-
nia v jubilejnom 40. roèníku tejto tvorivej aktivity roz�írili. Staèí
oznámi� svoj záujem a pracovníci príslu�ného Metodického
centra v�etkým potencionálnym tvorcom radi pomô�u.

INFORMÁCIE

PEDAGOGICKÁ PRAX �TUDENTOV GERMANISTIKY
V B. BYSTRICI

"UÈITE¼ JE PERMANENTNÝM EXHIBICIONISTOM"
Z. Bohu�ová, Fakulta humanitných vied UMB B.Bystrica

Katedra germanistiky Fakulty humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mala v minulom
roku svojich prvých absolventov - germanistov.
Rovnocennou súèas�ou �tudijného plánu �tudentov germanisti-
ky je aj náèuvová, priebe�ná a súvislá pedagogická prax
na základných a stredných �kolách. Teda popri nadobúdaní
teoretických odborných vedomostí z jazykovedných a literár-
novedných disciplín robia �tudenti u� poèas �túdia prvé relatív-
ne samostatné kroky na druhej strane katedry - v role uèite¾a,
kedy sa v nich prejavia prirodzené talenty i �antitalenty�
pre pedagogický post.

Prínos pedagogickej praxe je pre �tudentov, respektíve
- väè�inou �tudentky,  nenahradite¾ný.
Uèia sa celý vyuèovaní proces pozorova� cez didaktické kritériá
a sna�ia sa nielen DÍVA�, ale aj VIDIE�. Na hospitácie potom
nadväzujú ich vlastné výstupy, pri ktorých zis�ujú, �e to, èo je
jednoduché a samozrejmé z pozície �iaka, vy�aduje prípravu
a logické premyslenie z pozície uèite¾a, �e to, èo je z pozície
�iaka smie�ne...
Èerstvé nápady, smelos� a �tudentská kreativita, ktoré �tuden-
.ti priná�ajú do �kôl, pravdepodobne osvie�ia aj ich cvièných
uèite¾ov (profesorov) - teda  mentorov, tak�e spoloèné posede-
nie po hodine, ktoré sa honosí názvom ROZBOR, je prínosom
aj pre skúsených pedagógov. Veï vieme o tom trpkom úskalí
i zázraènom medikamente, ktorý prebúdza ospalé �iactvo a bur-

cuje k mozgovej èinnosti pri osvojovaní (nielen) cudzieho jazyka
- MOTIVÁCIA, pokia¾ mo�no trvalá pozitívna motivácia. A
preto urèite platí motto: Uèite¾, chtiac-nechtiac, je perma-
nentným exhibicionistom.
Bohu�ia¾,   hovorí sa aj toto: V �kolstve dnes ostávajú iba
entuziasti alebo blázni. Preto by som týmto spôsobom rada
poïakovala v�etkým entuziastom a nemèinárkam a nemèiná-
rom na banskobystrických �kolách, ktorí ne¾utujú èas a ener-
giu a venujú sa aj na�im odchovancom - �tudentom germanistiky.

V �kolskom roku 1995-96, teda v letnom a zimnom
semestri, nám s pedagogickou praxou �tudentov 3. a 4. roèníka
pomáhali:
- pani uèite¾ky Luptáková a Kellerová zo Z� Moskovská,
- pani uèite¾ka Kva��ayová zo Z� Sitnianska,
- pani uèite¾ka Fa�ková zo Z� Ïumbierska,
- pani uèite¾ka Michalovièová zo Z� Bakossova,
- pani uèite¾ka Jaïuïová zo Z� Moysesovo nám,.
- páni profesori Molnárová, �ufliarska, Lichtner a I�dinský
z Gymnázia A.Sládkovièa,
- pani profesorka Matonoková z Vojenského gymnázia,
- pani profesorky Gregorová a Lauková z Obchodnej
akadémie Skuteckého a ïal�í nemenovaní v minulosti alebo
iných mestách (súvislá pedagogická prax 5. roèníka).
Te�íme sa na ïal�iu výbornú spoluprácu v budúcom �kol-
skom roku 1996-97.

Redakcia

Vá�ení èitatelia,
ako ste si u� iste v�imli,v tomto èísle èasopisu sa zmenil výtvarný rukopis. Jednotlivé kresby tematicky nesúvisia s obsahom príslu�ného
èlánku. Popri snahe o "prevzdu�nenie" textovej náplne èasopisu nám ide najmä o predstavenie tvorby výtvarníkov z radov uèite¾ov.
Preto sme privítali ochotu výtvarníèky A. Kadleèíkovej, ktorá nám poskytla výber zo svojich kresieb.
Boli by sme radi, keby sa ozvali ïal�í záujemcovia, aby sme v ka�dom èísle mohli prezentova� výtvarnú tvorbu iného autora (honorujeme).
V rubrike  Predstavujeme ... súèasne uverejníme krátku informáciu o jeho  výtvarnej èinnosti a smerovaní.
Bli��ie informácie o podmienkach získate v redakcii (O. Búryová, è. t.  403 112). Uvítame aj Va�e pripomienky a návrhy.
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Predstavujeme...
Alena Kadleèíková

Výtvarná èinnos� Aleny Kadleèíkovej predstavuje mno-
hostrannú orientáciu vo výbere výtvarných techník  a námetov.
Kresba, ma¾ba grafika - najmä ú�itková, textilná tapiséria, kera-
mika v jej tvorbe dominujú. Do popredia osobitne vystupujú ilus-
trácie, ktoré nachádzame v geografických uèebniciach
pre základné �koly, gymnáziá, obchodné akadémie a vysoké
�koly, ktoré v Bratislave vydalo SPN, vydavate¾stvo Litera
a vydavate¾stvo Univerzity Komenského.

Okrem ilustrácií robí ú�itkovú grafiku - plagáty, napr.
pre Slovenskú komoru zubných lekárov v spolupráci s firmami
Reach, Jonson & Jonson, ïalej logá, napr. logo pre Spoloènos�
pre pred�kolskú výchovu na Slovensku, logo Slovenského zvä-
zu vidieckeho turizmu a agroturizmu, a diplomy pre sú�a�e -
sú�a�  v prednese poézie a prózy �túrova Modra, Celosloven-
ská prehliadka detských dychových hudieb atï.

Výber námetov  A. Kadleèíkovej má filozo-
fický podtext, s dôrazom na medzi¾udské vz�ahy, vz�ah k príro-

de a veciam. Autorka  pou�íva symbol, kompozíciu  a výtvarnú techniku
na dosiahnutie osobitného výrazu. V jej  výtvarnej tvorbe dominuje najmä
kresba. Krajinky a kvety vedené tenkou citlivou linkou ako záznam prvých

kontaktov s krajinárskou in�piráciou presne odha¾ujú autorkino videnie
a tvorivé myslenie. Sú to lyrické zápisy, zjednodu�ené a pritom graficky
èisté.

A. Kadleèíková je aj autorkou námetu pre prácu s de�mi pod náz-
vom Cesta svetom ilustrácií. Je úspe�ná aj ako autorka pedagogických
èítaní, ktoré boli celo�tátne ocenené 1. miestom:
- Výtvarná výchova v príprave pre vstup do Z�
- Vyu�itie pobytu v �kole v prírode vo výtvarných èinnostiach

Aj to je dôkazom jej pedagogickej a metodickej práce. Autorka sa
svojimi prácami pravidelne predstavuje na výstavách, ktoré uskutoèòuje
Metodické centrum mesta Bratislavy. Samostatné výstavy mala v Bra-
tislave a v Slovenskom Grobe.

   ÈASOPIS
�     priná�a �túdie z oblasti umeleckej pedagogiky, diskusné príspevky, informácie, kritiky,
       recenzie, notovú prílohu

�     predstavuje osobnosti domácej kultúrnej scény

�     oboznamuje so skúsenos�ami z vyuèovania hudobnej,  výtvarnej a estetickej výchovy

�     prezentuje výsledky �iakov z výtvarnej výchovy

             OBJEDNÁVKA

Objednávam si èasopis Múzy v �kole na rok 1996 ........ výtlaèkov     (Roèné predplatné 4x30 Sk + distribúcia = 140 Sk)

Meno a priezvisko (in�titúcia) ....................................................................................................................................

Ulica ..............................................................................     Miesto (PSÈ) ................................................................

Predplatné uhradím: po�tovou pouká�kou, bankovým prevodom na èíslo úètu: S�TSP Banská Bystrica 167 349 - 319/0900

Dátum: ................................................                 Podpis (+ peèiatka) ..............................................

Objednávku a doklad o zaplatení po�lite na adresu: Múzy v �kole, redakcia, Tajovského 40, 974 01 B.Bystrica, P.O.BOX 263

    O. Kokavecz
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