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�TRESTNÝ� ZO�IT
Hedviga Luchavová, Gymnázium A. Einsteina Bratislava

Anotácia: Jedna z mo�ností, ako sa vyhnú� okam�itej zápornej klasifikácii �iaka.

K¾úèové slová: objektívne a subjektívne dôvody nepripravenosti �iaka na hodinu, písomná práca ako
trest, témy, rozvíjanie fantázie, pamä�ová stopa

Na nasledujúci príspevok sme dostali od dvoch recenzentiek protichodné posudky. Keï�e si vyhra-
dzujeme právo publikova� aj príspevky, s obsahom ktorých sa èiastoène alebo úplne nestoto�òujeme,
uverejòujeme tento príspevok v nádeji, �e na stránkach  ná�ho èasopisu vyvolá diskusiu k danej problema-
tike. Oèakávame va�e názory èi skúsenosti (pozitívne i negatívne) � a to nielen od uèite¾ov nemec-
kého jazyka, ale i iných cudzích jazykov, resp. od v�etkých pedagógov bez oh¾adu na aprobáciu.
Publikované príspevky s rozsahom min. 1 strana (A4) honorujeme.

Èo so �iakom, ktorý sa vám pri priebe�nom skú�aní
napokon prizná, �e sa neuèil, lebo... a ten príval výhovoriek
pozná ka�dý uèite¾. �kolské uèenie �iaka je ve¾mi zlo�itá
pracovná èinnos� a jeho schopnos� uèi� sa je podmienená
doslova multidimenzionálne. (Hvozdík, 1970). Nie v�dy
sú to len výmysly, ve¾akrát sa i �iak zo záva�ných dôvodov
nestihol èi nedokázal pripravi� na vyuèovanie. Tento fakt
som si uvedomila u� na zaèiatku svojho uèite¾ovania.
Pedagóg nemá zväè�a èas zis�ova� pravé pohnútky,
zoh¾adòova� (èo keï neprávom?) jednotlivca pri platnosti
v�eobecných pravidiel. Skôr èi neskôr by sa zau�ívaný
normový poriadok na vyuèovaní mohol zrúti�, spolu
s autoritou uèite¾a. U �iakov sa nesformujú vzorce
spolupracujúceho správania a u� �a��ie sa budú
v budúcnosti aktívne zapája� do výuky (Cangelosi, 1944).
Preto som celkom spontánne zaviedla �trestný� systém,
asi v tom duchu, �e ak si �iak svoju neve¾kú povinnos�
zanedbal, na ïal�í raz sa potrápi viac.

�kála pre �tresty� je �iroká. Pri výuèbe nemeckého
jazyka som vychádzala zo skutoènosti, �e sa dôraz kladie
skôr na konverzáciu ako na písomný prejav, èo sa napokon
ukázalo aj v mno�stve opakovaných chýb, v nedostatoènej
rutine pri tvorbe vety a v slabej fantázii v polroèných
slohových prácach �iakov. Absolvent gymnázia
s a�piráciou na vysokú �kolu, na intelektuála pôsobiaceho
v rôznych oblastiach �ivota sa vlastnej písomnej tvorbe
v cudzom jazyku nevyhne, na èo, chvalabohu, pamätali aj
pripravovatelia Monitoru. Preto sa mojimi �trestami�
stali krátke slohy.

Témy by nemali by� v�eobecné, niektorí vynaliezaví
�iaci by ich mohli prípadne odpísa� zo star�ích uèebníc.
Malo by sa vychádza� z ich záujmov, aktuálneho diania
na �kole, ale v�dy ich takmer zaruèene zaujme humor
a bláznivý nápad.

Pokúsila som sa zostavi� krátku genézu tém. V prvých
roèníkoch, keï som �iakov e�te dobre nepoznala, som
zaèínala s fantazijnými titulkami: O�enil som sa

s mimozem��ankou, Bývam na Marse, - na morskom
dne, Milujem dunajskú vílu a pod. Neskôr som pri
vymý�¾aní námetov vychádzala z aktuálnej neznalosti
slovíèok èi gramatiky: Kritizoval som (min. èas), Keby
som bol koòom (podm. spôsob), Cestujem na Sibír
(názvy krajín), U� nikam nepôjdem (zápor), Keï boli
moje deti malé... (spojka vo ved¾aj�ej vete). Pri takýchto
témach si �trestanci� e�te u¾ahèene vydýchli. Hor�ie to
mali tí, èo si vypoèuli nadpisy: Orangutan  pod vodou,
vyèitovaèku Jedna, dve, tri, si vo¾ný, Mám prst vo
vode, Idem do zelene, potom do neba. Mnohým ostali
reminiscencie na Bratislavu v podobe trestu: Bol som
jantárovou cestou èi O�enil som sa s Máriou Teréziou,
alebo na Berlín: Bol som levom v Berlínskej ZOO,
Býval som na K-Damm. Tí vyspelej�í dostali priestor na
filozofovanie: Keby som bol najlep�í v triede, Trest je
milý darèek, Som urèitý èlen.

V jednom roku som to skúsila s poéziou. Aj tomu pri�li
mnohí �iaci na chu�. Kvôli rýmu uvádzam pár uká�ok
v origináli: Dieser Hamburger macht mir Ärger, Ich
weiss net, wozu ist das Internet, Hörst du von dem
Dach schöne Musik von Bach?

Vypracované témy prezentovali nasledujúcu hodinu
�iaci sami alebo som ich preèítala pred triedou. Chyby
som opravovala vzápätí, alebo som si to nechala na neskôr,
zväè�a som si ich so �iakom vydiskutovala. �Trestanca�
som opätovne preskú�ala (tentoraz u� zo �ir�ieho okruhu
prebraného uèiva) a oznámkovala. Ak nevedel ani teraz
zadané úlohy, odchádzal s nedostatoènou.

�Trestný systém� �iaci okam�ite akceptovali ako
férovú �ancu. Na slohu si mnohí dali skutoène zále�a�,
písali ho aj hodinu, dve, so slovníkom v ruke, za èo som
ich nikdy nezabudla pochváli�. Rýchlo som vybadala, ak
mali pomocníka � rodièa alebo kamaráta. Overila som si
v�ak na mieste, èi �trestanec� aspoò vie, èo napísal, aké
slovíèka a vety pou�il. Stalo sa, �e si �iak �iadal nieèo
�normálnej�ie�, lebo s danou témou ani nepohne. To bola
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príle�itos�, aby sme si sadli a zaèali spolu sníva�, súka�
vetu za vetou s vyu�itím �iakovej slovnej zásoby. Viacej
konzultácií u� nebolo treba.

Aj táto uèebná metóda kladie na uèite¾a vy��ie èasové
a intelektuálne nároky. Skú�ala som �iaka vlastne dva razy,
opravovala navy�e stovky strán, a to nielen napísané, ale
aj povedané, vyjadrovala sa k obsahu, neraz aj
pedagogicky zasahovala  a korigovala my�lienkové
prechmaty autora. Niektoré výsledky sa v�ak dostavili u�
zakrátko. Moji �iaci pohotovej�ie formulovali vety,
rýchlej�ie si osvojovali základné i �peciálnej�ie slovíèka
a u� vôbec si nekládli otázku, o èom majú písa�. Aj tí
najslab�í v prospechu zvládali bez väè�ej prípravy
v èasovom limite polroèné práce. Vo vy��ích roèníkoch
(a to nielen u pokroèilých, ale aj u zaèiatoèníkoch) som
ich fantáziu podporovala aj metódou �nauème sa tára��,
t. j. potom, èo som vyslovila nejaký pojem, museli  ho
okam�ite slovne rozvíja�, neraz do absurdít. Ale to je u�
úvaha o inom.

Opravené tresty si �iaci nechávali a mo�no aj odkladali.
Do pamäti urèite, lebo neraz mi u� dospelí absolventi
pripomenuli ich názvy ako úsmevnú spomienku na skú�anie
na hodine nemèiny. Som v�ak presvedèená, �e spôsob
ich vypracovania, zá�itok z tvorby viet a osvojovania novej

slovnej zásoby zanechal v ich cudzojazyèných znalostiach
trvalú stopu, ktorá im pomô�e
pri ïal�ích intelektuál-
nych aktivitách.

.

Marcel Hlaváè:Postavièka z komiksu pre najmen�ích. Perokresba,
1999

Pou�itá literatúra:
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� CANGELOSI, James S.: Stratégie øízení tøídy, Praha: Portál, 1994, str. 72

Summary: The author presents a way how a teacher can avoid a negative assessment.

HODNOTENIE, SEBAHODNOTENIE, AUTOEVALVÁCIA
V �KOLÁCH

(Dokonèenie z èísla 4/2003)

Pä� fáz procesu vnútorného posudzovania - autoeval-
vácie - rozvoja v znázornení na základe prepojenosti:

â Fáza 1: Zaèiatok
1. Rozhodnite, èi je metóda autoevalvácie pre va�u �kolu

vhodná.
2. Konzultujte so zamestnancami �koly.
3. Rozhodnite, ako vies� hodnotenie - posudzovanie a rozvoj.

â Fáza 2: Prvopoèiatoèné posudzovanie
1. Plánujte prvopoèiatoèné posudzovanie.
2. Pripravte a distribuujte základné informácie.
3. Skúmajte názory uèite¾ov.
4. Dohodnite sa na prioritách pre �pecifické hodnotenie

a rozvoj.

â Fáza 3: �pecifické hodnotenie
1. Plánujte �pecifické hodnotenie.
2. Zistite, aká je súèasná �kolská politika/prax v prípade

veci, ktorá je �pecificky hodnotená.
3. Rozhodnite, ako je táto politika/prax efektívna.
4. Dohodnite sa na záveroch a odporúèaniach vychá-

dzajúcich zo �pecifického hodnotenia.

â  Fáza 4: Akcia pre rozvoj
1. Plánujte prácu na rozvoji.
2. Zvá�te, ako najlep�ie naplni� rôzne potreby uèite¾ov zapo-

jených do rozvoja.
3. Otvorte konkrétnu akciu.
4. Zhodno�te efektívnos� rozvojovej práce.

â  Fáza 5: Obzretie sa za vykonaným procesom
a nový zaèiatok

1. Plánujte obzretie sa za vykonaným.
2. Rozhodnite, èi zmeny uvedené vo fáze rozvoja by mali

by� permanentnými.
3. Rozhodnite, èi tento prístup k vnútorné mu rozhodnutiu

by mal pokraèova�, alebo potrebuje adaptovanie.

Marcela Chmelíková, �tátna �kolská in�pekcia � �IC B. Bystrica
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4. �tart nového cyklu.
5. Rozhodnite, èi si �eláte informova� kohoko¾vek iného

o tom, èo sa udialo v prvom cykle.

Realizovanie 5. fázy v�ak neznamená koniec autoe-
valvaèného procesu. Je správne � a vtedy mo�no hovori�
o stále sa rozvíjajúcej organizácii � keï sa znova prejde
do 2. fázy a pokraèuje sa krokmi po jednotlivých fázach
zase a� do 5. fázy.

Zoznam polo�iek, ktoré mô�u by� posudzované peda-
gogickými zamestnancami �koly, prípadne i ïal�ími
¾uïmi.

â Pedagogické ciele/kritériá
� Vyuèovacie ciele/kritériá

- predpísané zákonom,
- vychádzajúce z profesionálneho presvedèenia/hodnôt

pedagógov,
- vychádzajúce z potrieb �iakov/rodièov,
- podmienené kultúrnymi a ekonomickými potrebami

spoloènosti a spoloèenského prostredia.
� Vedenie (Guidance) - ciele/kritériá:

- podporova� �iakov v tom, aby sa adekvátne rozhodovali,
pokia¾ ide o ich ��kolskú kariéru�,

- preventívne a lieèebné aktivity v záujme (skupín) �iakov
pri ich nedostatoènom pokroku vo výchove a vzdelávaní,

- podporova� �iakov (a ich rodiny) so sociálno-citovými prob-
lémami,

- konzultova� s uèite¾mi, ako pozorujú �iakov a interaktujú
s nimi.
� Procesy pedagogickej zmeny s oh¾adom na ciele/

kritériá prijatej pedagogickej politiky:
- roz�irova� výchovu a vzdelávanie: popri kognitívnych

cie¾och pracova� tie� na schopnostiach (napr. schopnos�
uèi� sa, sociálna schopnos�) a osobnom raste,

- posilòova� nezávislos� �iakov (v úlohách uèiacich sa)
na uèite¾och,

- diferencova� výchovu tak, aby sa vyhovelo výchovným
potrebám jednotlivých �iakov,

- da� výchove viac multikultúrny charakter.
� Explicita a vývoj pedagogických cie¾ov/kritérií:

- dostupnos� písomne spracovaných formulácií cie¾ov/
kritérií,

- politika/postupy diseminácie cie¾ov/kritérií vo vnútri �koly
a mimo nej,

- formálna príle�itos� uèite¾ov diskutova� o cie¾och/krité-
riách,

- postupy vytvárania politiky týkajúcej sa pedagogických
cie¾ov/kritérií.

â Pedagogické �truktúry a procesy
� Stále kurikulum a spôsoby uèenia:

- rozvrh, poèet hodín, då�ka hodín, atï.,
- diferenciácia medzi triedami, v rámci tried,

- hodiny pre povinné vyuèovanie a hodiny �vo¾ného �túdia�,
- predmety a témy presahujúce predmety.

• Pedagogicko-didaktické prístupy:
- vyuèovanie v triede,
- individualizované prístupy,
- postupy týkajúce sa domácich úloh,
- metódy testovania a hodnotenia.

� Vedúca úloha a pou�ívanie metód a prostriedkov
vedenia:

- hlavné úlohy plnené uèite¾mi (triedny uèite¾, tútor, mentor,
a pod.) a ïal�ími odborníkmi zo �koly èi do �koly prichádza-
júcimi zvonka (didaktici, lekári, psychológovia, �pecialisti),

- vyu�ívanie postupov a prostriedkov na pozorovanie �iakov
a sledovanie ich rozvoja,

- vytváranie a uchovávanie záznamov o rozvoji a výkonoch
�iakov, správy o �iakoch,

- �truktúry, komunikácia a spolupráca medzi ¾uïmi, ktorí
plnia tieto vedúce úlohy.
� Pedagogická zmena:

- poèet a druh prebiehajúcich projektov zmeny, ich vzájomné
spojitosti,

- �truktúry, fungovanie a pokrok ka�dého z projektov,
- príprava plánov projektov zmeny,
- postoje uèite¾ov k projektom zmeny a k plánom ich rozvoja.

� Exkurzie a mimovyuèovacie aktivity:
- politika týkajúca sa exkurzií a mimovyuèovacích aktivít.

â �iaci
� Poèet prichádzajúcich, odchádzajúcich, zostáva-

júcich a pod.
- z dostupnej �tatistiky vidite¾né tendencie minulých rokov,
- oèakávané poèty nových �iakov,
- relevancia �tatistických údajov vo vz�ahu k politike �koly.

� Prijímanie �iakov:
- vytváranie realistického imid�u �koly pre potencionálnych

�iakov/rodièov,
- kritériá prijímania,
- spôsoby prijímania,
- spolupráca so �kolami, odkia¾ prichádzajú �iaci.

� Èlenenie �iakov do skupín:
- vyu�ívanie be�ných a mimoriadnych spôsobov èlenenia

�iakov do skupín,
- evalvácia be�ného èlenenia �iakov do skupín (triedy, vetvy,...),
- vyu�ívanie pedagogických metód skupinovej práce,
- metódy evalvácie skupinovej práce uplatòovanej uèite¾mi,

�iakmi, rodièmi.
� �kolské pravidlá:

- pravidlá týkajúce sa roly zástupcov �iakov,
- pravidlá zdravotné, hygienické, bezpeènostné,
- pravidlá disciplíny,
- pravidlá spojené so �ikanovaním.

â Organizaèné fungovanie
� Formálna a neformálna komunikácia:

- medzi uèite¾mi a �iakmi,

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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- v rámci jednotlivých oddelení a medzi oddeleniami
a vedením,

- medzi triedami a ïal�ími uèite¾mi,
- v rámci skupín zameraných na urèité témy/projekt.

� Konzultácie a rozhodovanie:
- postupy na rozvoj pedagogickej politiky na úrovni �koly,
- postupy na rozhodovanie o tom, ako zaobchádza� so �iakmi

so �pecifickými problémami,
- postupy plánovania organizaèných zmien.

� Kultúra:
- kultúrne hodnoty, normy, pravidlá správania,
- vz�ahy uèite¾/�iak v triede a mimo nej,
- otvorenos� komunikácie,
- pravidlá individuálnej autonómie.

â Personálne zále�itosti
� V�eobecné personálne riadenie:

- politika a plánovanie zamestnávania rôznych skupín ¾udí,
- podoba pracovných miest, hodnotenie práce ¾udí (appraisall)

profesionalizácia, plánovanie profesijnej dráhy,
- politika týkajúca sa blaha pracovníkov, spôsoby a miera

dávania úloh, absencií,
- vz�ahy/komunikácia a spolupráca medzi skupinami

a medzi jednotlivcami (vrátane riadenia konfliktov).
� Uèitelia:

- pride¾ovanie vyuèovacích a nevyuèovacích úloh,
- úlohy uèite¾om súvisiace s riadením a podávaním správ

o veciach,
- doh¾ad nad novými prichádzajúcimi uèite¾mi,
- autonómia, riadenie a kolegiálna spolupráca.

� Podporný personál:
- politika týkajúca sa zamestnávania pedagogických, tech-

nických a administratívnych pracovníkov, ktorí patria
do skupiny podporného personálu,

- pride¾ovanie práce podpornému personálu,
- komunikácia a spolupráca medzi podporným perso-

nálom a uèite¾mi,
- vz�ahy medzi podporným personálom a �iakmi.

� Vedenie �koly:
- filozofia a �týl vedenia, napr. komunikácia, participatívne

riadenie,
- vnútorné a vonkaj�ie funkcie plnené vedením,
- decentralizácia riadenia - vedenie a stredný riadiaci èlánok,
- fungovanie operaèného riadenia (ka�dodenné zále�itosti).

â Financie a materiálne prostriedky
� Financie a finanèné rozpoètovania a kontrola:

- administrácia budov, miestností a v�etkých fyzických pros-
triedkov,

- politika vo vz�ahu k nákupom uèebných materiálov �kolou
a �iakmi,

- politika vz�ahujúca sa na zavádzanie a vyu�ívanie poèítaèov.

â Vz�ah medzi �kolou a rodièmi
� Rodièia ako tí, ktorí sú zodpovední za celkový

rozvoj a blaho svojich detí:
- postupy komunikácie medzi �kolou a rodièmi,
- slu�ba rodièom �iakov so �peciálnymi potrebami,
- rodièovská výchova,
- pravidlá pre finanèné príspevky.

� Rodièia ako dobrovo¾ní pracovníci:
- pomoc uèite¾om v triede a poèas exkurzie,
- práca v úlohe podporného personálu, napr. v kni�nici,
- príprava �kolských slávností.

� Rodièia, ktorí reprezentujú súèasných a budú-
cich rodièov �iakov:

- èlenovia �kolských rád,
- podávanie spätnej väzby �kole,
- riadenie rodièovských zdru�ení a pod.

� Rodièia v správnych úlohách:
- rodièia v rade �koly,
- rodièia v triednych a celo�kolských výboroch,
- rodièia vo verejných funkciách.

â Vz�ahy s vnútorným prostredím
� Politika vnútorných vz�ahov:

- kvalita a intenzita prostriedkov informovania verejnosti,
vrátane, potencionálnych �iakov/rodièov,

- participácia na regionálnych akciách.
� Vytváranie vz�ahov a spolupráca s inými �kolami:

- �koly, odkia¾ �iaci prichádzajú,
- �koly, kde �iaci mô�u odchádza� na ïal�ie �túdium,
- porovnate¾né �koly toho istého stupòa v regióne.

� Vz�ahy s in�titúciami poskytujúcimi slu�by �kolám:
- �koly vzdelávajúce uèite¾ov, univerzity,
- expertné centrá (MPC, �PÚ, PPP, DIC, VÚDPaP a pod.),

� Medzinárodné kontakty:
- exkurzie a výmenné programy,
- medzinárodná �túdia ako prvok kurikula.

â Kontrola kvality a starostlivos� o òu
� Zodpovednos� a úlohy rozvoja a koordinovanie

systému starostlivosti o kvalitu a jej kontrolu:
- podpora uèebných postojov a kultúry ako podmienok

rozvoja systému kvality,
- �truktúrovanie systému kvality rozdelením zodpoved-

ností a úloh a zavádzaním adekvátnych postupov,
- rozvoj kvalitatívnych a kvantitatívnych nástrojov merania

kvality procesov a výstupov.
� Vyu�ívanie diagnostických prístupov ako napr.

globálne alebo �pecifické posudzovanie akoby
základu pri plánovaní a akciách vedúcich k zdoko-
na¾ovaniu fungovania �koly, pokia¾ ide o:

- efektívnu výchovu a spokojnos� �iakov,
- rozvoj a spokojnos� v�etkých pracovníkov �koly,
- naplòovanie potrieb �in�titúcií� vnútorného prostredia �koly,
- podporu spokojnosti spoloènosti.

� Vyu�ívanie metód a prostriedkov zvy�ovania kvality:
- kolegiálna intervízia a náv�tevy v triedach,
- systém hodnotenia práce (job appraisall),
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- otvorenos� v priebehu schôdzí pracovníkov � v disku-
siách o �v�etkých mo�ných problémoch�:

- participácia rodièov a ïal�ích relevantných ¾udí vo vnútri
�koly stojacich na miestach kontrolovania kvality a starost-
livosti o òu.
� Spolupráca s inými �kolami s cie¾om zlep�i� efekti-

vitu systému kontroly kvality a starostlivosti o òu:
- fungovanie regionálnych pracovných skupín rozvíjajúcich

metódy a prostriedky kontroly kvality a starostlivosti o òu,
- výmena dát medzi �kolami,
- organizovanie programov vzájomných náv�tev.

Táto dos� rozsiahla ponuka polo�iek na autoevalváciu
v èlenení a spájaní na základe významovosti a obsahu
mô�e by� pre �koly motivaèná.

â Preh¾ad metód � podrobnej�ia vy�pecifikácia:
- Analýza základných dokumentov �koly (�tátne, indivi-

duálne)
- Vedenie dokumentácie �koly (záznamy, denníky, kroniky,

fotodokumentácia, videozáznamy � zámerné zhroma�-
ïovanie materiálov)

- Vedenie záznamov o výsledkoch vyuèovania (individuálne
jednotliví uèitelia, efektiva = èas, energia, trvalos�, pou�ite¾-
nos�)

- Analýza práce �iakov (vo vlastnom vývoji)
- Didaktické testy (orientácia na vedomosti, zruènosti,

kompetencie, napr. rie�enie zlo�itej�ieho problému a pod.)
- Diagnostické metódy (slohové práce, kresby, hry, akti-

vity a pod.)
- Pozorovanie vyuèovania (vzájomné hospitácie uèite¾ov,

náv�teva rodièov poèas vyuèovania)
- Sociometricko-ratingové metódy (zis�ovanie vzájomnej

ob¾úbenosti a vplyvu �iakov v triede, resp. uèite¾ov v �kole
� poukazujú na kvalitu sociálnych vz�ahov, ich vyu�itie
v�ak musí by� ve¾mi citlivé a korektné)

- Tvorivé dielne (workshopy) � celodenné a viacdenné (spo-
loèné h¾adanie východísk a rie�ení problémov, vzájomná
pomoc)

- Ankety, dotazníky � písomné, ústne (s vedením �koly, uèi-
te¾mi, �iakmi, rodièmi, verejnos�ou a pod.)

- Rozhovory (panelová diskusia) - ka�dý má mo�nos� vyjad-
ri� sa k danej téme zo svojho poh¾adu (psychológ, detský
lekár, ekonóm, uèite¾, rodiè), ktorý sa od ostatných mô�e

lí�i�, diskusia v�ak má vies� k vzájomnému vyjasneniu
stanovísk a k mo�nému kompromisnému rie�eniu.

- Brainstorming (burza nápadov) - vhodné na h¾adanie nápa-
dov a rie�enie problémov. Prebieha v troch fázach: vyme-
dzenie problému, rýchla produkcia nápadov na rie�enie
(zaznamenávanie, ale nehodnotenie), vyhodnotenie
nápadov.

- Metóda mapovania mysle - doprostred ve¾kého papiera
napí�eme podstatu problému a k nemu kreslíme, èo nám
príde na um � najlep�ie v smere hodinových ruèièiek.
Potom jednotlivé nápady spracujeme do grafickej podoby,
kde zaznaèíme aj ich vz�ahovos�.

- Situaèné metódy (modelové situácie a ich rozbor) - umo�-
òujú rie�i� konkrétne modelové situácie, ktoré sú vypo-
zorované z reálneho �ivota alebo vykon�truované, musia
v�ak pôsobi� vierohodne. Podstata metódy je v analýze
situácie, v pochopení základných vz�ahov, ktoré túto situ-
áciu vytvárajú spolu s príèinami a dôsledkami. Umo�òuje
nám zauja� stanovisko a rozhodnutie o rie�ení situácie.

- Inscenaèné metódy (hranie úloh, rolí, scenáre zo �ivota)
- znamenajú prenos situaèných metód do hrania rolí, kde
úèastníci preberajú rolu jednotlivých postáv problémovej
situácie. Táto metóda pomáha pri rie�ení odborných
a sociálnych problémov, pri zvládaní konfliktov, ale aj
pri nácviku efektívnych spôsobov správania sa a rozhodo-
vania. Dôraz je kladený na sociálne vz�ahy a komunikáciu.

- Experimentálne metódy - na ich základe mô�eme zis�ova�,
analyzova�, porovnáva� a hodnoti� výstupné kvality dvoch
tried rovnakého roèníka, ktoré pracujú pod¾a rôznych
vzdelávacích programov. Rozdiely vo výsledkoch mô�u
by� dôsledkom práce pod¾a experimentálneho projektu.
V súèasnej dobe prebieha v �kolách ve¾a prirodzených
experimentov, ktoré sú v�ak minimálne monitorované.
Ich výsledky sú málo známe, èím vznikajú nejasnosti
o ich úèelnosti.

Zistenie
Opakovanie je
matka múdrosti.
Opakovanie sa
matka hlúposti.

J. Bily
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Summary: The article presents evaluation and self-evaluation as  preparatory steps to be taken in the
process of school evaluation. The author points out the present and future methods of evaluation,
considering sources of information, phases and conditions in the process of auto evaluation.
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PRIESKUM POSTOJOV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
K NIEKTORÝM OTÁZKAM ICH ÏAL�IEHO VZDELÁVANIA

Anotácia: Výsledky prieskumu zameraného na zistenie postojov pedagogických zamestnancov k otázkam ich ïal�ieho
vzdelávanie. Porovnanie s výsledkami autorov Turek, I. - Zeman, M. - Jakubcová, E. (1999).

K¾úèové slová: prieskum, pedagogickí zamestnanci, ïal�ie vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy v spolu-
práci s Uèite¾ským neinvestièným fondom vydalo v roku 2003 publi-
káciu s názvom Prieskum postojov pedagogických zamestnancov
k niektorým otázkam ich ïal�ieho vzdelávania, ktorá vznikla na
základe prieskumu, realizovaného v novembri 2002 a� februári 2003.

Podnetom na uskutoènenie ná�ho prieskumu bola publikácia
Návrh systému vzdelávania pedagogických pracovníkov v SR,
ktorá vy�la v Bratislave v r. 1999 na Metodickom centre, Tomá�ikova
4  (autori: Turek, I., Zeman, M., Jakubcová, E.). V tejto publikácii, v kapi-
tole 4 Prieskum postojov pedagogických pracovníkov k ich ïal�ie-
mu vzdelávaniu, sú uvedené výsledky prieskumu získané dotazní-
kovou metódou od pedagogických zamestnancov z celého Slovenska.

Spomíname tu dva prieskumy, preto ich budeme rozli�ova�
ako pôvodný prieskum (Turek a kol.) a ná� prieskum. Keï�e
pôvodný prieskum sa uskutoènil v rokoch 1997 - 98, zaujímalo nás,
akoby na niektoré otázky dotazníka odpovedali respondenti po
piatich rokoch. Najviac zo v�etkého nás zaujímali postoje a názory 
pedagogických zamestnancov Bratislavského kraja (teda na území
na�ej hlavnej pôsobnosti) na prácu ná�ho Metodicko-pedago-
gického centra. Preto sme ná� prieskum urobili len v Bratislavskom
kraji a nepou�ili sme kompletný dotazník z pôvodného prieskumu.
Vypustili sme niektoré menej aktuálne otázky a zaradili dve úplne
nové otázky. Jedným z kritérií pri zostavovaní dotazníka ná�ho
prieskumu bolo aj to, aby dotazník nebol príli� rozsiahly; obávali
sme sa, aby sme rozsiahlos�ou dotazníka neodradili pedagogických
zamestnancov od jeho vypåòania. Dotazník obsahoval 22 otázok.

Cie¾om ná�ho prieskumu bolo zisti� a porovna� s pôvodným
prieskumom (Turek et al.) niektoré názory pedagogických
zamestnancov na rôzne aspekty ich ïal�ieho vzdelávania, na
in�titúcie (najmä na�u) ïal�ieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov a èiastoène aj na niektoré iné otázky súvisiace
s kvalitou ná�ho �kolstva.

Dotazníky (po 2 - 3 kusy) sme rozposlali na v�etky �koly
a �kolské zariadenia v Bratislavskom kraji, malú èas� sme rozdali
priamo na niektorých podujatiach ná�ho MPCMB. Celkovo sme
ich vydali 1 000 kusov. Niektoré �koly si dotazník namno�ili, tak�e
z týchto �kôl sa nám ich vrátilo vyplnených viac, napr. z jednej
SO� a� 16. Celkovo sa nám vrátilo 760 vyplnených dotazníkov.
Dotazník bol anonymný, vypåòanie dobrovo¾né.

Zo 760 respondentov bolo 380 zo základných �kôl, 103
z gymnázií, 141 zo SO�, 56 zo SOU, 26 zo �kolských zariadení a 54
respondentov sa oznaèilo v polo�ke inde. Najviac bolo uèite¾ov -
a� 565. Vychovávate¾ov bolo 51, riadite¾ov 41, zástupcov riadite¾ov
85 a 15 iných (napr. majstri odbornej výchovy, ale aj psychológ,
okresný metodik z O�MaTK OÚ a pod.) Traja respondenti, ktorí
chýbajú do poètu 760, neuviedli svoju profesiu. Pod¾a pohlavia
boli respondenti rozdelení na 683 �ien a 75 mu�ov, v dvoch
dotazníkoch táto polo�ka nebola vyplnená. Rozdelenie pod¾a
predmetov, ktoré vyuèujú (vyplnilo len 716 respondentov): 292 -
spoloèenskovedné, 203 - prírodovedné, 75 - odborné a 146 iné (tu

Tab. 2 a b c d e 

BA - 03 2% 12% 51% 27% 3% 

BA - 98 6% 13% 53% 25% 3% 

SVK - 98 4% 12% 57% 24% 4% 

sa èasto umiestòovali uèite¾ky 1. stupòa Z�). Rozdelenie pod¾a då�ky
pedagogickej praxe: do 2 rokov - 41 respondentov, 3 a� 10 rokov -
185 respondentov, 11 a� 20 rokov - 214 respondentov, nad 20
rokov - 319 respondentov.

Teraz budeme pod¾a jednotlivých otázok porovnáva� ná�
prieskum (ozn.: BA�03) na 760 respondentoch z Bratislavského
kraja s pôvodným prieskumom na celo�tátnej vzorke 1679 respon-
dentov (ozn.: SVK � 98), ako aj s pôvodným prieskumom v rámci Bratis-
lavského kraja (ozn: BA � 98) na 219 respondentoch - z celkového
poètu 1679 bolo 219 respondentov z Bratislavského kraja.

Otázka è. 1: S výrokom Ka�dý pedagogický zamestnanec (uèite¾,
vychovávate¾, riadite¾ �koly...) by sa mal ïalej vzdeláva�:
a) silne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem sa k tomu
   vyjadri�
d) nesúhlasím
e) silne nesúhla-
    sím

Otázka è. 2: Ako hodnotíte prípravu budúcich uèite¾ov pre
pedagogickú prax na uèite¾ských fakultách vysokých �kôl z meto-
dickej stránky:
a) výborne
b) ve¾mi dobre
c) dobre
d) slabo
e) nedostatoène

Ako vidno z tabuliek 1 a  2, ná� prieskum (riadok BA - 03) v podstate
potvrdil v prvých dvoch otázkach výsledky pôvodného prieskumu
(ïal�ie dva riadky tabuliek). Súèet hodnôt v prvom riadku tabu¾ky
2 je len 95 %. Je to zapríèinené nielen zaokrúh¾ovaním na celé èísla,
ale aj tým, �e niektorí respondenti sa k danej otázke nevyjadrili.
Kým na prvú otázku odpovedalo 759 respondentov, na druhú len
718. S podobnou situáciou sa mo�no stretnú� aj v niektorých
ïal�ích tabu¾kách.

Otázka è. 3: Súèasný systém ïal�ieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov v SR hodnotíte ako:
a) výborný
b) ve¾mi dobrý
c) dobrý
d) zlý
e) ve¾mi zlý

Odpovede na otázku è. 3 (v pôvodnom prieskume to bola
otázka è. 5) boli v pôvodnom prieskume o nieèo negatívnej�ie, èo
v tabu¾ke 3 vidno najmä v ståpcoch b, d.

Tab. 1 a b c d e 

BA - 03 32% 67% 1% 0% 0% 

BA - 98 21% 74% 3% 1% 0% 

SVK - 98 18% 75% 4% 3% 0% 

Tab. 3 a b c d e 

BA - 03 2% 12% 67% 17% 1% 

BA - 98 5% 4% 60% 29% 2% 

SVK - 98 2% 3% 55% 37% 3% 

Pavol Mäsiar, Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy
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Tab. 4 a b c d e 

BA - 03 11% 21% 67% 0% 1% 

BA - 98 14% 29% 52% 2% 3% 

SVK - 98 11% 33% 52% 1% 2% 

Tab. 5 a b c d e 

BA - 03 20% 32% 38% 7% 1% 

BA - 98 7% 14% 58% 16% 4% 

SVK - 98 6% 12% 56% 21% 5% 

Tab. 6 a b c d e f g h i 

BA – 03 2% 67% 3% 8% 16% 5% 49% 48% 6% 

BA – 98 6% 38% 11% 12% 17% 6% 52% 61% 2% 

SVK – 98 2% 33% 7% 6% 20% 5% 57% 68% 2% 

Tab. 7 a b c d e 

BA – 03 39% 44% 14% 1% 0% 

Tab. 8 a b c d e 

BA – 03 43% 44% 10% 1% 0% 

Tab. 9 a b c d e 

BA – 03 17% 35% 40% 3% 0% 

BA – 98 8% 13% 53% 22% 4% 

SVK - 98 4% 10% 50% 29% 7% 

Pre nás priaznivú zmenu vo výsledkoch prieskumu v otázke è. 6
(v pôvodnom prieskume to bola otázka è. 13) vidno v polo�ke b.
Pomerne èasto uvádzali respondenti kombináciu b-g-h. V polo�ke i
uvádzali (zväè�a v kombinácii s inými polo�kami) napríklad: odborné
èasopisy - najmä èeské, letné jazykové stá�e v zahranièí, vlastné
poznatky z vysokej �koly, príspevky z praxe v èasopise Na�a �kola,
2-roèné vzdelávanie vedené Projektom Orava, kni�nice, internet. Ïalej
respondenti v polo�ke i uvádzali rôzne in�titúcie - vrátane tretieho
sektoru (British Council, Francúzsky in�titút, Rakúsky in�titút, Goethe
institut, �IOV, OXICO, PPP, CVaPP, ASK a iné).

V ïal�ích dvoch otázkach nemajú tabu¾ky posledné dva riadky,
lebo ide o otázky, ktoré v dotazníku pôvodného prieskumu neboli.

Otázka è. 7: Kvalita podujatí Metodicko-pedagogického centra mesta
Bratislavy, na ktorých ste sa zúèastnili, bola:
a) ve¾mi dobrá
b) dobrá
c) priemerná
d) slabá
e) ve¾mi slabá

Otázka è. 8: Kvalita práce metodikov a lektorov na podujatiach
(ktorých ste sa zúèastnili) Metodicko-pedagogického centra mesta
Bratislavy bola:
a) ve¾mi dobrá
b) dobrá
c) priemerná
d) slabá
e) ve¾mi slabá

Otázka è. 9: Pokúste sa ohodnoti� celkovú úroveò práce Metodicko-
pedagogického centra mesta Bratislavy (v pôvodnom prieskume
otázka è. 14 znela: Pokúste sa ohodnoti� celkovú úroveò práce
metodického centra, ktoré má zabezpeèova� Va�e ïal�ie vzdelávanie):
a) výborná
b) ve¾mi dobrá
c) dobrá
d) slabá
e) nedostatoèná

Tabu¾ka 9 tie� signalizuje pozitívny posun v hodnotení práce
na�ej in�titúcie, hoci v porovnaní s otázkami è. 7 a è. 8 boli hodno-
tenia opatrnej�ie. Mô�e to by� zapríèinené aj iným textom v polo�-
kách a, b, c, èím vznikla �ir�ia �kála pre kladné hodnotenie v otázke
è. 9. Porovnanie ná�ho prieskumu s pôvodným prieskumom
v ståpcoch d, e ukazuje, �e v Bratislavskom kraji sa 26% negatívnych
hodnotení (z 219 respondentov) zmenilo na 3% negatívnych
hodnotení (zo 760 respondentov).

Otázka è. 10: Sú potrebné zariadenia na ïal�ie vzdelávanie
pedagogických pracovníkov, akými sú napr. metodicko-
pedagogické centrá:
a)   urèite áno b)   asi áno c)   neviem
d)   asi nie e)    urèite nie

Otázka è. 4: Ïal�ie vzdelávanie pedagogických zamest-
nancov by malo by�:
a) povinné pre v�etkých
b) dobrovo¾né
c) v oblastiach, ktoré majú zásadný význam pre
     pedagogickú prax (napr. inovácie v uèive a v meto-
    dike vyuèovania), by malo by� povinné, v ostatných dobrovo¾né
d) netreba �iadne ïal�ie vzdelávanie
e) mám na to tento názor:

Väè�ina respondentov na otázku è. 4 odpovedala podobne, ako
to bolo v pôvodnom prieskume (tam to bola otázka è. 7). V polo�ke e
vyjadrovali respondenti napríklad takéto názory:
� da� mo�nos� ka�dému, kto má záujem o ïal�ie vzdelávanie,
� má by� hlavne u�itoèné,
� pre Aj �túdium v zahranièí aspoò 3 mesiace,
� umo�ni� formou súvislého plateného vo¾na ïal�ie vzdelávanie

v cykloch 5 - 6 rokov,
� povinnos�ou sa niè nevyrie�i, zvýhodni� tých, ktorí sa vzdelávajú,
� povinné, a to nielen odborné a metodické, ale aj jazykové

(EU, internet),
� dobrovo¾né, ale jeho absolvovanie by pozitívne ovplyvnilo

platové ohodnotenie,
� je nutné vytvori� systém finanènej zainteresovanosti pedagó-

gov a èasovo skoordinova� (ïal�ie vzdelávanie) tak, aby sa
neru�il vyuèovací proces,

� vzdelávanie by malo by� prístupné zdarma.

Otázka è. 5: Podmienky pre ïal�ie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov na Va�ej �kole, �kolskom zariadení pova�ujete za:
a) výborné
b) ve¾mi dobré
c) dobré
d) slabé
e) nedostatoèné

Na otázku è. 5 odpovedali na�i respondenti priaznivej�ie ako
v pôvodnom prieskume (tam to bola otázka è. 10), èo naznaèuje, �e
podmienky pedagogických zamest-nancov na ich ïal�ie vzdelávanie
sa aspoò v Bratislavskom kraji zlep�ili.

Ïal�ie �tyri otázky sa priamo týkajú práce ná�ho Metodicko-
pedagogického centra.

Otázka è. 6: Kto Vám najviac pomáha pri Va�om ïal�om vzdelávaní
v oblasti metodiky vyuèovania:
a) �tátny pedagogický ústav v Bratislave
b) Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy (v pôvodnom
     prieskume: metodické centrum)
c) vysoká �kola
d) metodický orgán na úrovni okresu (metodické oddelenie - v pôvod-
    nom prieskume: metodicko-in�pekènéoddelenie dboru �kolstva)
e) predmetová komisia v �kole h)   samo�túdium
f) pedagogická rada v �kole  i)    iné:
g) spontánna výmena skúseností s kolegami

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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Otázka è. 11: Sústavné ïal�ie vzdelávanie zamerané na zefek-
tívnenie Va�ej práce je pre Vás osobne:
a) ve¾mi potrebné
b) potrebné
c) málo potrebné
d) zbytoèné

Výsledky prieskumu v otázkach è. 10 a è. 11 (v pôvodnom
prieskume to boli otázky è. 15 a è. 20) sú v súlade s výsledkami ná�ho
prieskumu v ostatných otázkach. V tabu¾ke 10 aj v tabu¾ke 11 je
vidite¾ná pozitívna zmena najmä v ståpci a.

Otázka è. 12: Kto by mal realizova� ïal�ie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov:
a) Ministerstvo �kolstva SR     b)  �tátny pedagogický ústav
c) súèasné metodicko-pedagogické centrá (v pôvodnom pries kume:
    súèasné metodické centrá)
d) metodické zariadenia na úrovni okresu
e) metodické zariadenia na úrovni kraja
f) vysoké �koly g)  iné:

Tabu¾ka 12 dokres¾uje pozitívne výsledky prieskumu pre na�e
Metodicko-pedagogické centrum. (Otázka è. 12 bola v pôvodnom
prieskume uvedená ako otázka è. 23.) V polo�ke g boli uvádzané
napríklad takéto vyjadrenia:
� pre mòa nie je dôle�ité kto, ale ako a èo poskytne vo svojich

slu�bách,
� neviem sa vyjadri� jednoznaène, so súèasnou prácou MPCMB

som spokojná,
� in�titúcie, ktoré budú spolupracova� s uèite¾mi - prakticky,
� ¾udia z praxe - z rovnakého typu �koly, odovzdávanie skúse-

ností, námetov,
� ka�dý, kto má èo poveda�,
� metodické dni organizované �kolami v okrese,
� v�etky uvedené in�titúcie + súkromné firmy + tretí sektor, v�etky

in�titúcie by mali by� prepojené a informované a ochotné podá-
va� nové informácie,

� V� pri pre�ko¾ovaní uèite¾ov a jedna in�titúcia (MPC) pre ïal�ie
vzdelávanie, ktoré by bolo pomocou pri ka�dodennej práci
uèite¾a (konzultácie priebe�ne).
V otázkach è. 13 - 17 (v pôvodnom prieskume è. 25 - 29) sme sa respon-

dentov pýtali, kedy je najlep�ie robi� vzdelávacie podujatia, na èo
majú by� obsahovo zamerané, ko¾kých podujatí sa zúèastnili v prie-
behu roka a èo treba urobi� na zvý�enie kvality ná�ho �kolstva.

Otázka è. 13: Aký èasový rozsah podujatí v rámci ïal�ieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov Vám najviac vyhovuje:
a) len predpoludnia (cca od 9 do 13 hod)

b) len popoludnia (cca od 14 do 17 hod)
c)  jednodòové d)  dvojdòové e)   trojdòové
f)  tý�denné g)  mesaèné h)   iné:

Z odpovedí uvádzaných v polo�ke h sme vybrali tieto:
�  poèas �kolského roku výhradne popoludní alebo viacdòové v prvom
júlovom alebo poslednom augustovom tý�dni  �   zatia¾ je to zväè�a
po pracovnom èase uèite¾a, je to tak vyèerpávajúce psychicky aj
èasovo  �  strieda� dopoludnia, popoludnia a celodenné  �  pri dlho-
trvajúcom vzdelávaní dodr�a� presne deò, ktorý bude urèený
a bude aj v ïal�om období nemenný  �  popoludní, ak to bude
preplatené  �  povinné predpoludním, dobrovo¾né popoludní  �  nie
v èase vo¾na  �  v pracovnom èase  �  popoludní po 16.00 hod.  �
sobota, nede¾a  �  akéko¾vek  �  celodenné s vopred stanoveným
dòom v tý�dni (kvôli rozvrhu)  �  ak je to dobré, je mi to jedno  �
domnievam sa, �e súvislej�ie èasové celky (napr. celý tý�deò
v celku) sú efektívnej�ie tým, �e hlb�ie zasahujú pocity a pre�ívanie
uèite¾a, menia aj jeho osobnos� a to má zásadný vplyv na  humanizá-
ciu a spozitívnenie výchovno-vyuèovacieho procesu  �  v sobotu,
ale nie dlho  �  predpoludnia úplne odbúra� - zneu�íva sa to a je to pre
�kolu aj finanèná strata - supluje sa (platí sa hodina dvakrát) a poriad-
ni uèitelia nejdú na vzdelávanie, lebo nechcú, aby im odpadli hodiny
�  závisí to od typu podujatia.

Otázka è. 14: Nazdávate sa, �e podujatia ïal�ieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov je vhodné organizova� aj:
a) v sobotu:
     áno - nie
b) cez jarné prázd-
     niny: áno - nie
c)  v dòoch pr-
    vého tý�dòa
    hlavných prázdnin: áno - nie
d) v dòoch posledného tý�dòa hlavných prázdnin: áno - nie

Otázka è. 15: Na ktoré okruhy problémov odporúèate v ïal�om
vzdelávaní pedagogických zamestnancov sústredi� prvoradú
pozornos�:
a) filozofia výchovy a vzdelávania
b) poznanie �kolských systémov v iných krajinách
c) súèasné tendencie vo výchove a vzdelávaní vo svete
d) urèovanie cie¾ov vyuèovacieho procesu
e) rozvoj tvorivosti �iakov f)  motivácia �iakov
g) inovácia obsahu uèiva h) humanizácia výchovy a vzdelávania
i) výber základného uèiva j) kurikulum �koly
k) tvorba �tandardov l) výchovné problémy
m) hodnotenie a klasifikácia �iakov
n) plánovanie práce uèite¾a
o) nové, efektívne vyuèovacie postupy
p) vyu�itie poèítaèov vo vyuèovaní (v pôvodnom prieskume:
    tvorba programov pre poèítaèe)
q) vyu�itie didaktickej techniky (v pôvodnom prieskume:
     tvorba videoprogramov)
r) vz�ah uèite¾ - �iak s) iné:

Tab. 10 a b c d e 

BA – 03 63% 25% 5% 5% 2% 

BA – 98 33% 37% 18% 9% 3% 

SVK - 98 35% 34% 16% 11% 4% 

Tab. 11 a b c d 

BA - 03 36% 59% 4% 1% 

BA - 98 17% 71% 11% 0% 

SVK - 98 21% 65% 12% 2% 

Tab. 12 a b c d e f g 

BA – 03 11% 11% 66% 20% 7% 16% 5% 

BA – 98 21% 18% 44% 46% 10% 16% 1% 

SVK - 98 19% 17% 41% 34% 24% 24% 3% 

Tab. 13 a b c d e f g h 

BA – 03 43% 18% 34% 12% 6% 4% 1% 8% 

BA – 98 32% 16% 50% 12% 8% 7% 1% 2% 

SVK – 98 43% 11% 47% 17% 9% 7% 2% 4% 

Tab. 14 a b c d 

BA - 03 15% 15% 57% 41% 

BA - 98 6% 21% 69% 53% 

SVK - 98 12% 29% 53% 57% 
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Tabu¾ky 13 a 14 ponechávame bez komentára.

V tabu¾ke 15 je jediná ve¾ká zmena v polo�ke p, èo mô�e súvisie�
s pozmenením textu v tejto polo�ke. Text sme sa rozhodli zmeni� preto,
�e pod¾a ná�ho názoru tvorba programov pre
poèítaèe patrí profesionálom (podobne ako tvorba
videoprogramov) a nie uèite¾om. Odpovede  na
otázku è. 15 v polo�ke  s boli (okrem iných) aj takéto:
�  vyu�itie internetu  �  v�etko pova�ujem za dôle�ité  �
právne vedomie vedúcich zamestnancov, výklad,
aktualizácia nových zákonov  �  aktualizácia vyuèovania
v jednotlivom predmete  �  výmena skúseností  �  hodnotenie a �tan-
dardy pre �iakov s poruchami uèenia   �  tvorba èasovo-tematických
plánov jednotlivých predmetov  �  rie�enie konfliktov s rodièmi,
asertivita  �  tvorivé dielne  �  slovné hodnotenie, inovaèný program
- ITV  �  záujmová èinnos� �KD  �  tvorba testov pod¾a �tandardov -
jednotné pre SR, jednotné hodnotenie  �  psychohygienické zásady,
efektivita uèenia - úspech �iaka, slovné hodnotenie �iakov  �  asertivita
uèite¾a, zvy�ovanie jeho psychickej dôle�itosti,  postavenia  �  komu-
nikácia s rodièmi, právne základy  �  zákony týkajúce sa uèite¾a
a jeho postavenia  �  aktualizácia právnych predpisov  �  medzi¾udské
vz�ahy, vz�ah mana�mentu a podriadených zamestnancov   �    vz�ah
uèite¾ - rodiè, rie�enie konfliktných situácií  (a prevencia)   �  vz�ah  �iak-
uèite¾, zásady správania �iakov na hodinách a postupy rie�enia pri
vyru�ovaní, ohlasovanie prípadov na sociálny úrad a iné  �  psycho-
hygiena uèite¾a  � pedagogická dokumentácia  �  príprava k novej
maturite  �  redukcia uèiva  �  legislatíva  �  �pecifické poruchy uèenia
u �iakov v be�ných triedach Z� - integrácia  �  uká�ky hodín -
spracovanie nároèných tém.

Tabu¾ka è. 16 má len jeden riadok, lebo v citovanej publikácii
sme nena�li vyhodnotenie tejto otázky pôvodného prieskumu.

Otázka è. 16: Pokúste sa odhadnú�, na ko¾kých podujatiach v rámci
ïal�ieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ste sa
zúèastnili v poslednom roku (rok dozadu odo dòa, keï vyplòujete
tento dotazník)
a) v rámci Va�ej �koly, �kolského zariadenia:
b) v rámci metodicko-
   pedagogického
   centra:
c) v rámci vysokej �koly:         d) inde:

V polo�ke d (inde) uvádzali respondenti zahranièné in�titúty,
�IOV, OXICO PRESS, �PÚ, PPP, MC Tomá�ikova, ASK, Akadémia
vzdelávania, v rámci programu LEONARDO, súkromne poèas
prázdnin na náv�teve �vajèiarska, v rámci okresu a iné.

Otázka è. 17: Èo by bolo treba pod¾a Vá�ho názoru urobi�, aby sa
podstatne zvý�ila kvalita ná�ho �kolstva (za�krtnite aspoò 3 pod¾a
Vás najdôle�itej�ie èinitele):
a) zmeni� koncepciu (filozofiu) výchovy a vzdelávania
b) venova� na �kolstvo viac peòazí
c) skvalitni� riadenie �kolstva
d) zmeni� legislatívu (�kolské zákony, vyhlá�ky)
e) zmeni� metódy vzdelávania a výchovy �iakov
f) zmeni� uèebné osnovy

g) skvalitni� výber a prí-pravu budúcich uèite¾ov a ostatných
pedagogických  zamest-
nancov (v pôvodnom
prieskume: skvalitni�
výber a prípravu budú-
cich �iakov)
h) skvalitni� ïal�ie vzde-

lávanie pedagogických zamestnancov
i)  iné:

V polo�ke i (iné) boli uvedené napríklad takéto odpovede:
�  lep�ia finanèná motivácia skúsených uèite¾ov, posilnenie ich
spoloèenského postavenia, zní�i� úväzky vyuèujúcim Cj a SjL (èas
na opravy)  �  rie�i� situáciu, keï budúci pedagógovia nechcú uèi�
kvôli slabému finanènému ohodnoteniu  �  na ka�dej Z� by mal by�
�kolský psychológ  �  zní�i� poèty detí  �  9. roèník zru�i�, necha� 8-
roènú dochádzku  �  umo�ni� �túdium na V� pre nekvalifikovaných
uèite¾ov pokia¾ ich prax a výsledky sú na po�adovanej úrovni
ve¾mi dobré  �  nie meni� v�etko, ale èo je dobré aj z tradície necha�
(odkaz  Komenského aktuálny dodnes) �  zní�i� naplnenos� tried
na 1. stupni Z�  �  �otvori�� �koly po vyuèovaní  �  menej hodín
povinného úväzku, kvalitné uèebnice - zaujímavé pre �iakov i uèite-
¾ov  �  uèebnice vydáva� ako variabilné, s mo�nos�ou dopåòania
najnov�ími trendami, hlavne v technike  �  zamera� pozornos� na
uèite¾a ako rozhodujúceho èinite¾a pri výchove a vzdelávaní (nie
starostlivos� na verbálnej úrovni kompetentných), dnes je dobrý
uèite¾ �ohrozený� druh  �  vytvori� legislatívne podmienky pre
ïal�ie vzdelávanie uèite¾ov, zní�i� rozsah vyuèovacej povinnosti
a tým vytvori� priestor na povinné vzdelávanie organizované
�pecializovanými zariadeniami (MPC)  �  zní�i� poèet úradníkov  �
zní�i� poèet �tudentov v triedach  �  prispôsobova� metódy vzdelá-
vania a výchovy �iakom  �  urobi� radikálne zlep�enie a nie iba
kozmetické úpravy, najmä úèinné postupy proti nedisciplinovanosti
�iakov a zní�i� poèty vyuèovacích hodín  �  zlep�i� sociálne posta-
venie uèite¾ov v spoloènosti   �    vráti� dôstojné postavenie uèite¾ov
v spoloènosti  � redukcia obsahu uèiva  �  zmeni� uèebnice   �  skvalit-
ni� výchovu doma a uznáva� autoritu   �   zabezpeèi� mladých uèite¾ov
- absolventov, vekový priemer na �kolách je cez 50 rokov, zmeni�
finanèné ohodnotenie uèite¾ov a tým aj ich postavenie  �  podpora
súkromných a cirkevných �kôl, umo�ni� prirodzenú konkurenciu
�kôl  �  sprísni� výber �tudentov pri prijímacích skú�kach  �  kvalitné
materiálne zázemie - literatúra, testy, pomôcky, metodiky  �  výsledky
maturitných skú�ok by mali nahradi� prijímacie skú�ky na univerzity
�  delenie tried, asistenti, príprava testov,   �  k peniazom: moja spolu-
�iaèka èasto vraví, �e sa chce vyda� za bohatého chlapa. Preèo?
Aby sa mohla vráti� do �kolstva,  k de�om, ktoré tak miluje. Zatia¾
predáva nábytok.

Odpovede na jednotlivé otázky dotazníka na základe rozlo�enia
respondentov pod¾a toho kde pracujú, ako pracujú, èo vyuèujú
a pod¾a då�ky pedagogickej praxe sa príli� nelí�ili. Vyskytli sa v�ak
urèité rozdiely. Vo v�eoecnosti mo�no poveda�, �e mu�i boli prísnej�í
ako �eny. Uèitelia spoloèenskovedných predmetov nás hodnotili
pozitívnej�ie ako uèitelia prírodovedných predmetov a vyskytli sa

Tab. 15 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 

BA – 03 6% 13% 29% 10% 54% 52% 43% 20% 20% 7% 26% 41% 27% 9% 56% 51% 15% 28% 5% 

BA – 98 9% 16% 28% 19% 57% 60% 45% 26% 28% 9% 15% 43% 33% 16% 51% 19% 13% 34% 1% 

SVK – 98 9% 18% 33% 15% 53% 57% 47% 21% 25% 5% 15% 36% 30% 11% 52% 15% 14% 33% 1% 

Tab. 16 a b c d 

BA - 03 26% 61% 3% 10% 

Tab. 17 a b c d e f g h i 

BA – 03 29% 88% 29% 38% 26% 40% 29% 27% 7% 

BA – 98 22% 91% 35% 36% 17% 23% 19% 26% 1% 

SVK – 98 26% 92% 43% 37% 19% 26% 25% 25% 2% 

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY



PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 5/200310

www.mcbb.sk

i ïal�ie zaujímavé rozdiely. Napríklad len 23% riadite¾ov chce, aby
vzdelávacie podujatie bolo predpoludním, ale uèite¾ov a� 45%.
Obsah vzdelávania pedagogických zamestnancov by mal by� zame-
raný na výchovné problémy pod¾a 48% respondentov zo základ-
ných �kôl, ale len 21% respondentov z gymnázií.

Výsledky ná�ho prieskumu potvrdili výsledky získané v pôvod-
nom prieskume vo väè�ine polo�ených otázok, prièom pozitívne
hodnotenia týkajúce sa metodicko-pedagogických centier sú
výraznej�ie. Ak sa napr. v pôvodnom prieskume cca 70% pedago-
gických zamestnancov vyjadrilo o potrebnosti zariadení na ich
ïal�ie vzdelávanie, akými sú metodické centrá, v na�om prieskume
(otázka è. 10) potrebnos� metodicko-pedagogických centier potvr-
dilo 88% respondentov. Pri hodnotení celkovej úrovne práce metod-
ických centier (otázka è. 9) sa v pôvodnom prieskume v rámci Bratislav-

ského kraja vyjadrilo negatívne 26% respondentov (v rámci
Slovenska 36%), no v na�om prieskume to boli len 3% responden-
tov. Hodnotenia èinnosti ná�ho Metodicko-pedagogického centra
v otázkach è. 7 a è. 8 sú vyslovene pozitívne a je ich mo�né na
základe zov�eobecnenia (vychádzajúc z urèitej korelácie výsledkov
pôvodného prieskumu na Slovensku a v Bratislavskom kraji)
roz�íri� s urèitou prezieravos�ou aj na ostatné metodicko-
pedagogické centrá na Slovensku. Neznamená to, �e metodicko-
pedagogické centrá by nemali èo zlep�ova�, ale (aspoò v Bratislav-
skom kraji) pedagogickí zamestnanci zaznamenali zvý�enú kvantitu
a kvalitu podujatí a viac ako potvrdili opodstatnenos� a ve¾ký
význam na�ej práce.

Záverom sa treba u� len poïakova� v�etkým respondentom  pries-
kumu za ochotu vyplni� a vráti� nám vyplnený dotazník. Ïakujeme.

VÝVOJ A STAV LEGISLATÍVY �KOLSKÝCH KNI�NÍC V SR
KONCEPÈNÉ ZÁMERY V ROZVOJI

Helena Pangrácová, Slovenská pedagogická kni�nica Bratislava
(Dokonèenie z èísla 4/2003)

Summary: The author presents the results of the research regarding educatioalists´ attitudes to their
professional development in the Bratislava region.

Cie¾om v�etkých materiálov o èinnosti Slovenskej pedago-
gickej kni�nice a Rady ministra �kolstva pre kni�nice � komisie
pre �kolské kni�nice je vytvori� legislatívne a metodické doku-
menty zabezpeèujúce revitalizáciu a rozvoj �kolského knihov-
níctva v SR. Snahou je priblí�i� na�e �kolské kni�nice aspoò k priemer-
nej úrovni �kolských kni�níc v Európe a v USA - budova� a rozvíja�
�kolské kni�nice ako informaèné, komunikaèné, kultúrne a multi-
mediálne centrá �kôl, centrá podpory èítania a informaènej
výchovy.

�kolská kni�nica by sa mala sta� multimediálnym a komunikaè-
ným centrom �koly, ktoré umo�ní prístup k interným i externým
zdrojom informácií, mala by by� neodmyslite¾nou súèas�ou
edukaèného procesu �koly a pozitívne ovplyvòova� jeho kvalitu.
Uplatnenie informaèných technológií  v èinnosti umo�ní �kol-
ským kni�niciam vymani� sa z tradièného chápania �kolskej
kni�nice ako zbierky kníh na mimoèítankové èítanie, skvalitní sa
úroveò spracovania kni�nièných fondov a vyu�ívaním elektronic-
kých informaèných zdrojov a slu�ieb sa roz�íri mno�stvo a kvali-
ta poskytovaných slu�ieb.

Primárnou funkciou takto chápanej �kolskej kni�nice je infor-
maèné zabezpeèenie edukaèného procesu a podpora informaè-
ných a èitate¾ských kompetencií �iakov, informaèných kompe-
tencií uèite¾ov. Od nej sa odvodzujú 3 základné funkcie:
1. informaèná,
2. pedagogicko-didaktická,
3. kultúrno-humanizaèná.
Tieto funkcie nemo�no od seba oddeli�, úlohy v nich obsiah-
nuté nadväzujú na seba a prelínajú sa.

Podstata informaènej funkcie �kolskej kni�nice spoèíva
v informaènom zabezpeèení vyuèovacieho procesu, teda v zabez-
peèení èo najrýchlej�ieho prístupu �iakov a uèite¾ov k v�etkým
potrebným informáciám prostredníctvom kni�nièných a infor-
maèných technológií a vo vytváraní informaèných kompetencií
�iakov i uèite¾ov.

Pedagogicko-didaktická funkcia �kolskej kni�nice je
priamo spätá s cie¾ovými zámermi edukaèného procesu, s  jeho

obsahom a  metódami, výrazne ovplyvòuje naplnenie dominant-
ného poslania �koly � kvalitu vedomostnej úrovne, podneco-
vanie poznávacích záujmov, rozvoj osobnostných vlastností
a  nadobudnutie kompetencií nevyhnutných k celo�ivotnému
vzdelávaniu �iakov.
Kultúrno-humanizaèná funkcia �kolskej kni�nice spoèíva vo
vytváraní pozitívnych vz�ahov ku kultúre ako humanizujúcemu
faktoru informaènej spoloènosti. Informaèné technológie sa
stávajú síce zdrojom spoloèenského rozvoja, ale súèasne
predstavujú pre ¾udstvo hrozbu dehumanizácie, stratu bezpros-
tredných ¾udských kontaktov, vytváranie ilúzie reality namiesto
reality samotnej. V tejto situácii kultúra a v�etky kultúrne
artefakty a ich vyu�ívanie sa stanú pravdepodobne jediným
priestorom interpersonálnej komunikácie a budú eliminova�
ne�iadúce dôsledky komunikácie èloveka so strojom.

�kolská kni�nica ako integrálna súèas� edukaèného
procesu má nasledujúce ciele a úlohy:
1. podporova� a pozdvihova� vzdelávacie ciele tak, ako sú
stanovené v poslaní a kurikule �koly;
2. rozvíja�, podporova� a udr�iava� u �iakov návyk a rados�
z èítania, uèenia a vyu�ívania kni�níc po celý ich �ivot;
3. ponúka� príle�itosti na získavanie skúseností v tvorbe
a pou�ívaní informácií s cie¾om získa� vedomosti, porozumenie,
imagináciu a osoh;
4. podporova� �iakov v nadobúdaní a precvièovaní si schop-
ností hodnoti� a pou�íva� informácie bez oh¾adu na formu,
�truktúru, médium, vrátane citlivosti na spôsoby komunikácie
v komunite;
5. umo�ni� prístup k miestnym, regionálnym, národným alebo
globálnym zdrojom a príle�itostiam s cie¾om vies� �iakov ku chápa-
niu a akceptovaniu rozlièných my�lienok, skúseností a názo-
rov;
6. organizova� aktivity, ktoré podporujú kultúrne a sociálne vedo-
mie a cítenie;
7. pracova� so �iakmi, uèite¾mi, riadite¾mi �kôl a rodièmi v snahe
naplni� poslanie �koly;
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8. proklamova� koncept individuálnej slobody a prístupu
k informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné obèian-
stvo a úèas� na demokracii;
9. propagova� èítanie, zdroje a slu�by �kolskej kni�nice v celej
�kolskej komunite i mimo nej.

�kolská kni�nica:
� utvára kni�nièný fond, ktorý vyu�íva na prípravu, riadenie

a uskutoèòovanie výchovno-vzdelávacieho procesu;
� poskytuje kni�nièno-informaèné slu�by najmä �iakom,

uèite¾om a iným zamestnancom �koly;
� pomáha pri individuálnej príprave na vyuèovanie, podporuje

celo�ivotné vzdelávanie a sebavzdelávanie �iakov, uèite¾ov
a odborných zamestnancov;

� pripravuje pomôcky a programy na informaènú výchovu vo
vyuèovaní jednotlivých predmetov a koordinuje informaènú
výchovu vo vyuèovaní;

� poskytuje metodickú pomoc uèite¾om pri informaènej výcho-
ve vo vyuèovaní jednotlivých predmetov.

Moderná �kolská kni�nica z h¾adiska plnenia funkcií je:
1. informaèné centrum �koly - zabezpeèuje prístup ku v�etkým
informaèným zdrojom;
2. komunikaèné centrum �koly - poskytuje mo�nosti
spontánnych i plánovaných kontaktov;
3. mediatéka - disponuje mediálne v�estranným fondom;
4. stredisko èitate¾ov a èítania - v�estranne podporuje záujem
v�etkých o èítanie;
5. kultúrne centrum - organizuje v�estranné kultúrne aktivity;
6. centrum výchovy pou�ívate¾ov - plánuje, koordinuje i reali-
zuje informaènú výchovu �iakov vo vyuèovaní i mimo neho;
7. miesto vyuèovania - realizuje vo svojich priestoroch
vyuèovacie hodiny.

�kolská kni�nica ako informaèné zázemie �koly zabezpeèuje
komunikáciu informácií na troch úrovniach:
1. interné informácie �koly � medzi uèite¾mi navzájom, medzi
riadiacimi pracovníkmi �koly a uèite¾mi;
2. informácie o �kole urèené verejnosti, rodièom �iakov � webová
stránka �koly s informáciami o �kole, jej uèebných programoch
a aktivitách, informácie o �iakovi prístupné len rodièom;
3. spojenie s internetom zabezpeèuje vstup do externých infor-
maèných zdrojov, napr. on-line katalógov kni�níc, komunikáciu
v celosvetovej sieti.

Na naplnenie týchto funkcií a úloh musí ma� kni�nica
vytvorené legislatívne predpoklady, zabezpeèené personálne,
finanèné, materiálne, technologické a priestorové podmienky
na získavanie informácií a dokumentov a vytváranie prístupu
k nim v èase vyuèovania a mimo neho. V prípade, �e tieto pod-
mienky nebudú vytvorené, resp. nebudú komplexné a ostanú
na úrovni slovných deklarácií riadiacich orgánov rezortu
a samospráv vyjadrujúcich podporu, budeme hovori� nie o revita-
lizácii �kolských kni�níc a o ich prebudovávaní na kni�nièno-
informaèné pracoviská moderného typu, ale o ich postupnom
zániku. A to v krajine, kde tradícia �kolských kni�níc siaha do
16. storoèia.

V oblasti �truktúry predpokladáme vznik nového typu:
integrovanej kni�nice, ktorá plní funkcie a úlohy �kolskej aj
verejnej kni�nice. Manifest i zákon o kni�niciach pripú��ajú
mo�nos� zlúèenia �kolskej a verejnej (obecnej) kni�nice, prièom

sa zachovajú funkcie oboch. Toto rie�enie je ekonomicky i organi-
zaène výhodné pre men�ie osídlenia,  nako¾ko sa v maximálnej
miere obmedzuje duplicita kni�nièných fondov, vytvárajú sa
podmienky na zvy�ovanie ich obratu, obmedzujú sa finanèné
náklady spojené s prevádzkou, náklady na mzdy pre personál,
vykurovanie, údr�bu a pod. Súèasne sa vytvárajú príle�itosti
na intenzívnej�ie vyu�ívanie mo�ností kooperácie a metodic-
kej pomoci z vy��ie organizovaných typov kni�níc, predov�et-
kým regionálnych. V prípade tohto modelu rie�enia kni�nice
musí kni�nica plni� i funkcie verejnej kni�nice v zmysle zákona
o kni�niciach a Manifestu UNESCO/IFLA o verejných kni�ni-
ciach. Zriaïovate¾om tohto typu kni�nice by bol orgán miestnej
samosprávy, ktorý zodpovedá za jej financovanie a prevádzku
v zmysle zákona è. 183/2000 o kni�niciach.

Je nevyhnutné skvalitni� aj metodickú pomoc �kolským kni�-
niciam � poskytuje sa na viacerých úrovniach. Jej garantom je
Slovenská pedagogická kni�nica v Bratislave hlavne v oblasti legisla-
tívy, tvorby metodických dokumentov, poradenstva a ïal�ieho
vzdelávania �kolských knihovníkov. Realizáciou metodickej
èinnosti sa okrem nej zaoberajú:
1. metodicko-pedagogické centrá  rezortu �kolstva � orientujú
sa predov�etkým na formy ïal�ieho vzdelávania uèite¾ov/�kol-
ských knihovníkov,
2. verejné kni�nice, ktorým zo zákona o kni�niciach patrí úloha
poskytova� metodickú pomoc a poradenské slu�by aj kni�ni-
ciam iných typov a ich zriaïovate¾om, teda i �kolským kni�ni-
ciam, a to hlavne v oblasti samotného výkonu kni�nièných
èinností.

Spoluprácou spomenutých in�titúcií s jasnými kompe-
tenciami v oblasti metodiky �kolských kni�níc by sa mohla
dosiahnu� uspokojivá úroveò odborných èinností vykoná-
vaných v �kolských kni�niciach. Tu by som opätovne chcela
zdôrazni� zlé personálne zabezpeèenie èinnosti SPK, ktoré má
odraz napr. aj v metodike �kolských kni�níc. Zmena v tejto
oblasti nie je zatia¾ podporená napriek u� spomenutému vládne-
mu uzneseniu k stratégii rozvoja slovenských kni�níc. Mo�no
by pomohla po�iadavka zdola � deklarova� potrebu kvalitného
metodického centra �kolských kni�níc.

Financovanie �kolskej kni�nice by sa malo realizova� formou
multizdrojového systému v nadväznosti na systém financo-
vania vzdelávania. Zdroje od zriaïovate¾a (pod¾a poètu pou�í-
vate¾ov, prípadne percenta z rozpoètu �koly) zabezpeèujú
základný �tandard �kolskej kni�nice a doplnkové zdroje, ktoré
tvoria prostriedky získané vlastnou èinnos�ou, podnikate¾ské
aktivity �koly, výsledky rozmanitých tvorivých a iných aktivít
�iakov, dobrovo¾né príspevky rodièov, resp. príspevky priate¾ov
kni�nice, ak takéto zdru�enie kni�nica vytvorené má, finanèné
i materiálne príspevky sponzorov, príspevky na rozlièné granty,
podporujúce kni�nièné projekty zabezpeèujú nad�tandardné
vybavenie �kolskej kni�nice.

Personálne obsadenie - �kolský knihovník vykonáva odbor-
né práce spojené s budovaním, správou, ochranou a sprístupòo-
vaním kni�nièného fondu, tvorbou a vyu�ívaním informaèných
zdrojov a produktov, sprostredkovaním a poskytovaním infor-
mácií, poznávaním informaèných potrieb pou�ívate¾ov, uspoko-
jovaním týchto potrieb a poskytovaním �peciálnych kni�nièno-
informaèných slu�ieb. Z osobnostných predpokladov sa po�a-
duje schopnos� pracova� samostatne, schopnos� pracova�
v kolektíve, schopnos� komunikova� s ¾uïmi, dobrá pamä�,
vz�ah k detailom, iniciatívnos�, vytrvalos�, trpezlivos�, kombi-
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ných a externých báz dát. Výpoètovú techniku �kolskej kni�nice
v oblasti hardvéru by mal tvori� 1 poèítaè (PC) pre pracovníka +
minimálne 5 - 15 PC prepojených v sieti, s mechanikou CD ROM,
internetom a tlaèiaròou. V oblasti softvéru je potrebné zabez-

peèi� profesionálny kni�nièný softvér, textový editor a tabu¾-
kový procesor. V prípade, �e v �kole nie je vybudovaná sie�,
potrebný je aj server s príslu�ným softvérom. Kni�nica by mala
ma� mo�nos� prístupu na internet, ktorý je predpokladom
kvalitného poskytovania slu�ieb � prístup k externým zdrojom,
informaènej výchovy �iakov a celo�ivotného vzdelávania
uèite¾ov. Technologické vybavenie �kolskej kni�nice musí by�
koordinované a prepojené s vybavením poèítaèovej, resp. inter-
netovej uèebne. Okrem výpoètovej techniky má by� �kolská
kni�nica vybavená kopírovacím strojom, spätným projektorom,
PowerPoint, prehrávaèom CD/DVD, skenerom a televízorom
s videotechnikou,  premietacím plátnom, prípadne iným technic-
kým zariadením pod¾a potrieb kni�nice a mo�nosti �koly.

Personálne, finanène, priestorovo a materiálovo-technicky
zabezpeèená �kolská kni�nica mô�e vykonáva� odborné
èinnosti a poskytova� komplexné kni�nièno-informaèné slu�by
v zmysle definovaných funkcií a úloh.

Je mo�né, �e doteraj�ie kroky e�te výrazne neovplyvnili posta-
venie a èinnos� �kolských kni�níc na konkrétnych �kolách.
Legislatívnymi a strategickými opatreniami sa ale vytvára rámec
pre ich rozvoj. Realizácia cie¾ov, ktoré si kladú, v�ak bude závisie�
aj od ¾udského faktora � postoja zriaïovate¾ov a pracovníkov �kol-
ských kni�níc a ich pou�ívate¾skej verejnosti. Úspech �túdia
a kvalita vzdelania, uplatnenie v praxi  je priamo závislé od osvoje-
nia si  základných �tudijných a informaèných kompetencií. Práve
v tomto spoèíva význam �K, dôvod ich existencie a potreba
rozvoja. Treba si v�ak uvedomi� aj to, �e dobre fungujúca
�kolská kni�nica nestaèí � zmenu prinesie a� zmena vyuèovacích
metód a foriem a ochota uèite¾ov �prispôsobi� obsah a proces
výchovy a vzdelávania potrebám uèiacej sa informatickej spoloè-
nosti� (Národný program výchovy a vzdelávania v SR).

naèné, sociokomunikaèné a organizaèné schopnosti. Kvalifiko-
vaný knihovník mô�e by�:
� zamestnanec so stredo�kolským odborným vzdelaním (�kola

knihovníckych a informaèných �túdií v Bratislave);
� zamestnanec s vysoko�kolským odbor-

ným vzdelaním (Filozofická fakulta UK
odbor kni�nièná a informaèná veda,
prípadne len magisterské �túdium);

� zamestnanec �koly s iným ako knihov-
níckym stredo�kolským vzdelaním

doplneným inou ako �kolskou formou
knihovníckeho vzdelania (základný
knihovnícky kurz);

� zamestnanec �koly s iným ako knihov-
níckym vysoko�kolským vzdelaním
doplneným inou ako �kolskou formou
knihovníckeho vzdelania (základný
knihovnícky kurz, priebe�né vzdeláva-
nie organizované metodicko-pedago-
gickými centrami, �pecializaèné ino-
vaèné �túdium).

Len odborný, profesionálne kvalifi-
kovaný, zamestnanec �kolskej kni�nice
mô�e svojou èinnos�ou napåòa� jej funk-
cie. Iné rie�enia, napr. výkon práce �kol-
ského knihovníka zamestnancom �koly bez odborného vzdela-
nia a èasto aj bez finanèného ohodnotenia jeho práce, je len
náhradným rie�ením, ktoré nutne vedie k deformovaniu práce
a slu�ieb kni�nice v ich rozsahu a kvalite, a tým k deformovaniu
informaènej gramotnosti �iakov a podmienok celo�ivotného
vzdelávania uèite¾ov.

Priestory �kolskej kni�nice majú vytvára� vhodné pod-
mienky na výkon odbornej èinnosti, poskytovanie slu�ieb pou-
�ívate¾om, samostatné �túdium �iakov a na organizovanie podu-
jatí a záujmovej èinnosti. Pritom ide o ve¾kos� priestorov, umiest-
nenie v areáli  budovy, ich èlenenie a vhodnos� z h¾adiska
hygieny práce/�túdia a uchovávania kni�nièných fondov. Len
zriedkavo sú pre �kolské kni�nice urèené priestory u� pri
plánovaní �kolských budov, zvyèajne sa pre ne získavajú a�
adaptáciou priestorov urèených pre iné úèely, napr. triedy. �K
má by� umiestnená v centre informaèných potrieb, kde je najvy�-
�í pohyb potenciálnych pou�ívate¾ov, najlep�ie na prízemí.
V prípade, �e kni�nica plní i funkciu verejnej kni�nice, treba
zvá�i� mo�nos� zamedzenia prístupu verejnosti do ostatných
priestorov �koly, prípadne zabezpeèi� osobitný vchod, umiest-
nenie v pokojnom prostredí, so zvý�enou nosnos�ou podláh,
dostatoèné osvetlenie priestorov prirodzeným a umelým osvet-
lením, dostatoène vykurované (20 � 22 °C) s mo�nos�ou vetrania
a s relatívnou vlhkos�ou 45 � 65 %, so zabezpeèením bezbariéro-
vého prístupu do interiérov, zabezpeèením proti po�iaru, vyba-
venie hasiacimi prístrojmi a pod.

Ve¾kú pozornos� je treba venova� technickému a technolo-
gickému vybaveniu �kolskej kni�nice, ktoré musí zodpoveda�
�truktúre kni�nièného fondu z h¾adiska typológie nosièov
informácií, po�iadavkám na procesy a technológie kni�niènej
práce a musí zároveò vytvára� podmienky na vstup do inter-

Marcel Hlaváè:Na�a �kola (Detail z obrazu, ktorý sa pou�ije ako pozadie na webovú stránku
Z� Slovenská ¼upèa). Akvarel, 2003

Summary: In the first part the article analyses a present state of school libraries, the role of teachers � school libra-rians and
legislation. In the second part a school library as an information, communication, cultural and media centre of a school is being
presented. The Manifesto of School Libraries UNESCO/IFLA is a part of the article.
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PRIESKUM POTRIEB ÏAL�IEHO VZDELÁVANIA UÈITE¼OV
1. STUPÒA ZÁKLADNÝCH �KÔL

Klára Lu�inská, Metodicko-pedagogické centrum B. Bystrica

Anotácia: Ciele a úlohy metodika prieskumu zameraného na potrebu ïal�ieho vzdelávania uèite¾ov 1.
st. Z�. Interpretácia výsledkov prieskumu. Závery a odporúèania.

K¾úèové slová: ïal�ie vzdelávania uèite¾ov, prieskum, prieskumná vzorka, metódy spracovania údajov.

Vo svojom príspevku sa chcem zamera� na vyhod-
notenie prieskumu potrieb, názorov a postojov uèite¾ov
k ïal�iemu, celo�ivotnému vzdelávaniu. Chcem porovna�
postoje a názory uèite¾ov 1. stupòa základných �kôl z celo-
slovenskej konferencie �kola orientovaná na die�a
v roku 2001 s postojmi uèite¾ov Z� Stredoslovenského
a Východoslovenského kraja v roku 2002.

Problematike permanentného vzdelávania sa v súèasnej
dobe venuje ve¾ká pozornos�. Svoje významné miesto
si na�la aj v Charte uèite¾ov, v odporúèaniach UNESCO
i OECD (1996) i v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania
a Národnom programe výchovy a vzdelávania v Slo-
venskej republike (2000).

Monitorovanie a identifikovanie vzdelávacích potrieb
pedagogických zamestnancov realizuje ka�doroène aj na�e
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Banskej Bystrici.
Kvalita projektovania vzdelávacích podujatí metodikov
v na�ej vzdelávacej in�titúcii je priamo závislá od vystihnutia
potrieb, po�iadaviek a oèakávaní uèite¾ov. Vedení snahou
pripravi� ïal�ie vzdelávanie uèite¾ov tak, aby reflektovalo
tieto potreby, sme sa rozhodli dotazníkovou metódou
opätovne sníma� názory a postoje uèite¾ov k ïal�iemu
vzdelávaniu.

Cie¾om prieskumu bolo identifikova� súèasné vzdelá-
vacie potreby �kolských zamestnancov na 1. stupni základ-
nej �koly a zisti�, aké majú názory a postoje k ïal�iemu
vzdelávaniu.

Úlohy prieskumu vychádzali z teoretických východísk
a z vlastných skúseností. Formulovanie pracovných
hypotéz vyplývalo z nasledovných úloh:
1. Zisti� a porovna� postoje a potreby uèite¾ov 1. stupòa

Z� v roku 2001 a 2002 k ïal�iemu vzdelávaniu (ÏV).
2. Zisti� a porovna� (potreby uèite¾ov) preferencie  typov,

druhov vzdelávania medzi uèite¾mi 1. stupòa Z� v roku
2001 a 2002.

3. Zisti� názor uèite¾ov na pripravenos� výkonu svojej
funkcie v roku 2001 a v roku 2002.

4. Zisti� a porovna� preferencie foriem ÏV v zmysle èaso-
vého rozpätia vzdelávacieho podujatia uèite¾ov 1. stupòa
Z� v roku 2001 a 2002.

5. Zisti� a porovna� záujem o inovácie obsahu u uèite¾ov
1. stupòa Z� v roku 2001 a 2002.

6. Zisti� a porovna� záujem o metódy u uèite¾ov 1. stupòa
Z� v roku 2001 a 2002.

Metodika prieskumu
Dotazník sme pripravovali a realizovali v dvoch etapách.

V prvej etape sme zis�ovali názory a postoje uèite¾ov,
ktorí sa zúèastnili celoslovenskej konferencie ��kola orien-
tovaná na die�a�, organizovanej v spolupráci s Pedago-
gickou fakultou UMB v Banskej Bystrici vo februári 2001.
Druhú etapu sme realizovali o rok neskôr, vo februári 2002,
na náhodne vybranej vzorke základných �kôl v Stredo-
slovenskom a Východoslovenskom kraji.

Charakteristika prieskumnej vzorky
V roku 2001 boli dotazníky rozdané 350 úèastníkom celo-

slovenskej konferencie. Vrátilo sa nám vyplnených 110 dotaz-
níkov, t. j. návratnos� bola 31,4%. V druhej fáze, v roku
2002, sme rozposlali 120 dotazníkov, z ktorých sa nám vrá-
tilo 92, èo predstavuje a� 76,66%. Celkove sme rozdali 470
dotazníkov a návratnos� bola 202, èo predstavuje 42,9%.

Tabu¾ka 1  Preh¾ad zapojenia respondentov v jednotlivých rokoch

A. Preh¾ad z h¾adiska zastúpenia respondentov mu�ov
a �ien
V skupine uèite¾ov 2001 bolo zastúpenie mu�ov 10%

a �ien 90%, v skupine 2002 9,8% mu�ov a 90,2% �ien.
Feminizácia uèite¾ského zboru v na�ich súboroch je ve¾mi
vysoká. Z uvedeného preh¾adu mô�eme kon�tatova�, �e
percentuálne vyjadrenie pomeru mu�ov a �ien v na�ich
súboroch roku 2001 a 2002 reflektuje typickú situáciu v súèas-
nom slovenskom �kolstve.

Potvrdzujú to i ïal�ie komparatívne �túdie zo zahranièia,
kde napr. v ÈR na 1. stupni je podiel �ien 84,5% (Prùcha,
2002, s. 27), priemer v krajinách OECD (N=25) je 77,0%.
Skutoènos� feminizácie slovenského �kolstva potvrdzuje
aj �túdia I. Tureka, kde hovorí, �e �v �kolskom roku
1999/2000 bolo v SR 83% �ien na 1. stupni�. (2001, s. 70).

B. Preh¾ad z h¾adiska kvalifikovanosti respondentov,
uèite¾ov na 1. stupni Z�

V súbore 2001 bolo 70% vysoko�kolsky vzdelaných

ROK Oslovení Zapojení % 

2001 350 110 31,4 

2002 120 92 76,66 

Spolu 470 202 42,9 
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uèite¾ov a 30% stredo�kolsky vzdelaných uèite¾ov. V 2002
stúplo % uèite¾ov s V� na 78 % a kleslo % stredo�kolsky
vzdelaných uèite¾ov na 15,2 %. Pokia¾ ide o odborné
vzdelanie, v roku 2001 bolo viac stredo�kolsky vzdelaných
uèite¾ov (30%) ako v roku 2002 (15,2%), z takého dôvodu
sa na konferencii zúèastnili aj uèitelia materských �kôl
(7,4%). Porovnaním na�ich súborov 2001 a 2002 mô�eme
kon�tatova�, �e kvalifikovanos� uèite¾ov na 1. stupni Z�
v stredoslovenskom a východoslovenskom regióne je vy��ia
(o 7,5%) ako v�eobecne platný �tatistický údaj.

Tabu¾ka 2 Poèet respondentov v roku 2001 a 2002 pod¾a pohlavia

a  vzdelania

C. Preh¾ad z h¾adiska då�ky pedagogickej praxe
respondentov
V roku 2001 bolo v na�om súbore najväè�ie zastúpenie

uèite¾ov  v skupine 16 - 25 rokov pedagogickej praxe
(49,1%) a temer rovnaké bolo zastúpenie v skupine 6 -15
rokov a nad 25 rokov (23,6% a 22,7%), najni��ie bolo zastú-
penie do 5 rokov (4,5%).

V 2002 bolo najvy��ie zastúpenie v skupine nad 25
rokov (35,9%) a temer vyrovnané bolo zlo�enie v skupine
do 6 - 15 a 16 - 25 rokov (20,7 a 21, 7 %). Z preh¾adu vyplý-
va, �e na konferencii v roku 2001 bolo viac uèite¾ov s dlh-
�ou pedagogickou praxou (od 16 do 25 rokov) a ve¾mi nízke
bolo zastúpenie mladých, zaèínajúcich uèite¾ov. Mohli to
ovplyvni� viaceré dôvody, napr. dobrá príprava v pregraduál-
nom �túdiu, mo�nos� výberu obsahu konferencie, nedosta-
tok èasu mladých uèite¾ov, preva�ne �ien s malými de�mi
a pod. V súbore 2002 sa preukázalo vcelku rovnomerné zastú-
penie v prvých troch skupinách, najvy��ie % je zazname-
nané v skupine nad 25 rokov pedagogickej praxe. Priemerná
då�ka pedagogickej praxe v súbore 2001 je 19 rokov a v súbo-
re 2002 len 18 rokov. �kolské prostredie presnej�ie vystih-
uje zastúpenie uèite¾ov pod¾a då�ky pedagogickej praxe.

Tabu¾ka 3  Poèet respondentov pod¾a då�ky pedagogickej praxe

Metódy spracovania údajov
Dotazník bol prevzatý a pod¾a potrieb èiastoène upra-

vený pre uèite¾ov 1. stupòa Z� a zameriava sa na ich
názory, potreby a postoje k ïal�iemu vzdelávaniu. Analýza
výsledkov prieskumu bola spracovaná z h¾adiska ich
vlastného postoja k ïal�iemu vzdelávaniu. Dotazník obsa-
hoval 6 polootvorených otázok, z toho v 2 otázkach respon-

denti uvádzali poradie dôle�itosti a v 4 mali mo�nos� výberu
odpovedí. Vykonali sme kvalitatívnu analýzu problémov
s vyu�itím logickej analýzy a syntézy, indukcie a dedukcie
a metódy porovnávania. Na overenie stanovených hypotéz
sme pou�ili �tatistické metódy
� deskriptívnej �tatistiky (aritmetický priemer, smerodajnú

odchýlku a rozptyl), pomocou ktorých zistíme intenzitu
a polaritu postojov respondentov;

� �tatistickej indukcie (nezávislý dvojfaktorový t-test,
pomocou ktorého budeme testova� hypotézy, �tatisticky
overova� významnos� rozdielov v postojoch respon-

dentov a neparametrický Wilcoxonov test pri overovaní
náhodného výberu).

Interpretácia výsledkov prieskumu
Prvou úlohou sme zis�ovali a porovnávali postoje
a potreby uèite¾ov 1. stupòa Z� v roku 2001 a 2002
týkajúce sa ïal�ieho vzdelávania (ÏV).

Graf 1 Porovnanie postojov uèite¾ov k ïal�iemu vzdelávaniu v
súboroch 2001 a 2002 v %

Legenda: a) - ve¾mi silný; b) - o dobré vzdelávanie by som mal záujem;
c) - staèí mi samo�túdium; d) - necítim silnú potrebu;  e) - myslím,
�e je to zbytoèné

Graf 1 znázoròuje v %, �e v roku 2001 preukázalo
záujem o �dobré vzdelávanie 73,6% respondentov� oproti
70,7%. v r. 2002. Vysoké % záujmu o dobré vzdelávanie
v na�ich súboroch potvrdzuje v�eobecne známe výsledky
deklarované v prieskumoch spomínaných v úvode na�ej
práce. V 2001 poci�ovalo �ve¾mi silnú� potrebu ïalej
sa vzdeláva� a� 26,4% respondentov, v 2002 len 8,7%.
V 2001 nikto z respondentov neuviedol, �e sa nepotrebuje
ïalej vzdeláva�, nepostaèuje ani samo�túdium. Mô�eme

potvrdi� ná� predpoklad
�dobrej atmosféry�
na celoslovenskej
konferencii, ktorej sa
zúèastnili hlavne tí,

ktorí poci�ujú potrebu ïalej sa vzdeláva�. V r. 2002 si u�
14,1% respondentov myslí, �e im postaèuje samo�túdium,
4,3% necíti silnú potrebu ïal�ieho vzdelávania a 2,2% si
myslí, �e je zbytoèné ïalej sa vzdeláva�. �kolské prostre-
die potvrdzuje vo výpovediach postoje uèite¾ov, ktorí sa
najviac vyjadrovali práve k negatívnym podmienkam na
�kole.

ROK �eny % Mu�i % VŠ % SŠ % 

2001 99 90 11 10 77 70 33 30 

2002 83 90,2 9 9,8 78 84,8 14 15,2 

ROK 0 - 5 rokov % 6 - 15 rokov % 16 - 25 rokov % nad 25 rokov % 

2001 5 4,5 26 23,6 54 49,1 25 22,7 

2002 19 20,7 19 20,7 20 21,7 33 35,9 
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Druhou úlohou sme zis�ovali a porovnávali prefe-
rencie typov, druhov vzdelávania u uèite¾ov 1. stupòa
Z� v roku 2001 a 2002.

Graf 2 Porovnanie dôle�itosti typov vzdelávania v súbore 2001 a 2002
(otázka è. 2)

Legenda: a) - funkèné vzdelávanie pre riadiacich zamestnancov;
b) - �pecializaèné inovaèné �túdium; c) - roz�irujúce �túdium;
d) - kariérové vzdelávanie na získanie vy��ej odbornosti;  e) - sociálno-
psychologický výcvik;  f) - cyklické vzdelávanie;  g) - atestaèné skú�ky

V grafe 2 je znázornené percentuálne porovnanie výsled-
kov súborov 2001 a 2002. Uprednostòovanie cyklického vzdelá-
vania v súbore 2001 (16,9%) a 2002 (18,2%) nie je jednoznaè-
ne potvrdené. Respondenti v súbore 2002 pripisujú rovnakú
váhu aj �pecializaènému inovaènému �túdium (�I�) a sociálno-
psychologickému výcviku. �I� v súbore 2001 preferovalo a�
22,1% respondentov. Význam, ktorý prikladali na�i uèitelia
práve tejto forme vzdelávania, mô�eme analyzova� z viace-
rých poh¾adov. Celoslovenská konferencia bola miestom
významnej motivácie uèite¾ov na ïal�í sebarozvoj, ale
i miestom poznania, �e danej problematike je potrebné veno-
va� viac pozornosti. Kvalitné vzdelanie mo�no získa� len
systematickým, dlhodobým �túdiom, výstupom ktorého
je získanie osvedèenia, nahrádzajúceho 1. kvalifikaènú
skú�ku, a teda je aj finanèným ocenením uèite¾ovho úsilia.
Pre nás je dôle�itý údaj, a to ve¾mi významne, hovoriaci
o uèite¾och v súbore 2001 (19,8%) aj 2002 (18,5%), ktorí
prejavili záujem o sociálno-psychologické výcviky.
Kon�tatujeme aj záujem uèite¾ov o kariérové vzdelávanie
(16% v 2001 a 15,5% v 2002), èo potvrdzuje uvedomovanie
si mo�ností profesijného a osobnostného rastu uèite¾a.

V tretej úlohe T�testom overujeme názor responden-
tov na pripravenos� uèite¾ov na výkon svojej funkcie.

Graf 3 Percentuálne
vyhodnotenie a porov-
nanie odpovedí respon-
dentov na otázku è. 3

Z grafu 3 vyplý-
va, �e v roku 2001
sa uèitelia v 63,8%
domnievali, �e sú
dobre pripravení
na výkon svojej
funkcie; 31,7% si

si myslelo, �e sú skôr nedostatoène pripravení a len 3,7%
pova�ovalo svoju prípravu za ve¾mi dobrú. Oproti roku
2002, si u� 17,4% respondentov myslí, �e sú ve¾mi dobre
pripravení; 73,9% hodnotí svoju prípravu ako dobrú; 6,5%
skôr ako nedostatoènú. V roku 2001 iba 0,9 % respon-
dentov si myslí �e nie sú vôbec pripravení na výkon svojej

funkcie a v roku 2002 je to u� 2,2%. Uèitelia
v na�om súbore 2001 aj 2002 sa domnievajú, �e
sú dobre pripravení na výkon svojej funkcie.
V súbore 2002 respondenti dokonca poci�ujú,
�e sú lep�ie pripravení na výkon svojej funkcie
ako respondenti v súbore 2001.

V �tvrtej úlohe sme zis�ovali a porovná-
vali preferencie foriem ÏV v zmysle èasového
rozpätia vzdelávacieho podujatia u uèite¾ov
1. stupòa Z� v roku 2001 a 2002.

Graf  4 Uvádza percentuálne vyjadrenie respondentov k èasovému
rozpätiu vzdelávania

Legenda: a) - jednodòové, priebe�né; b) - viacdòové, v moduloch;

c) - samo�túdium; d) - kore�pondenèné �túdium; e) - iné

V súbore 2001 prejavilo záujem o jednodòové priebe�né
vzdelávanie 19,6% respondentov, o viacdòové 75%, o samo-
�túdium 4%, o kore�pondenèné �túdium 0,4% a o iné formy
0,9% respondentov.

V súbore 2002 za jednodòovú formu preferovalo 52,3%,
za viacdòovú 27,9%, za samo�túdium 15,3%, kore�-
pondenèné �túdium 3,6% a iné formy ïal�ieho vzdelávania
uprednostòovalo rovnaké % respondentov ako v súbore
2001 (0,9%). Uèitelia preferujú viacdòové vzdelávanie
sústredené v moduloch pred ostatnými formami.

Na�e porovnanie potvrdilo situáciu monitorovanú aj
MPC v roku 2002, kedy uèitelia uprednostnili jednodòové

stretnutia. Domnievame sa, �e je
to dôsledok neustáleho sa zvy�o-
vania finanèných nákladov na vzde-
lávanie zo strany uèite¾a, ktoré
v minulosti za neho uhrádzal �tát
alebo vysielajúca organizácia,
a s tým spojené ïal�ie výdavky
(cestovné, ubytovanie, stravné).

Niektorí respondenti upred-
nostòujú èasovo menej nároèné

     vzdelávacie podujatia, prípadne
   tie, ktoré vôbec nenarú�ajú organi-

0

5

10

15

20

25

a) b) c) d) e) f) g)

2001

2002

0

10

20

30

40

50

60

70

80

a) b) c) d)

2001

2002

Legenda: a) - ve¾mi dobre; b) - dobre; c) - skôr nedostatoène; d) - nie sú
vôbec pripravení

0

10

20

30

40

50

60

70

80

a) b) c) d) e)

2001

2002

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY



PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 5/200316

www.mcbb.sk

záciu výchovno-vzdelávacieho procesu v �kole.
Zaujímavý je postoj tých respondentov, ktorí by
uprednostnili také formy, kde sa najviac mô�u �etri�
finanèné zdroje (kombinovanie jednodòových podujatí s
kore�pondenèným �túdiom, klubové stretnutia). Naopak,
zá�itkové uèenie a výcviky si vy�adujú aktívnu úèas�
uèite¾a a sú èasovo nároènej�ie.

V piatej úlohe sme zis�ovali a porovnávali záujem
o inovácie obsahu u uèite¾ov 1. stupòa Z� v roku 2001
a 2002.

Graf 5 Percentuálne vyjadrenie respondentov k obsahom ïal�ieho
vzdelávania

Legenda: a) - obsahy vyuèovacieho predmetu; b) - metódy, formy,
spôsoby práce; c) - �ir�ie pedagogicko-psychologické poznatky;
d) - alternatívne pedagogiky a nové trendy;  e) - otázky riadenia �kôl;
f) - iné

V súbore 2001 bolo 28,2% respondentov za metódy, formy
spôsoby práce, 27% za alternatívne pedagogiky a nové trendy,
21% za �ir�ie pedagogicko-psychologické poznatky, 13%
za otázky riadenia �kôl, 10,3% za obsahy vyuèovacieho
predmetu a 6% uviedlo iné obsahy vzdelávania. V súbore 2002
36,4% respondentov prejavilo záujem o metódy, formy
a spôsoby práce, 20,5% o �ir�ie pedagogicko-psychologické
poznatky, 20,3% o alternatívne pedagogiky a nové trendy,
14,7% o obsahy vyuèovacích predmetov, 7,6% o otázky
riadenia �kôl a 0,4% o iné obsahy vzdelávania.

Respondenti okrem iného uvádzajú obsahy, ktoré pod¾a
nich na trhu vzdelávania nie sú dostatoène zastúpené a preja-
vujú záujem o k¾úèové kompetencie uèite¾a: z oblasti
jazykovej, poèítaèovej gramotnosti, vyu�ívania internetu,
predmetovej odbornosti, komunikácie, didaktiky,
pedagogiky, psychológie.

V �iestej úlohe sme zis�ovali a porovnávali prefe-
rencie sústredení pred ostatnými metódami vzdelá-
vania na získanie vy��ej odbornosti.

Graf 6 uvádza, �e 13,7% respondentov v súbore 2001
po�aduje konzultácie; 40,6% preferuje sústredenia; 34,9%
úèas� na seminároch a 6,8% postaèuje samo�túdium.
V súbore 2002 po�aduje 26,3% konzultácie; 23% sústre-
denia; 32,9% úèas� na seminároch a 16,4% postaèuje
samo�túdium.

Graf 6 Percentuálny preh¾ad - z èoho by malo pozostáva� vzdelávanie

Legenda: a) - konzultácie; b) - sústredenia; c) - úèas� na seminároch;
d) - samo�túdium; e) - iné formy

Väè�ina uprednostòuje zá�itkové uèenie, t. j. aktívne
uèenie sa, mo�nos� prezentova� nauèené, ale i svoje skúse-

nosti (workshopy) v kombinácii s konzultáciami, semi-
nármi, sústredeniami a samo�túdiom.

Z mno�stva údajov, ktoré sme pri spracovávaní
dotazníka získali, je mo�né identifikova� aj potreby
uèite¾ov vzh¾adom k jednotlivým kariérovým pozíciám,
pohlaviu alebo då�ke pedagogickej praxe. Iste by sme
sa dozvedeli mnoho zaujímavého, ale to mô�e by�
predmetom ïal�ieho príspevku.

Závery z konferencie (rok 2001)
Záujem o �dobré vzdelávanie� prejavilo 73,6% respon-

dentov, a� 26,4%. poci�ovalo �ve¾mi silnú� potrebu ïalej
sa vzdeláva�, nikto z respondentov nepova�uje ïal�ie
vzdelávanie za nepotrebné, nepostaèuje im ani samo-
�túdium. Cyklické vzdelávanie uprednostòuje 16,9%
respondentov; 19,8% prejavilo záujem o sociálno-psycho-
logické výcviky. Kon�tatujeme aj záujem uèite¾ov o karié-
rové vzdelávanie (16%). Uèitelia sú presvedèení o ve¾mi
dobrej a� dobrej pripravenosti na výkon svojej funkcie,
domnievajú sa v 63,8%, 31,7% si myslí, �e sú skôr nedo-
statoène pripravení a ako ve¾mi dobré si myslí len 3,7%;
nie sú vôbec pripravení na výkon svojej funkcie si myslí
iba 0,9%. O jednodòové priebe�né vzdelávanie prejavilo
záujem 19,6% respondentov, o viacdòové 75%, o samo-
�túdium 4%, o kore�pondenèné �túdium 0,4% a za iné
formy bolo 0,9% respondentov:

28,2% respondentov sa zaujíma o metódy, formy
spôsoby práce, 27% o alternatívne pedagogiky a nové
trendy, 21% o �ir�ie pedagogicko-psychologické poznatky,
13% o otázky riadenia �kôl, 10,3% pre obsahy vyuèova-
cieho predmetu a 6% uviedli iné obsahy vzdelávania.
Z konferencie 2001 sa potvrdili preferencie odpovedí
pre sústredenia pred ostatnými metódami vzdelávania
pre získanie vy��ej odbornosti, 13,7% po�aduje konzultácie;
40,6% preferuje sústredenia; 34,9% úèas� na seminároch
a 6,8% postaèuje samo�túdium.

Zdôvodnenie
Respondenti na celoslovenskej konferencii boli vysoko

motivovaní obsahom, zameraním a pracovnou atmosférou
(prezentáciami alternatívnych prístupov, prácou v tvorivých
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dielòach). Domnievame sa, �e ich odpovede boli týmito
faktami ovplyvnené, a preto i viac optimisticky ladené.
Nikto z respondentov nepova�oval za nepotrebné ïalej
sa vzdeláva�, nepostaèuje im ani samo�túdium a sú presved-
èení, �e na výkon svojej funkcie sú dobre alebo skôr nedo-
statoène pripravení. Z toho je mo�né usudzova�, preèo
majú tak silnú potrebu ïalej sa vzdeláva� a preèo najviac
uprednostòujú �I� a CV, èo sú ve¾mi èasovo nároèné
typy vzdelávania. S ich silnou potrebou ÏV súvisí aj prefe-
rovanie viacdòových sústredení, úèasti na seminároch,
ktoré by mali pozostáva� z blokov alebo modulov.

Závery pre základné �koly (rok 2002 )
Respondenti prejavili záujem o dobré vzdelávanie

v 70,7%, ve¾mi silnú potrebu len 8,7%, 14,1% respon-
dentov si myslí �e postaèuje samo�túdium, 4,3% necíti
silnú potrebu ïal�ieho vzdelávania a 2,2% si myslí, �e je
zbytoèné ïalej sa vzdeláva�. Uèitelia 1. stupòa v roku 2002
menej poci�ujú potrebu ÏV, uprednostòujú CV v 18,2%,
rovnakú váhu respondenti pripisujú aj �I� a sociálno-
psychologickému výcviku, (18,5%). Kon�tatujeme aj záujem
uèite¾ov o kariérové vzdelávanie (15,5%).Uèitelia na �kolách
si myslia, �e sú dobre pripravení na výkon svojej funkcie
v 73,9 %, v 17,4%, �e sú ve¾mi dobre pripravení; 6,5% sa
pova�uje skôr za nedostatoène pripravených a 2,2% si
myslí, �e sú pripravení na výkon svojej funkcie.

Za jednodòové vzdelávacie podujatia sa vyslovilo 52,3%
uèite¾ov, za viacdòové 27,9%, za samo�túdium 15,3%,
za kore�pondenèné �túdium 3,6% a za iné formy ïal�ieho
vzdelávania 0,9% respondentov.

36,4% respondentov po�aduje vzdelávanie zamerané
na metódy, formy a spôsoby práce, 20,5% na �ir�ie
pedagogicko-psychologické poznatky, 20,3% na alterna-
tívne pedagogiky a nové trendy, 14,7% na obsahy vyuèo-
vacích predmetov, 7,6% na otázky riadenia �kôl a 0,4%
uvádza iné obsahy vzdelávania.

Potvrdili sa preferencie odpovedí c), t. j. respondenti
uprednostòujú úèas� na seminároch pred konzultáciami
a sústredeniami: 26,3% po�aduje v konzultácie, 23%
sústredenia, 32,9% úèas� na seminároch a 16,4%
postaèuje samo�túdium.

Zdôvodnenie
Uèitelia na základných �kolách odpovedali na ná�

dotazník o rok neskôr. Väè�ina z nich prejavila záujem
o dobré vzdelávanie. Sú v�ak aj takí, ktorí necítia silnú
potrebu ÏV a myslia si, �e je zbytoèné. Ich argumentácie
boli orientované na zlé postavenie uèite¾a v súèasnej spoloè-
nosti, nízku motiváciu, nezáujem zo strany vedenia �koly.
Väè�ina uvádzala, �e by dali prednos� �I�, CV a sociálno-
psychologickým výcvikom. Myslia si, �e na výkon svojej
funkcie sú skôr dobre a� ve¾mi dobre pripravení. Prednos�
dávajú jednodòovému, priebe�nému vzdelávaniu a uvá-
dzajú viac formy, ktoré �etria finanèné náklady, pracovný
èas (suplovanie) a �iadajú nov�ie formy (kore�pondenèné,

di�tanèné) vzdelávania. Obsah vzdelávania by mal by� zame-
raný hlavne na metódy, formy, spôsoby práce, ale rovnako
aj na pedagogicko-psychologické poznatky a alternatívne
pedagogiky. Najvhodnej�ie by boli semináre, konzultácie,
menej sústredenia a samo�túdium. Navrhujú vytvori�
pedagogickú komoru a systémové zmeny v �kolstve.

Návrhy a odporúèania pre prax
â Uèite¾om Z�: V spolupráci s vedením �koly by mali:
� pozorne sledova� rôzne ponukové katalógy vzdelávacích

in�titúcií a vedie� si vybera� programy v súlade so straté-
giou �koly a vlastným osobnostným i profesijným rastom;

� sami sa zaujíma� o kontinuálne vzdelávanie, h¾ada� si infor-
mácie a vytvára� na �kolách uèiace sa skupiny;

� vedie�, ako získava� informácie a ako sa orientova� pri
výbere vzdelávacích podujatí, vyu�íva� ponuku publi-
kaènej èinnosti MPC, ale aj kni�nice ïal�ích vzdelá-
vacích in�titúcií;

� nauèi� sa pracova� s PC a vyu�íva� slu�by internetu
na roz�irovanie informácií;

� ovláda� aspoò jeden cudzí jazyk;
� vedie� prezentova� získané zruènosti a vedomosti kole-

gom vo svojej �kole (napr. v rámci MZ) a vedie� ich
aplikova� do praxe;

� na základe získaných skúseností uèi� sa sebareflexii, dáva�
a prijíma� pravdivú (t. j. pozitívnu i negatívnu) spätnú
väzbu svojim kolegom.

â MPC a metodikom:
� re�pektova� dané po�iadavky uèite¾ov a pripravova�

projektovanie vzdelávacích programov v zmysle týchto
potrieb;

� orientova�(zameriava�) svoje projektovanie na �I�, CV
formou sústredení a seminárov, realizova� psycho-sociálne
výcviky, zá�itkové uèenie v jednodòových a viacdòových
sústredeniach v blokoch alebo moduloch;

� obsahy zamera� na metódy, formy, spôsoby práce,
na pedagogicko-psychologické poznatky, nové trendy
i otázky z riadenia �kôl;

� v projektovaní re�pektova� i formy kore�pondenèného
a di�tanèného vzdelávania;

� pripravova� také vzdelávacie aktivity, ako sú konferencie,
ktoré v na�om prieskume potvrdili vysokú motiváciu
uèite¾ov pre ïal�ie vzdelávanie:

� v mene seba i v mene svojej organizácie rozvíja� marke-
tingové kompetencie - vedie� prezentova� ponúkané prog-
ramy, vyu�íva� získané informácie z prieskumov, spraco-
váva� a vyhodnocova� ich.

â Riadite¾om Z�:
� v záujme �koly, osobnostného i profesijného rastu uèi-

te¾ov vytvára� pre pedagogických zamestnancov také pod-
mienky a  priestor, aby uèite¾a motivoval kontinuálne
sa vzdeláva�;

� �kola by sa mala sta� uèiacou sa �kolou, t. j. vedenie
by malo umo�òova� vzdelávanie na vlastnej �kole (pora-
denstvo k �pecifickým problémom) a v iných vzdelá-
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vacích in�titúciách;
� flexibilne navrhova� mo�nosti rie�enia pri organizácii

edukácie;
� v�íma� si a neustále pozitívne motivova� uèite¾a, oceòo-

va� snahu a úsilie sebavzdeláva� sa.
â Pedagogickým fakultám:
� v príprave budúcich uèite¾ov zamera� sa viac na metódy,

spôsoby a formy práce;
� teoretické poznatky z oblasti pedagogiky, psychológie

a didaktiky intenzívnej�ie spája� s praxou;
� umo�ni� prácu na PC;
� povinne zavies� výuèbu jedného cudzieho jazyka.
âMinisterstvu �kolstva SR:
� finanène stimulova� uèite¾ov, ktorí sa nepretr�ite vzde-

lávajú. Ako potvrdili, predpokladom ich záujmu o �dobré

vzdelávanie� je motivácia, ktorá je pod¾a nás k¾úèom
k ná�mu �zaèarovanému kruhu�.

� vzh¾adom na po�iadavky uèite¾ov z konferencie M�
by malo venova� nále�itú pozornos� takýmto aktivitám,
podpori� ich vlastnou úèas�ou a umo�ni� uèite¾om zúèast-
òova� sa ich.

� podporova� vzdelávacie in�titúcie a pride¾ova� finanèné
prostriedky, ktoré sa na realizáciu takéhoto druhu vzdelá-
vania podujali;

� zabezpeèi� �koly výpoètovou technikou;
� rie�i� pracovnú nespokojnos� uèite¾ov finanèným ocením

a zvý�ením platov uèite¾ov, èím by sa rie�ila i nekvalifiko-
vanos� na �kolách;

� umo�ni� uèite¾om ozdravovacie relaxaèné pobyty, a tak
predchádza� záva�ným ochoreniam z povolania.
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Summary: The author presents results of a survey aimed at needs in further training of basic school teachers.

TVORBA, SPRACOVÁVANIE A VYU�ÍVANIE DOTAZNÍKA
PRE RODIÈOV AKO SÚÈAS� KOMPLEXNEJ IN�PEKCIE

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

Anotácia: Rodièovská verejnos� � u�ívate¾ slu�by poskytovanej �kolou a dôle�itá súèas� �ivota �koly.
Dotazník pre rodièov ako hodnotiaci nástroj, výsledky ktorého slú�ia �kolskému in�pektorovi na
komparáciu s výsledkami �kálového dotazníka pre pedagógov a s vlastným pozorovaním. Sumárne
výsledky z dotazníka ako spätná väzba pre riadite¾a �koly.

K¾úèové slová: komplexná in�pekcia, �pecifické meracie a  hodnotiace  nástroje, dotazník, poskytovate¾
a  u�ívate¾ slu�by, tvorba dotazníka, pilotá�, analýza výsledkov, validita, reliabilita, následná explorácia,
komparácia výsledkov

Od �kolskej in�pekcie (ako kontrolného orgánu) sa oèa-
kávajú predov�etkým objektívne informácie. Na splnenie
tejto funkcie je potrebné disponova� systémom �peci-
fických meracích a hodnotiacich nástrojov. Jedným z nich
je aj dotazník. V rámci doteraz vykonávanej komplexnej
in�pekcie v �kolách sa dotazník zadával iba pedagógom.
K �ivotu �koly v�ak nesporne patrí aj rodièovská verejnos�,
a jej dôle�itos� a spolupráca so �kolou bude v blízkej budúc-
nosti narasta�. Nako¾ko je �kola poskytovate¾om slu�by
rodièom, je potrebné pozna� aj ich názor a postoje ku �kole.
Preto bol v rámci �pecializaèného inovaèného �túdia
�kolských in�pektorov vypracovaný aj dotazník pre rodièov
ako súèas� komplexnej in�pekcie. Po pokusnom overení

a úprave dotazníka do validnej a reliabilnej podoby by sa mohol
sta� súèas�ou systému in�pekèných meracích a hodno-
tiacich nástrojov. Komparácia informácií získaných od peda-
gógov a rodièov s vlastným pozorovaním by umo�nili
�kolskej in�pekcii objektívnej�ie zhodnoti� celkový stav
a úroveò sledovanej �koly.

Ako sa tvoril dotazník pre rodièov
Pri zostavovaní dotazníka sa vychádzalo zo zásad psycho-

logického a sociologického výskumu, prièom sa neza-
búdalo na to, ÈO sa pýta�, AKO sa pýta�, KOHO sa pýta�,
KDE sa pýta�, ÈI mo�no získaným odpovediam VERI�
a ako spracova� údaje. Indikátorom pre pripravovaný
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dotazník pre rodièov boli výsledky doteraz pou�ívaného
�kálového in�pekèného dotazníka pre pedagogický zbor.
Vychádzajúc z jeho �kálových faktorov a faktorových polo-
�iek bolo mo�né otázky kon�truova� tak, aby zodpovedali
nasledujúcim �pecifickým cie¾om:

1. Zapoji� rodièovskú
verejnos� do hodnotenia �koly
v rámci súhrnného sledovania
a hodnotenia �koly poèas
výkonu komplexnej in�pek-
cie vyjadrením vlastných
názorov a postojov v oblasti:

a) organizaèného (riadiaceho)
systému,

b) informaèného systému,
c) sociálneho systému,
d) výchovno-vzdelávacej,
e) pracovného prostredia a mate-

riálneho vybavenia �koly.

2. Zisti� záujem rodièov o �ivot �koly, aké majú
mo�nosti informovania sa o výsledkoch, hodnotení
a napredovaní svojich detí � teda aká je spolupráca
rodiè � �kola.

Pri tvorbe a zostavovaní dotazníka boli re�pektované
základné zásady a pravidlá pre tvorbu dotazníka prokla-
mované A. Surynekom1 a L. Mar�álovou2. Pri kon�trukcii
otázok sa dbalo na to, aby:
� otázky boli èo najjednoduch�ie, jasné a zrozumite¾né,

bez cudzích slov a odborných výrazov;
� formulácia otázok bola  jednoznaèná, nie dvojzmyselná;

respondenti mali mo�nos� pou�íva� celú �kálu hodnotenia
od pozitívneho cez neutrálne k negatívnemu;

� otázky neboli príli� dlhé;
� respondent mal pocit, �e ka�dá otázka je dôle�itá vzh¾adom

na tému a �kolu;
� sa otázky týkali len toho, o èom sa dá predpoklada�, �e

je dostupné skúsenostiam respondentov;
� respondenti nepova�ovali otázky za hlúpe a nezmyselné;
� v�etky otázky boli sociálne prijate¾né a nedotýkali sa nevhod-

ným spôsobom osoby respondenta;
� formulácia v dotazníku bola  zrozumite¾ná podobe pre v�et-

kých budúcich respondentov � to znamená, aby mu rozu-
mel i ten najmenej vzdelaný a jazykovo kultivovaný èlovek.

Rozsah a radenie otázok zodpovedalo stanoveným �iestim
okruhom (oblastiam). Aby dotazník nebol stereotypný
a nudný a zároveò nevzbudil dojem zámerného sledovania
urèitých aspektov, boli otázky pre jednotlivé faktory  zakom-
ponované v dotazníku striedavo - okrem tých, ktoré k sebe
logicky a významovo patrili. Pre jednoduch�ie spraco-
vanie a vy��iu objektivitu vyhodnotenia, a tým aj väè�iu
presnos�, boli v dotazníku vyu�ité uzatvorené a priame
otázky s dvoma alternatívnymi alebo viacerými selek-

tívnymi odpoveïami, z ktorých si respondenti volili jednu
alebo viac mo�ností. V troch prípadoch boli pou�ité poloot-
vorené otázky, kde respondenti mohli doplni� alebo napísa�
svoju odpoveï.

Vedie� správne postihnú� dôle�itos� problému a sfor-
mulova� ho do otázky a pritom dodr�a� v�etky zásady
a pravidlá ich tvorby, nie je v�dy ¾ahké. Napriek osvojeniu
si problematiky týkajúcej sa tvorby dotazníka �túdiom
odbornej literatúry, je potrebné konfrontova� svoje výstupy
(otázky) s kompetentnými odborníkmi � sociológmi
a psychológmi. Po konzultáciách s odborníkmi bolo
z pôvodne pripravených 54 otázok zaradených do
overovacieho (experimentálneho) dotazníka 40. Ve¾mi
dôle�itým prvkom dotazníka bol sprievodný list, ktorý
obsahoval nasledujúce nále�itosti:
- názov in�titúcie v záhlaví,
- struèné a jasné vysvetlenie zmyslu dotazníka,
- upozornenie na anonymitu dotazníka a jej zachovanie,
- jasné pokyny na prácu s dotazníkom,
- mo�nos� odkazov pre �kolskú in�pekciu na poslednej

strane dotazníka,
- termín odovzdania dotazníka,
- poïakovanie za spoluprácu.

Overovanie sa konalo v 2 plnoorganizovaných Z�
na základe trsového výberu (Mar�álová3) v dvoch triedach
I. stupòa a v dvoch triedach II. stupòa Z�.

Pri meraní výsledkov v oblasti názorov rodièovskej verej-
nosti bolo treba ráta� s mo�nos�ou skreslenia údajov, teda,
�e odpovede respondentov mohli by� ovplyvnené viace-
rými faktormi (pozitívne èi negatívne skúsenosti so �kolou,
jednotlivými pedagógmi, reakciami �iakov na vzniknutý
problém alebo oblas� v období tesne pred výkonom in�pekcie
apod.). Aby bol tento merací prostriedok validný (presný),
dotazník obsahoval otázky, ktoré boli danými mo�nos�ami
odpovedí u� kategorizované. Percentuálne vyhodnotené
odpovede na otázky boli spracované a získané údaje zhrnuté
do záznamového hárku, èo malo výpovednú hodnotu najmä
pre vedenie �koly.

Marcel Hlaváè:Návrh na poh¾adnicu Prvý deò v �kole. 2001
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poslú�i� najlep�ie vedeniu �koly, a to na:
-  bli��ie oboznámenie sa s názormi a postrehmi rodièov;
-  zlep�enie riadiacej práce v oblastiach, na ktoré rodièia

poukázali negatívne;
-   rie�enie problémov, ktorých záva�nos� je z poh¾adu rodi-

èa iná ne� z poh¾adu pedagóga;
- orientovanie sa na reálne po�iadavky rodièov v prospech

�iakov a �koly;
- celkové zlep�enie kvality �koly;
- zlep�enie a dosiahnutie  trvácnej�ej spolupráce s rodi-

èovskou verejnos�ou na báze partnerských vz�ahov a kon-
�truktívnej komunikácie;

- získanie spätnej väzby o èinnos� �koly od u�ívate¾ov slu�by,
ale aj ako orientaèný obraz pre nových zriaïovate¾ov
�kôl a �kolských zariadení.

Odporúèania
Súèas�ou kritérií hodnotenia kvality �koly �kolskou in�pek-

ciou by v budúcnosti malo by� hodnotenie �koly z poh¾adu
rodièovskej verejnosti ako základného partnera s vysokým
stupòom úèasti na jej �ivote a spoluorganizácii. Z týchto
dôvodov je potrebné získa� hodnotiace údaje a skutoènosti

Celkové hodnotenie stanovených faktorov (oblastí)
z poh¾adu pedagógov - z výsledkov �kálového in�pekèného
dotazníka � a z poh¾adu rodièov bolo zachytené
v porovnávacom (komparaènom) hárku dôle�itom
pre �kolskú in�pekciu.

Po vyhodnotení prvého experimentálneho
dotazníka pre rodièov boli vykonané korekcie
otázok (úprava �tylizácie, mo�ností odpovedí,
odstránenie duplicitných alebo menej reliabilných
otázok). Upravený dotazník (teraz s 37 otázkami)
bol pripravený na následnú exploráciu, vykonanú
v 3 plnoorganizovaných Z�.

Èo sa dotazníkom pre rodièov sledovalo
Dotazník pre rodièov bol zostavený za úèelom

pozna� názory, postoje a hodnotenie �koly z ich
poh¾adu, da� im mo�nos� by� súèas�ou �koly aj
v èase výkonu komplexnej in�pekcie, vzbudi� v nich
dôveru, dovoli� im anonymne a bez obáv sa
vyjadri� a zároveò zisti�, aká je v súèasnosti
zainteresovanos� a záujem rodièov o �ivot a dianie
v �kole, ktorú ich deti nav�tevujú.

Vysoké percento návratnosti vyplnených dotaz-
níkov (89%) svedèí o záujme rodièov o �ivot �koly. Z dotaz-
níka pre rodièov bolo získané mno�stvo informácií. Pri spraco-
vávaní jednotlivých polo�iek boli cenným prínosom odkazy
rodièov priamo pri otázkach alebo na poslednej strane dotaz-
níka, ktoré vyjadrovali poïakovanie a spokojnos� s prácou
triednych i ostatných uèite¾ov, èi riadite¾a �koly, ale aj ve¾mi
kritické pripomienky k nepedagogickým prístupom
niektorých uèite¾ov k �iakom i rodièom. Objavila sa aj pripo-
mienka k práci a zameraniu �kolskej in�pekcie.

Na základe získaných výsledkov z dotazníkov pre peda-
gógov a pre rodièov boli opä� vypracované porovnávacie
hárky. Vo v�etkých sledovaných �kolách jasne poukazujú
na rozdiely v chápaní a ponímaní jednotlivých oblastí týka-
júcich sa �koly: � z poh¾adu rodièov je organizaèný a infor-
maèný systém vyhovujúci, kým z poh¾adu pedagógov je
ve¾mi dobrý. O materiálnej vybavenosti a vhodnom
prostredí �koly si pedagógovia myslia, �e sú menej
vyhovujúce a� vyhovujúce, kým rodièia vidia tento faktor
ako ve¾mi dobrý (pozri porovnávací hárok).

Z výsledkov overovaného dotazníka vyplýva, �e rodi-
èovská verejnos� má záujem o dianie a �ivot �koly. Bude
èoraz èastej�ie spolutvorcom jeho reality a nenahradite¾ným
zdrojom informácií nielen pre �kolu, ale aj pre zriaïova-
te¾ov a iné správne orgány èi organizácie. Pre �tátnu �kolskú
in�pekciu by mohli by� výsledky zistení z dotazníka pre
rodièov (�pecifického meracieho a hodnotiaceho nástroja)
vhodným podkladom na komparáciu s vlastnými zisteniami
a s výsledkami �kálového in�pekèného dotazníka pre
pedagógov, najmä v oblasti objektivizácie hodnotenia �koly.

Prínosy
Za daných podmienok by mohli výsledky z dotazníkov

 
FAKTOR  
(oblas�) 

UÈITELIA 
priemerné skóre 

hodnotenie 

RODIÈIA 
priemerné percentá 

hodnotenie 

FAKTOR 1 
Organizaèný 

systém 
1,54 - VD 54 - VYH 

FAKTOR 2 
Informaèný 

systém 
1,80 - VD 44 - VYH 

FAKTOR 3 
Sociálny 
systém 

1,93 - VD 73 - VD 

FAKTOR 4 
Výchovno-vzdelávací 

proces 
1,83 - VD 73 - VD 

FAKTOR 5 
Prac. prostredie 

a mater. vybavenie 
3,04 - VYH 77 - VD 

FAKTOR 6 
Spolupráca 

škola - rodina 
1,83 - VD 75 - VD 

Porovnávací (komparaèný) hárok

Celkové hodnotenie faktorov (priemer zo sledovaných �kôl)

Legenda:
 VÝB � výborná úroveò, VD � ve¾mi dobrá úroveò,
VYH � vyhovujúca úroveò, MV � menej vyhovujúca úroveò,
NV � nevyhovujúca úroveò
Pásmové hodnoty:

uèitelia rodièia
1    - 1,5  -     VÝB    -  100% - 89%
1,5 - 2,5  -      VD      -    88% - 64%
2,5 - 3,5  -     VYH    -    63% - 38%
3,5 - 4,5  -      MV      -    37% - 11%
4,5 - 5     -       NV     -    11% -   0%
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pomocou overených validných nástrojov, akým je napr. aj
takto vytvorený dotazník pre rodièov.

Pre vedenie ktorejko¾vek �koly alebo �kolského zaria-
denia by mali by� výsledky dotazníka pre rodièov, ktorý je
mo�né vytvori� si aj interne, podnetné v intenciách

spomínaných prínosov. Preto �kolám odporúèame aktív-
nej�ie zapája� rodièov do �ivota �koly, akceptova� ich
názory, vyu�íva� ich profesijný potenciál v rámci vzá-
jomnej spolupráce a participácie na kvalifikovaných a pod-
netných pripomienkach poradných rodièovských orgánov.
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Summary: The author presents ways of how to create,  process and use a questionnaire for parents. Its
results can be compared with the ones obtained by means of observations and a scale questionnaire for
teachers. Its importance as an evaluation means is being pointed out.

SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX POSLUCHÁÈOV ANGLIÈTINY-
AKO ÏALEJ A LEP�IE?

Elena Krajèiová, Z� Slovenského slobodného vysielaèa B. Bystrica

Anotácia: Poh¾ady cviènej uèite¾ky na kvalitu súvislej pedagogickej praxe adeptov uèite¾stva.

K¾úèové slová: adept uèite¾stva, súvislá pedagogická prax, cvièný uèite¾

V poslednom období sa uèite¾ské povolanie dostáva
v oèiach verejnosti príli� èasto na pranier. Vo v�eobecnosti
sa od uèite¾ov oèakávajú ideálne výkony v biednych pod-
mienkach. Nielen laická verejnos�, ale aj kompetentné
orgány sa okrem rozprávania o problémoch málo zaujímajú
o praktické a systémové rie�enia. Uèite¾ je èasto kritizovaný
za to, èo nie je v jeho kompetencii rie�i�. Spoloènos� chápe
uèite¾a ako jediného zodpovedného za výchovno-vzdelá-
vacie výsledky. Mnohí prácu uèite¾a dehonestujú, ale oèa-
kávajú, �e uèite¾ za ka�dých okolností nauèí �iaka v�etko.

Filozofia novej �koly je ve¾mi jednoduchá: nauèi� �iaka
opä� chcie� sa uèi� a potom mu poskytnú� maximum
mo�ností na vzdelávanie, vyu�ívajúc pritom najnov�ie
poznatky modernej pedagogiky a techniky. To platí o malých
i ve¾kých �iakoch.

Tí, ktorí sa zamý�¾ajú nad otázkou kvality ná�ho vzdelá-
vania, vedia, �e jej základy sú v príprave uèite¾ov na fakultách.

Na základe vlastnej skúsenosti ako cviènej uèite¾ky
anglického jazyka mô�em skon�tatova�, �e vysoké �koly
pripravujú budúcich uèite¾ov v súlade s najnov�ími poznat-
kami pedagogiky, psychológie a didaktiky. Poèas pedago-
gickej praxe na na�ej �kole stretávam budúcich adeptov
uèite¾ského povolania naozaj dobre pripravených po teore-
tickej stránke. Preèo teda oficiálne �tatistiky uvádzajú
podozrivo vysoký poèet nekvalifikovaných jazykárov? Èím
to je?  Odrádza ich len nedostatoèné spoloèenské ohodno-
tenie uèite¾skej práce?

Stále platí, �e teória bez praxe je slepá. Ko¾ko príle-
�itostí majú budúci uèitelia na to, aby si poèas pedagogickej
praxe dostatoène preverili, èo sa nauèili v poslucháròach?
Ko¾kokrát dostanú kvalifikovanú a nezaujatú spätnú väzbu
na svoju prácu v triede?

Èlovek nie je ryba, ktorá po vhodení do vody ihneï
pláva. Nároèné uèite¾ské povolanie potrebuje èas, priestor

a odborné vedenie, hlavne súvislej pedagogickej praxe.
V rámci ponímania súèasnej súvislej praxe, vtesnanej
do dvoch tý�dòov a 10 hodín, sa pre budúceho uèite¾a �
kolegu, toho ve¾a urobi� nedá. Mô�e ho 10 hodín, oduèených
akosi úchytkom, motivova�?

Za optimálne pova�ujem umo�ni� poslucháèom praxova�
na �kole aspoò jeden mesiac v jednom predmete, s poètom
hodín 10 �12 poèas tý�dòa. Hlavný argument vidím v tom,
�e poslucháè potrebuje by� �riadnym� èlenom pedagogické-
ho zboru, ma� svoju �stolièku a miesto�, vyu�íva� právo vo¾ne
sa pohybova� a s pomocou cvièného uèite¾a plni� v�etky
povinnosti riadneho uèite¾a v organizaènej �truktúre �koly (pora-
dy, slu�by, stretnutia s rodièmi). Zároveò by dostal jedineènú
mo�nos� konzultova� svoje dosiahnuté výsledky, in�pirova�
sa u kolegov a úzko spolupracova� s cvièným uèite¾om.

Mesiac je u� dos� dlhá doba na to, aby poslucháè mohol
preveri� svoj celkový vz�ah k de�om, uèeniu a analyzova�
svoje metodické postupy, ich úèinnos� aj pri overovaní
vedomostí �iakov v rámci v�etkých jazykový zlo�iek.

Nemenej dôle�itý je aj psychologický aspekt. Poslucháè
bude ma� mo�nos� ove¾a viac sa priblí�i� k osobnosti �iaka,
spozna� jeho individuálne potreby, charakterové a povahové vlast-
nosti. Urèite odhalí aj svoje vlastné osobnostné kvality, na ktorých
bude môc� rozvíja� svoje pedagogické majstrovstvo.

A na záver e�te nieèo aj k osobnosti cvièného uèite¾a.
Rozhodne by to mal by� skúsený uèite¾ s pozitívnym a opti-
mistickým prístupom. Uèite¾, ktorý to chce robi�, by sa mal
neustále vzdeláva�, by� v úzkom kontakte s fakultou i jej
metodikom a mal by by� aj primerane ocenený. Povinnosti
cvièného uèite¾a sú nad rámec vyuèovacej povinnosti a za
túto zodpovednú prácu by mal by� zvýhodnený napríklad
ni��ou vyuèovacou povinnos�ou aspoò o tri hodiny.

Skvalitni� prípravu budúcich uèite¾ov angliètiny sa na ceste
do Európy urèite oplatí.

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY
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Summary: The author considers the level of quality of serial teaching practice of future teachers of
English in basic schools.

PRÍNOS UÈITE¼OV Z ANGLICKY HOVORIACICH KRAJÍN
K EFEKTÍVNEJ VÝUÈBE AJ

Uèitelia angliètiny z anglicky hovoriacich krajín boli
be�ným javom na na�ich základných a stredných �kolách
v 90. rokoch. Niektorí z nich boli kvalifikovaní uèitelia
anglického jazyka ako cudzieho jazyka, iní zanietení
a ochotní pomáha�, ako najlep�ie vedeli, a poslednou sku-
pinou boli �dobrodruhovia�, prínos ktorých je diskutabilný,
ale spolu s ostatnými dotvárali pestrú mozaiku uèite¾ov
anglického jazyka.

V posledných rokoch sa situácia zmenila, zahra-
nièných lektorov ubudlo kvôli sprísneným predpisom, ale
o to objektívnej�ie je mo�né zhodnoti� ich prínos pri skvalit-
òovaní úrovne vyuèovania anglického jazyka u nás. Navy�e,
situácia sa mô�e s na�ím budúcoroèným vstupom do európ-
skych �truktúr zmeni� a poèet lektorov anglicky hovoriacich
krajín sa mô�e opä� zvý�i�.

Cie¾om ná�ho príspevku je poukáza� na tie oblasti, kde
je miesto lektora adekvátne a vedie k zvý�eniu efektívnosti
procesu osvojovania si anglického jazyka. Zároveò chceme
poukáza� hlavne na tie rozdiely pri príprave a realizácii
hodín, kde má ná� - domáci uèite¾- nezastupite¾né miesto
a naopak, kde by mal nastúpi� lektor. Ïalej prezentujeme
aj výsledky výskumu, ktorý sme uskutoènili na stredných
�kolách medzi domácimi uèite¾mi anglického jazyka
a zahraniènými lektormi na stredných �kolách.

V snahe zabezpeèi� èo najkvalitnej�iu výuèbu CJ,
mnohé in�titúcie na celom svete po�adujú, aby tieto miesta
boli obsadené uèite¾mi, pre ktorých je príslu�ný CJ mate-
rinským jazykom. Z historického poh¾adu je táto snaha
zamestnáva� zahranièných lektorov pomerne nová.
Bygate (1994, s. 69) v tejto súvislosti pí�e, �e �the
involvement of native speakers in the teaching of EFL
is a more recent phenomenon. Berlitz schools may have
been offering EFL taught by native speakers at the
turn of the century, but it is only in the last 40 years
or so that such teachers have become relatively
commonplace around the word.�

V na�ich podmienkach mnohí zahranièní lektori nemali
vlastnú skúsenos� s uèením sa cudzieho jazyka. Ako

najzáva�nej�ie dôvody, kvôli ktorým výuèba cudzích
jazykov napríklad vo Ve¾kej Británii zaostáva za ostatnými
európskymi krajinami, sa uvádza hlavne postavenie
angliètiny ako jazyka medzinárodnej komunikácie, nedo-
statok motivaèných podnetov a snahy investova� do jazy-
kového vzdelávania detí zo strany rodièov, ïalej neprepra-
covaná didaktika predmetu a v neposlednom rade aj fakt,
�e ovládanie cudzieho jazyka nie je nevyhnutnou podmienkou
osobného postupu v povolaní.

Ako sme u� spomenuli, tendencia zamestnáva� zahra-
nièných lektorov sa stala aktuálnou aj u nás na zaèiatku
90-tych rokov a na niektorých vzdelávacích in�titúciách
viac-menej pretrváva dodnes.

Problematikou zahranièných lektorov ako uèite¾ov
anglického jazyka sa intenzívne zaoberajú viacerí autori
(Phillipson, 1992; Medgyes, 1994). Ich názory na kvalitu
týchto lektorov ako uèite¾ov nie sú tak jednoznaène oriento-
vané v ich prospech, ako je v�eobecne prijímaný názor
na�ej verejnosti. Na na�ich �kolách býva ich pôsobenie
èasto nekriticky nadhodnotené a kvalita �koly sa posudzuje
aj pod¾a poètu �lektorov�.

Na jednej strane sa pod¾a odborníkov uèite¾ova znalos�
materinského jazyka nemô�e pova�ova� za jedinú a plno-
hodnotnú kvalifikáciu. Zároveò sa ako negatívum chápe
aj nedostatok vlastnej skúsenosti s osvojovaním si cudzieho
(druhého) jazyka. Aj pod¾a Medgyesa (1994) kvalita uèi-
te¾a nie je priamo úmerná úrovni ovládania jazyka. Za dôle-
�itú sa pova�uje znalos� materinského jazyka �iakov, ktorá
významne ovplyvòuje kvalitatívnu stránku procesu uèenia
a uèenia sa. Aj preto postoj zahranièných lektorov �I am
the expert attitude� nie je oprávnený, preto�e uèitelia,
ktorí sa uèili angliètinu ako cudzí jazyk, najlep�ie poznajú
problémy, ktoré ich �iaci v proces osvojovania si anglického
jazyka mô�u ma�.

Na druhej strane význam zahranièných uèite¾ov pre
�iakov (i uèite¾ov) nemo�no spochybni� hlavne v rovine
rozvoja:
� motivácie �iaka,

Eva Homolová, FHV UMB B. Bystrica

Anotácia: Oblasti, v ktorých zahranièný lektor zvy�uje efektívnos� procesu osvojovania si AJ. Odli�nosti
medzi domácimi a zahraniènými uèite¾mi.

K¾úèové slová: domáci uèite¾ anglického jazyka, anglicky hovoriaci lektor, uèebné úlohy, otázky, reakcia
na chyby �iakov
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� komunikatívnej kompetencie,
� a kultúrneho povedomia.

Za jednu z najdôle�itej�ích odli�ností medzi domácimi
uèite¾mi (DU) a zahraniènými lektormi (ZL) pova�ujeme
chápanie anglického jazyka ako uèebný predmet spolu
s ostatnými predmetmi predpísanými uèebnými osnovami
a ako prostriedok komunikácie a sebavyjadrovania. Uve-
dené sa nevyhnutne premieta do práce na hodine a ovplyv-
òuje charakter uèite¾ových po�iadaviek na �iaka. Tieto
po�iadavky nielen ovplyvòujú prípravu, ale sú neskôr
predkladané v priamej interakcii so �iakmi na forme
uèebných situácií, ktoré uèite¾ �iakom vytvára.
Vzh¾adom na to sme pri zahranièných lektoroch
predpokladali preferenciu situácií, v ktorých sa budú
vyu�íva� úlohy na rozvoj plynulosti a divergentných úloh
(úlohy s otvoreným koncom). Rovnako sme predpokla-
dali vplyv týchto po�iadaviek na charakter pedagogic-
kej komunikácie v triede, konkrétne èas prehovoru
uèite¾a a �iaka, výber a frekvenciu urèitého typu otázok.

Ná� posledný predpoklad sa týkal charakteru uèite-
¾ových reakcií na chyby �iakov v ústnom prejave, ich
opravy a spätnej väzby.

Výskum, v ktorom sme si overovali vy��ie uvedené pred-
poklady, sme realizovali na vzorke 13 zahranièných lek-
torov (ZL), ktorí uèili anglický jazyka na stredných �kolách,
a 13 kvalifikovaných domácich uèite¾ov anglického jazyka
(DU). Ako výskumnú metódu sme pou�ili priame zúèast-
nené pozorovanie hodín (tri hodiny u ka�dého uèite¾a).
Výsledky pozorovaní v troch oblastiach (výber uèebných
úloh, reakcia na chyby v ústnom prejave �iakov a výber
otázok) sú takéto:

Výber uèebných úloh
Z údajov mô�eme kon�tatova� urèitý rozdiel medzi DU

a ZL, preto�e kým u DU tvorí výskyt úloh na rozvoj pres-
nosti ústneho prejavu 54%-ný podiel, u ZL je to len 40%-ný
podiel. U skupiny DU sa na tomto výsledku významnou
mierou podie¾ali drilové cvièenia (37 %), u skupiny ZL sú
takmer rovnako zastúpené drilové cvièenia (34 %) a cvièe-
nia na vety s daným jazykovým javom (33 %).

Pri výskyte úloh na rozvoj plynulosti ústneho
prejavu sa nepreukázali významné rozdiely,
preto�e v oboch skupinách uèite¾ov nie je
výrazný rozdiel ani v celkovom poète týchto úloh,
ani v poèetnom a percentuálnom zastúpení
jednotlivých druhov. Najèastej�ím druhom
u oboch skupín bola rolová hra, diskusia a rôzne
komunikatívne hry.

Reakcia uèite¾a na chyby v ústnom prejave �iakov

Druhou oblas�ou, ktorú sme skúmali pozorovaním boli
chyby �iakov v ústnom prejave a reakcia uèite¾a na ne.

 Tabu¾ka 2 Výskyt mo�ností reakcie na chybu v ústnom prejave �iaka

Na základe  týchto údajov mô�eme kon�tatova�, �e medzi
uvedenými skupinami uèite¾ov sú urèité rozdiely a ako
najvýraznej�ie sa nám javia tieto:

� ignorovanie chyby vyu�ili ZL 5,6 krát èastej�ie ako DU
(43,38 : 7,64),

� upozornenie na chybu bez následnej opravy vyu�ili ZL
5,2-krát èastej�ie ako DU (6,61 : 1,27)

Pribli�ne rovnaké zastúpenie malo v oboch skupinách
vyvolanie rovesníckej opravy (11,46 : 11,02). Ostatné kate-

        górie � oprava chyby uèite¾om, vyvolanie seba-
opravy a vysvetlenie chyby celej triede sa
vyskytli pribli�ne dvakrát èastej�ie v skupine
DU ako ZL.

  Uvedené zistenia ukazujú, �e v skupine
domácich uèite¾ov stále pretrváva snaha o domi-
nanciu pri reakcii na chyby �iakov. Kým pri
nácviku presnosti ústnehoprejavu má takýto

postoj svoje opodstatnenie, pri rozvoji plynulosti ústneho preja-
vu mô�e preru�ovanie opravovaním a vysvet¾ovaním chýb
spôsobi� nechu� �iakov vyjadrova� svoje názory a pocity
v cudzom jazyku na hodine.

Oblas� výberu otázok
Tabu¾ka 3 Otázky pod¾a druhu

Úlohy na 
 

rozvoj presnosti % rozvoj plynulosti % spolu 

Domáci uèitelia 106 54,35 89 45, 64 195 

Zahranièní lektori 61 39,61 93 60,38 154 

-Tabu¾ka 1 Porovnanie výskytu úloh na rozvoj presnosti a plynulosti u DU a RH

Domáci uèitelia Zahranièní lektori Mo�nosti reakcie na chybu 
v ústnom prejave �iaka 

Poèet výskytu % Poèet výskytu % 

Oprava chyby uèite¾om 62 30,49 26 19,11 

Ignorovanie chyby 12 7,64 59 43,38 

Vyvolanie sebaopravy 29 18,47 13 9,55 

Vyvolanie rovesníckej opravy 18 11,46 15 11,02 

Upozornenie na chybu  
bez následnej opravy 

2 1,27 9 6,61 

Vysvetlenie chyby celej triede 34 21,65 14 10,29 

SPOLU 157 100 136 100 

Domáci uèitelia Zahranièní lektori  
Kategórie otázok 

Poèetnos� % Poèetnos� % 

Otázky vy�adujúce krat�iu odpoveï (O -K O )  
Y es /N o ; O r ; D isp la y ;  W h– sh o rt an sw er  q s  

121 59,90 105 44,30 

Otázky vy�adujúce dlh�iu odpoveï O -D O )  
(O p en , H y p o th e tica l, G e ne ra l)  W h– lon g   
an sw er  q s ;  sp e ech  p ro m ts  ) 

81 40,10 132 55,70 

Spolu 202 100 237 100 

Priemerný poèet otázok na hodine 15,53  18,23  
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Z výskumu sme vylúèili otázky uèite¾a, na ktoré sa neèa-
kala odpoveï.

Celkove sme zachytili 439 otázok a mô�eme kon�tatova�,
�e priemerný poèet otázok na hodinách nebol výrazne
rozdielny. DU polo�ili v priemere 15,53 a ZL 18,23 otázok.

Ak porovnávame pomer O-KO a O-DO pri ka�dej
skupine uèite¾ov, zistíme, �e u DU je 1,5-krát vy��í podiel
výskytu O-KO (121 : 81).

V skupine ZL je 1,25-krát vy��í podiel výskytu otázok
vy�adujúcich dlh�iu odpoveï (132 : 105). Znamená to, �e DU
dávali na pozorovaných hodinách prednos� otázkam anketo-
vého typu, rozèleòovacím, faktografickým a otázkam, na ktoré
poznali odpoveï. Menej vy�adovali odpovede vyjadrujúce
názor, pocity, opis èinnosti, stavu a vlastností. ZL uprednost-
òovali otázky, otvorené, hypotetické a otázky typu �preèo�.

Záver
Na základe zistenia frekvencie výskytu urèitého druhu

uèebných úloh, otázok a reakcií na chyby �iakov mô�eme
kon�tatova�, �e domáci uèitelia sa viac sústreïujú na rozvoj
presnosti jazykového prejavu �iakov. Pod¾a ná�ho názoru
je to tak preto, �e dôkladnej�ie poznajú potreby na�ich
�iakov z ich krátkodobého h¾adiska, ako sú úspe�nos� na
maturitnej skú�ke, MONITORE, a hlavne prijímacích
pohovoroch na vysoké �koly, ktoré sú zamerané predo-

v�etkým na gramatickú a lexikálnu presnos� a testovanie
receptívnych jazykových zruèností (Medvecký, 1969). Tak
ako v�etci pedagógovia, aj uèitelia anglického jazyka sú verej-
nos�ou �hodnotení� hlavne na základe úspe�nosti �iakov
pri prijímacích testoch  a neskôr ich úspe�nos�ou v �túdiu
na vysokej �kole.

Na druhej strane nie je mo�né minimalizova� vplyv
lektorov na rozvoj jazykovej kompetencie �iakov. Ako sme
u� spomenuli, majú nezastupite¾nú úlohu v rovine moti-
vaènej, preto�e pocit �iaka, ktorý doká�e komunikova�
s rodeným hovoriacim bez oh¾adu na to, na akej úrovni
sa komunikácia uskutoèòuje, je vysoko motivujúci.

Rovnako významná je aj oblas� kultúrneho povedomia
�iaka, ktorá sa rozvíja priamo nosite¾om danej kultúry a nie
prostredníctvom ná�ho uèite¾a. V neposlednom rade
zahranièní lektori prvotným chápaním angliètiny ako
prostriedku komunikácie a nie ako uèebného predmetu
zohrávajú dôle�itú úlohu pri rozvoji plynulosti jazykového
prejavu �iaka.

Za ideálnu pova�ujeme úzku spoluprácu uèite¾a a lektora,
ktorá by sa realizovala formou spoloèného plánovania,
rie�enia problémov a poskytovania si vzájomnej spätnej
väzby. Toto je cesta, ktorá zaruèí pevné miesto jednej
i druhej strane v na�om �kolskom systéme a z ktorej bude
profitova� �iak.
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Summary: The author considers differences in teaching  English by NESTs and Non-NESTs focusing on
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PAMÄTNÝ DEÒ HOLOKAUSTU V STRATÉGIÁCH
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE UÈITE¼A DEJEPISU

Zlatica Hlebová, Metodicko-pedagogické centrum v Pre�ove

Anotácia: Spätos� výchovy �iakov k tolerancii s Pamätným dòom holokaustu a systémom KEMSAK.
Námety na vyu�itie netradièného obsahu v stratégiách kognitívneho a nonkognitívneho rozvoja osobnosti
�iaka.

K¾úèové slová: �idovstvo, holokaust, KEMSAK, v�eobecné a konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele,
banka námetov na zamestnanie v triede i mimo triedy

Poèas �kolského roka sa v jeho kalendári vyskytuje
nieko¾ko výroèí významných domácich a svetových osob-
ností i zopár príle�itostných spomienkových dní. Ich galériu
od septembra 2003 obohatil Pamätný deò holokaustu.
Ministerstvo �kolstva SR mu pripisuje mimoriadny význam.
Doèítame sa o tom aj v  Pedagogicko-organizaèných poky-
noch pre �koly a �kolské zariadenia a orgány verejnej
správy v �kolstve na �kolský rok 2003/2004:
�  M� SR... na základe prijatej Deklarácie európ-

skych ministrov �kolstva zo dòa 18. 10. 2002 ozna-
muje, �e od roku 2003 sa ka�doroène na základných
�kolách a na stredných �kolách bude 9. september
pripomína� ako Pamätný deò holokaustu. V tento deò
budú �koly individuálne organizova� akcie zamerané
na holokaust. Na �kolách sa mô�u uskutoèòova�
besedy, �iaci mô�u nav�tevova� pamätné miesta holo-
kaustu a na vyuèovacích hodinách si pripomína� túto
problematiku (POP, 2003, s. 8, bod 2.).
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Príspevok svojou obsahovou náplòou mô�e poslú�i�
�irokej uèite¾skej verejnosti ako in�pirácia na zaradenie
daného ustanovenia do plánu výchovno-vzdelávacích
stratégií, sledujúc predov�etkým výchovu �iakov k tole-
rancii. Predpokladáme, �e s metodológiou spomínaných
vyuèovacích metód a organizaèných foriem práce sa uèite¾
u� zoznámil prostredníctvom inej odbornej literatúry
a be�ne ich aplikuje vo svojej pedagogickej praxi tak, aby
zoh¾adnil osobnos� �iaka a ponúkol mu nefal�ované tvorivo-
humanistické vyuèovanie.

KEMSAK ako pragmatické východisko
Za pragmatické východisko pri konkretizácii výchovy

�iakov k tolerancii pova�ujeme �truktúrovanie kognitívnych
(poznávacích) i nonkognitívnych (mimopoznávacích, výchov-
ných) funkcií osobnosti �iaka pod¾a systému KEMSAK
(Zelina, 1994), na základe ktorého sa má �iak nauèi�:
(K) - poznáva�, myslie�, rie�i� problémy,
(E) - cíti� a rozvíja� svoje kompetencie na cítenie a pre-

�ívanie,
(M) - hodnoti�, rozvíja� svoju aktivitu, záujmy, potreby a  tú�by

po sebarealizácii,
(S) - �i�, pracova� a  komunikova� s  inými ¾uïmi, vytvá-

ra� dobré medzi¾udské vz�ahy,
(A) - rozvíja� schopnos� kontrolova� svoje správanie, kona-

nie a emócie,
(K) - rozvíja� svoj tvorivý potenciál (upravené pod¾a

Zelina, 1994, s. 15).
Systém KEMSAK umo�ní uèite¾ovi obohati� ka�doden-

ný pedagogický stereotyp o zaujímavé vyuèovacie metódy
a vyu�i� prí�a�livé organizaèné formy vyuèovania - indivi-
duálne alebo frontálne vyuèovanie, prácu v skupinách èi
vo dvojiciach, kooperatívne vyuèovanie, problémové alebo
projektové vyuèovanie, integrované tematické vyuèovanie,
diferencované vyuèovanie i domácu prácu �iakov. V ka�dom
prípade je potrebné, aby vy��ie spomínané v�eobecné ciele
tvorivo-humanistickej výchovy pri príle�itosti Pamätného
dòa holokaustu uèite¾ vyjadril v podobe konkrétnych
(�pecifických) cie¾ov výchovy �iaka k tolerancii, èi�e
vykonal tzv. operacionalizáciu cie¾ov (pre ka�dú oblas�
jednoznaène formuloval èinnos�, ktorú má �iak vykona�).
Na in�piráciu nech poslú�i na�a nasledujúca uká�ka:

Téma vyuèovacej hodiny: Aby sa na nich nezabudlo
Ciele:
K - kognitivizácia
� reprodukova� nové informácie a poznatky získané z rôz-

nych zdrojov,
� analyzova� základné pojmy - tolerancia, ¾udské práva,

demokracia, vzájomná úcta,
� uva�ova� o mo�ných dôsledkoch nesprávne chápaných

rozdielov medzi ¾uïmi,
� nájs� analogické príklady prejavov intolerancie,
� zauja� postoj k základným spoloèenským hodnotám,
� rie�i� jednoduché i nároèné problémové úlohy;

E - emocionalizácia
� vcíti� sa do osudov ¾udí a formulova� ich pocity, sny

a tú�by,
� vyjadri� svoje emócie k rôznym prejavom fyzického

a psychického násilia,
� pri hodnotení ukáza� svoju schopnos� citlivo vníma�

a pre�íva� osudy iných ¾udí;
M - motivácia a axiologizácia
� vyu�i� vlastné záujmy, nadanie a talent pri rie�ení jedno-

duchých a nároèných problémových úloh,
� prezentova� výsledky aktívneho prístupu k problematike,
� zhodnoti� a obháji� vlastné postoje,
� porovna� svoju hodnotiacu �kálu s celospoloèenskými po�ia-

davkami a kritériami;
S - socializácia
� aktívne pracova� v tíme,
� komunikova� s inými ¾uïmi / spolu�iakmi,
� dodr�iava� zásady humánnych medzi¾udských vz�ahov

vo svojom okolí,
� dokáza�, �e re�pektovanie rozdielov medzi ¾uïmi sa týka

ka�dého èloveka;
A - autoregulácia
� ovláda� seba samého, svoje správanie a emócie,
� zauja� postoj k zodpovednosti za svoje správanie a konanie;
� zhodnoti� svoje správanie a konanie;
K - kreativizácia
� vyu�i� tvorivé schopnosti pri rie�ení nároèných problé-

mových úloh,
� prejavi� sa ako tvorivá osobnos� s tvorivým prístupom

k �ivotu.

Napåòanie cie¾ov naznaèíme postupne pri jednotlivých
námetoch v rámci navrhovaného postupu pod¾a troch krokov
- prvé dva realizujeme s èasovým predstihom v prostredí
mimo �koly, tretí venujeme zamestnaniu v triede.

Prvý krok: Exkurzia
Najvhodnej�í èas na organizovanie exkurzie na tému

... aby sa na nich nezabudlo pri príle�itosti septembrového
Pamätného dòa holokaustu je posledný mesiac pred-
chádzajúceho �kolského roka. Nároènej�ie bývajú viac-
dòové pobyty, ku ktorým mô�eme zaradi� napr. exkurziu
do vyhladzovacieho koncentraèného tábora (Osvienèim,
Treblinka, Terezín, Dachau a podobne). K menej nároè-
ným (èasovo i finanène) patrí náv�teva �idovskej synagógy
a prechádzka po �idovskom cintoríne vo svojom najbli��om
okolí alebo túra po pamätných miestach v regióne. V ka�dom
prípade pobyt a pohyb v pôvodnom prostredí je pre �iaka
neobyèajným citovým zá�itkom.

Druhý krok: Osobný kontakt so svedkami a �ijúcimi
úèastníkmi holokaustu

V okolí �koly sa urèite nájdu vhodné kontaktné osoby.
Besedu so svedkami a priamymi úèastníkmi holokaustu
opä� zaradíme do netradièného prostredia. V prípravnej

NÁZORY - SKÚSENOSTI - POLEMIKY



PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 5/200326

www.mcbb.sk

národov, národnostných men�ín a vierovyznaní,
� predstavi� vlastný návrh na predchádzanie intoleranè-

ného správania svojich spolu�iakov alebo iných ¾udí, ktorých
sa tento problém týka.

Banka námetov na zamestnanie v triede
1. Organizovanie besedy o knihe
Pre túto aktivitu  ponúkame nasledujúcu banku autorov a kníh:
� Gotthold Ephraim Lessing: Múdry Nathan
Ver�ovaná dráma v 5 dejstvách s postavou sympatického �idovského
kupca Nathana, ktorý po strate svojej rodiny vychováva mladú
kres�anku ako vlastnú dcéru, za èo je obvinený z nábo�enského
priestupku. Nathan sa bráni slovami, �e pravé nábo�enstvo vedie
èloveka k láske k ¾uïom a nábo�enskej tolerancii.
� Ladislav Grosman: Obchod na korze
Poviedka, pod¾a ktorej bol natoèený film s rovnomenným názvom,
pova�ovaný za najlep�í slovenský film 20. storoèia, ocenený Oscarom
(1966). Vhodné sú aj ïal�ie poviedky a novely tohto autora o �ivote
�idov na východnom Slovensku.
� Juraj �pitzer: Svitá, a� keï je celkom tma
Kniha o  ¾udskej zlobe, násilí, antisemitizme, o osudoch �idov
v Európe a  ich deportáciách zo Slovenska.
� Gejza Vámo�: Odlomená haluz
Dej románu, ktorý je autorovým pokusom o návrat do zlatého veku
¾udstva, sa odohráva v �idovskom prostredí na slovenskom vidieku
pred rozpadom monarchie.
� �olem Alejchem: Dcéry bedára Tovjeho
Emotívny príbeh rodiny chudobného mliekara Tovjeho. Dej sa odohrá-
va v malej dedinke Anatevka so �idovskou komunitou, ktorá si chráni
zau�ívané tradície. Moderná doba kruto zasiahne do osudov jej
obyvate¾ov. Na motívy románu vznikol muzikál Fidlikant na streche.
� Ivan Olbracht:Golet v údolí
V troch poviedkach autor pribli�uje archaický svet ortodoxného
�idovstva. Na motívy poviedok vznikli dve filmové podoby: Golet
v údolí a Hanele.
� Anton Balá�: Krajina zabudnutia
Smutný  románový  príbeh  o odchode �idov, ktorí pre�ili holokaust,
do Izraela, kde chceli zabudnú� na v�etky krutosti.
� Petr Erben: Po vlastních stopách

Marcel Hlaváè:Na�a �kola (Detail z obrazu, ktorý sa pou�ije ako
pozadie na webovú stránku Z� Slovenská ¼upèa). Akvarel, 2003

fáze zo strany uèite¾a ve¾kú úlohu  zohráva správne orga-
nizovaná motivácia �iakov. V rozhovore provokujeme ich
zvedavos� a záujem o tému napr. celkom jednoduchými
otázkami:
Kam zmizli starí rodièia tvojho spolu�iaka?
Ako holokaust poznaèil �idovské deti?
Ako problematika holokaustu súvisí s na�ím �ivotom
v 3. tisícroèí?
Ako to bolo poèas Slovenského �tátu v tvojom rodnom
meste?
�ije v tvojom okolí èlovek, ktorý za�il 2. svetovú vojnu?
Aké pocity v tebe vyvoláva kontakt s takým èlovekom?
Vie� by� tolerantný?... atï.

Priebeh exkurzie i besedy závisí od mana�érskych schop-
ností toho-ktorého uèite¾a. Dôle�ité je, aby sme pred �iakmi
bez predsudkov otvorili problémy �idovského obyvate¾stva
a ponúkli im konkrétne príklady ich prenasledovania poèas
2. svetovej vojny. V atmosfére neobyèajných zá�itkov �iaci
odhalia vlastné názory, dojmy a pocity, prehodnotia svoj
doteraj�í rebríèek hodnôt, èo prispeje k zmene ich pasív-
neho postoja k prejavom intolerancie a rôznych prejavov
násilia v be�nom �ivote.

Tretí krok: Zamestnanie v triede
Na prípravu triedy aj tý�deò pred 9. septembrom - Pamät-

ným dòom holokaustu vyu�ijeme pestré uèebné pomôc-
ky i  didaktickú techniku. Uèite¾ len usmeròuje prácu �ia-
kov, ktorí sa na  výzdobe podie¾ajú i  vlastnými výtvormi
- obrázkovým materiálom a  kresbami, medzi ktorými by nema-
li chýba� základné symboly �idovstva (7-ramenný svietnik,
6-cípová Dávidova hviezda a podobne). Pri tejto práci majú
�iaci príle�itos� prejavi� svoje estetické cítenie a neformál-
ny vz�ah k netradiènej vyuèovacej hodine. V  prípade potreby
im poradíme, �e v triede mô�u vytvori� rôzne tematické
kútiky. Ako zvuková kulisa je vhodná pieseò Hevenu
schalom a lechem alebo èítanie zo Starého zákona.

V triede vyu�ijeme aj motto:
... aby sa na nich nezabudlo, ku ktorému spolu so �iakmi
pripí�eme nieko¾ko podnetných výrokov, napr.: � Otvárame
dvere do �idovského sveta � �id je èlovek ako ka�dý
iný � �id - obetný baránok ¾udstva
Potom zoznámime �iakov s konkrétnymi výchovno-vzde-
lávacími zámermi pre dané zamestnanie v triede. Ciele
sú orientované na �iaka ako subjekt vyuèovania. Ich formu-
lácia �iakom naznaèí, k èomu bude smerova� ich uèebná
èinnos� a èo sa od nich na hodine oèakáva. Napr.:
� reprodukova� základné informácie o  �idoch, �idovskom

nábo�enstve a holokauste,
� charakterizova� zvyky a obyèaje �idovského obyvate¾stva,
� porovna� získané poznatky s tradíciami a zvyklos�ami príslu�-

níkov iných národov  a vierovyznaní,
� zauja� hodnotiaci postoj k holokaustu ako konkrétnej histo-

rickej udalosti s prejavom intolerancie,
� kriticky zhodnoti� svoju schopnos� by� tolerantným voèi

názorom, postojom a �ivotnému �týlu príslu�níkov iných
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Autobiografická výpoveï spisovate¾a, ktorého poznaèil transport
do Terezína a pobyt v troch koncentraèných táboroch.
� Lion Feuchtwanger: �idovská vojna
Historický román o �ivote �idovského historika I. Flavia. Na pozadí
pomerov v Palestíne podmanenej Rímom autor reagoval na mnohé
filozofické a politické problémy vtedaj�ieho Nemecka.
� Lion Feuchtwanger: �id Süss
Príbeh z 18. storoèia autorovi poslú�il na objasnenie koreòov
antisemitizmu v Nemecku v èase, keï sa opä� hlásila o slovo ideológia
rasovej nenávisti.
� Lion Feuchtwanger: �idovka z Toleda
Dej románu sa odohráva v 12. storoèí v �panielsku zmietanom bojmi
medzi kres�anmi a Arabmi. Biblické motívy autor obohatil psycho-
lógiou problému obetovania sa pre národ.
� Rudolf Ja�ík: Námestie sv. Al�bety
Rie�enie �idovskej otázky v baladickom príbehu lásky dvoch mladých
¾udí - Igora a Evy poèas tzv. Slovenského �tátu.
� Jan Otèená�ek: Romeo, Julie a tma
Komorný príbeh o láske èeského �tudenta Pavla a �idovského diev-
èa�a Estery v období protektorátu.
� Eduard Peti�ka: Golem a jiné �idovské povìsti a pohádky ze staré Prahy
� Adolf Rudnicki: �ivé a màtve more
Autor zachytil tragédiu po¾ských �idov za nacistickej okupácie a
 poèas povstania vo var�avskom gete.
� William Styron: Sophiina vo¾ba
Èitate¾sky ve¾mi úspe�ný americký psychologický román z konca
70. rokov. Autor ponúka nové nazeranie na udalosti 2. svetovej vojny
a tzv. �idovskú otázku. Hlavná hrdinka trpí pocitom viny, ktorá ju
dovedie k samovra�de.
� Marie Joseph Sue: Veèný �id
Sociálny román na základe legendy o veènom �idovi.
� August Vermeylen: Veèný �id
Dielo o�ivuje starú poves� o prí�tipkárovi, ktorý nedovolil Je�i�ovi,
aby si cestou na Golgotu oddýchol v jeho dome, a preto musí naveky
blúdi� po svete. Krása starých obrazov a problematika moderného
èloveka sa spájajú v pútavom príbehu situovanom do flámskeho
Jeruzalema.
� Antológia Souhvìzdí smutku
Obsahuje príspevky 11 významných èeských a slovenských autorov,
ktorí na základe vlastnej skúsenosti opisujú osudy �idov poèas
nacistickej okupácie.

2. Posedenie pri macese
Zamestnanie v triede mô�e ma� aj podobu posedenia

pri macese a svetle svieèok, ktoré uèite¾ nenásilne
spojí napr. s :
� rozhovorom o najväè�om �idovskom myslite¾ovi Moj�i-
�ovi a ïal�ích postavách biblických dejín,
� èítaním zo Starého zákona a interpretáciou Desatora
ako etického zákona nielen Izraelèanov,
� rozhovorom o organizácii Ukrývané die�a so sídlom
v New Yorku, jej úsilí pátra� po záchrancoch ukrývaných
�idovských detí,
� èítaním zo �idovských novín Delet, ktoré si �iaci mô�u
nájs� na internete.

3. Práca s poèítaèom a internetom
Práca s poèítaèom, internetom je ïal�ou mo�nos�ou

práce pri príle�itosti Pamätného dòa holokaustu. Pri
prezeraní webových stránok (www.holocaust.cz, www.
yadvashem.org.il, www.delet.sk, www.zoznam.sk - cez
H¼ADAJ v zozname na Slovensku holokaust,

www.jmberlin.de atï.) k problematike �idovstva a holo-
kaustu umo�níme �iakom pracova� s webovou stránkou
pod¾a vlastného výberu. V ïal�ej fáze vyuèovacej hodiny
�iaci (jednotlivci alebo skupiny) na základe individuálne
získaných poznatkov vytvárajú vlastnú webovú stránku
s textom, grafikou, obrázkami a zvukovými efektmi na
zvolenú tému: ... aby sa na nich nezabudlo. Uèite¾ upo-
zorní �iakov, �e pri jej zostavovaní preuká�u nielen svoje
vedomosti a poèítaèovú gramotnos�, ale aj mieru empatie
a schopnos� tolerova� názory a postoje svojich spolu�iakov.
V etape prezentácie �iaci musia presvedèivo argumen-
tova� originálnos� obsahu a formy vytvorenej webovej
stránky a poukáza� na jej prínos.

4. Praktický slovník
Praktický slovník mô�e uèite¾ovi poslú�i� nielen na

rýchlu orientáciu v základnom pojmosloví, ale aj ako vhod-
ná pomôcka v triede na motiváciu �iakov k nenároènej
úlohe: k práci so slovníkom, internetom, èasopismi, prípadne
ïal�ou dostupnou literatúrou, prostredníctvom ktorých �iaci
zostavujú vlastný slovník slov a slovných spojení (zdru�ené
pomenovania, príslovia, frazeologizmy atï.) pod¾a
vlastného záujmu, av�ak súvisiacich s problematikou �idov-
stva a holokaustu. Vo fáze prezentácie a hodnotenia �iackej
práce kladieme osobitný dôraz na výchovu �iakov k tole-
rancii a zaujatie anga�ovaného postoja k rôznym prejavom
fyzického a psychického násilia, ktoré je stále prítomné
vo svete i v na�om najbli��om okolí. Ak �iakom umo�níme,
aby svoje slovníkové práce na základe vlastnej fantázie
a tvorivosti vhodne výtvarne vyzdobili a potom ich vystavili
na istý èas v triede, spríjemníme si atmosféru v triede
a dosiahneme vnútorné stoto�nenie osobnosti �iaka
s výchovno-vzdelávacím cie¾om tohto neobyèajného dòa.
(Poznámka red.: Slovník nepublikujeme z priestorových dôvodov.)

5. Námety na problémové vyuèovanie
Predpokladáme, �e uèite¾ je kompetentný rozpracova�
tému, ktorú si �iaci zvolia, do èiastkových úloh pod¾a
systému KEMSAK. Nebránime iniciatíve �iaka, ak chce
rie�i� samostatne nastolený problém. Ostatným �iakom
mô�eme ponúknu� svoju banku námetov s nasledujúcimi
tematickými okruhmi:
Postavenie �idovských �ien v rodine a spoloènosti
� Príklady pasívneho a aktívneho postoja �idov k záchrane svojho
   �ivota poèas 2. svetovej vojny
� Charakteristika správania, konania a obliekania ortodoxných �idov
� Prejavy diskriminácie �idovského obyvate¾stva
� Deportácie �idovského obyvate¾stva z poh¾adu súèasnej mladej
   generácie
� Vz�ah kres�anov a �idov
� �peciality �idovskej kuchyne. / Delikatesy �idovskej kuchyne
� Architektúra �idovských synagóg
� Reè farieb v �idovskej synagóge
� Èo prezrádzajú �idovské vtipy
� Postavy �idov v slovenskej a svetovej literatúre
� Zvlá�tnosti judaizmu
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� Jidi� - �idovský jazyk a písmo
� Filozofia projektu STRATENÍ SUSEDIA Nadácie Milana �imeèku
   a �NO v Bratislave
� Svedectvá vyhladzovacích koncentraèných táborov v èíslach
� Simon Wiesenthal - po¾ovník nacistov
� Sviatok Ve¾kej noci u kres�anov a �idov
� Svätý Michal - strá�ny anjel �idovského národa
� Symboly judaizmu
� Najnov�ia slovenská a èeská literatúra o holokauste
� Fyziognómia a povahové vlastnosti �idov
� �idovské deti a holokaust.
� Príslovia - symbol �ivotnej múdrosti �idov
� Sviatky v �idovskom kalendári
� Prvý pre�ovský �id a Neptúnova fontána v pre�ovskom mestskom parku
� Spôsob �ivota �idov

6. Námety na projektové vyuèovanie
Nároènej�ie tematické okruhy sú vhodné na projektovú
prácu, pri ktorej �iaci mô�u osobitným spôsobom uplatni�
svoju fantáziu a tvorivos�, ale aj vedomosti z rôznych
vyuèovacích predmetov. Na in�piráciu nech opä� poslú�i
na�a banka tém:
� Postavy �idov vo výtvarnom, filmovom a hudobnom umení
� Izrael - krajina a ¾udia kedysi a dnes
� Po stopách �idovského národa
� História �idov na na�om území
� Pátranie po osudoch talentovanej spisovate¾ky Anny Frankovej
   a jej Nedokonèenom príbehu
� Umenie a kultúra �idovského národa
� Zvyky a obyèaje �idovskej komunity
� Pátranie po golemovi
� Galéria slávnych osobností �idovského pôvodu
� Dôsledky holokaustu
� Holokaust oèami ne�idovskej verejnosti
� Model �idovskej rodiny kedysi a dnes
� Prejavy ¾udskosti v nehumánnych èasoch
� Holokaust - produkt totalitného re�imu
� Dobové obmedzenia vo vz�ahu k �idovskému obyvate¾stvu
� �idovské �tvrte v súèasných ve¾komestách

� Pátranie po osudoch �idovského obyvate¾stva v rodnom meste
� Fenomén �idovstva v slovenskej a svetovej literatúre
� Moja zbierka �idovských predmetov
� História a prítomnos�  �idovských synagóg

Pri tvorbe projektov �iaci pracujú s beletriou, ale aj
odbornou literatúrou, preto uèite¾ má ma� v zásobe nieko¾-
ko dobrých tipov. Mô�u to by� napr. nasledujúce tituly:

� Iosephus Flavius: �idovský starovek (historický spis v 20 knihách)
� Iosephus Flavius: �idovská vojna (historický spis v 7 knihách)
� Daniel Jonah Goldhagen: Hitlerovi ochotní kati
� �tefan Hahn: Príbeh �idovského národa
� Michael Keen: Svetové nábo�enstvá
� P. Mestan a kol.: Architektúra synagóg na Slovensku
� Peter Salner: Pre�ili holokaust
� P. Schwarz: Bolest za bránou èasu
� Robert Wistrick: Hitler a holokaust

Záver
Príspevkom sme chceli ukáza�, èo pre uèite¾a a jeho ria-

denie vyuèovacieho procesu znamená výchovné vyuèo-
vanie. V tvorivo-humanistickej �kole sa aj od pedagóga
vy�aduje ove¾a väè�ia miera samostatnosti, iniciatívy a
konkrétnych prejavov tvorivého prístupu k svojej pedagogicko-
didaktickej práci. Na�ím zámerom bolo poukáza� na mo�nosti
vyu�itia systému KEMSAK v rámci zvolenej témy ... aby
sa na nich nezabudlo a motivova� uèite¾ov k jeho vyu�íva-
niu aj pri iných výchovných podnetoch. Pamätný deò
holokaustu v tomto �kolskom roku po prvý raz preveril
schopnosti uèite¾ov i pru�né konanie vedenia na�ich �kôl.

Za ideálne pova�ujeme vyhlási� 9. september hneï
na zaèiatku �kolského roka pri jeho slávnostnom otvorení
za mimoriadny deò s celodennou témou a umo�ni� uèite-
¾om i �iakom venova� sa problematike �idovstva a holo-
kaustu z poh¾adu viacerých vyuèovacích predmetov pod¾a
�peciálne upraveného rozvrhu hodín (2-3 uèitelia v triede).
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SÚVIS VHODNÝCH PODNETOV SO �TÚDIOM

PAVELEKOVÁ, I.: MOTIVACE �ÁKÙ K UÈENÍ. PRAHA: PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK, 2002. 250 S.

Du�an Jedinák, Pedagogická fakulta TU v Trnave

Publikácia má dve èasti � Motivácia �iakov pre uèenie
a Perspektívna motivácia �iakov. V prvej èasti sú
vymedzené teoretické pozície (vnútorná a vonkaj�ia moti-
vácia k uèeniu sa; poznávacia, výkonová a sociálna moti-
vácia; kognitívne procesy a motivácia; interakcia medzi
uèite¾om a �iakom a jej motivaèné dôsledky) a výskumné
výsledky (ciele, metódy, longitudálny výskum, porovnanie
výsledkov). Druhá èas� sa zaoberá èasovým faktorom
v motivácii �iakov, vymedzuje èasové perspektívne orien-
tácie a podáva výsledky výskumných �etrení. Súèas�ou
kni�ky je preh¾ad viac ne� 200 titulov bibliografických
odkazov zo skúmanej problematiky.

Málokto spochybòuje, �e motivácia je najdôle�itej�ou
podmienkou efektívneho uèenia sa. Uznávame, �e úroveò
a kvalita motivácie ovplyvòujú pozornos�, zapamätanie,
výdr� v uèení, rýchlos� a håbku pochopenia a rozvíjajú
schopnosti �tudentov. Skoro v�etci priznávame, �e vhodná
motivácia je jednou z najnároènej�ích èinností, ktoré má

uèite¾ vykonáva�. Výskumy v motivaènej oblasti ukazujú,
�e uèebná motivácia je ovplyvòovaná aj spôsobilos�ou
�tudentov orientova� sa a vidie� ciele vo svojej budúcnosti,
to znamená hodnotu èasového faktoru ako významného
regulátoru v ¾udskom �ivote. Výskumné zistenia pribli�ujú
zlo�itú, komplexnú, av�ak aj premenlivú problematiku
motivácie, ale nepriná�ajú jednoznaèné závery. Niektorí
uèitelia podceòujú význam in�trumentálnej, poznávacej a seba-
rozvíjajúcej motivácie �tudentov. Svoju nemotivovanos�
�iaci èasto zdôvodòujú prí�a�livos�ou iných èinností, leni-
vos�ou a namáhavos�ou �túdia. Je nevyhnutné viac apli-
kova� motivaèné postupy, ktoré vedú k vlastnej �iackej seba-
regulácii a vy��ej kvalite vlastného sebarozvoja.

Publikácia zvýrazòuje nevyhnutnos� mapova� stav
perspektívnej orientácie �iakov na�ich �kôl a lep�ie vníma�
podnety patriace do in�trumentálnej, poznávacej a seba-
rozvíjajúcej motivácie �tudentov základných �kôl. Spomí-
naná kni�ka patrí predov�etkým do rúk poslucháèov i uèi-
te¾ov fakúlt pripravujúcich budúcich uèite¾ov.

4. ROÈNÍK NESÚ�A�NEJ PREHLIADKY
DRAMATICKÝCH ÚTVAROV V AJ �IAKOV Z� A S�

Darina Trojáková - ¼ubica Bekéniová, Metodicko-pedagogické centrum Pre�ov

V ko�ickom kultúrnom stredisku Gallery konal �tvrtý
roèník Festivalu dialógov scénok a dramatických útvarov
v anglickom jazyku � Drama Festival � �iakov Z� a S�
z Pre�ovského a Ko�ického samospráv-neho kraja.

Organizátorom tohto podujatia bolo Gymnázium
sv. T. Akvinského v Ko�iciach a Metodicko-pedagogické
centrum v Pre�ove. Hlavnú zásluhu na jeho organizácii
má Mgr. Agnesa Kovalèíková, uèite¾ka anglického jazyka
na spomínanom gymnáziu a zároveò èlenka Dramatickej
záujmovej skupiny (Drama SIG SAUA/SATE), ktorá sa
u� �tvrtý rok s nad�ením venuje tejto aktivite, èím posky-
tuje mladým ¾uïom z celého východoslovenského regiónu
príle�itos� preukáza� svoj talent v dramatickom umení
v cudzom jazyku. Presnej�ie najmä ich sociálnych zruè-
ností, no na prvom mieste je komunikácia v anglickom
jazyku. Poèas tohto roèníka festivalu predviedlo svoje inter-
pretaèné a cudzojazyèné kompetencie 22 súborov zo Z�
a S�, ba dokonca prvé vystúpenie patrilo de�om z M�.

Jednotlivé vystúpenia boli naozajstným zá�itkom, keï�e
ka�dá skupina �tudentov sa sna�ila prejavi� svoj talent a ume-
lecký potenciál, v�i� sa do svojich úloh a aspoò trocha sa priblí-
�i� profesionálnej úrovni. Bol to pre ne o to �a��ie, �e predstave-
nia boli v anglickom jazyku a mnohé dialógy, najmä tie,

ktoré predviedli stredo�kolskí �tudenti, boli pomerne nároèné.
Obsahovo predstavovali jednotlivé vystúpenia pestrú

�ánrovú skladbu, od klasických námetov, cez rôzne paródie
a� po scénky s inovaènými a avantgardnými prvkami.
Mnohé témy ponúkali prítomnému divákovi zamyslenie
sa nad aktuálnymi spoloèenskými javmi a problémami.

Vyzdvihnú� treba aj to, �e �tudenti napriek jazykovej
nároènosti dokázali da� svojim vystúpeniam expresívny
aj emocionálny výraz, k èomu prispela aj ich jasná, zrozu-
mite¾ná výslovnos� a intonácia. Dynamika scénok bola
zase výsledkom dobrej zohratosti vystupujúcich, èi u�
hlavných protagonistov alebo tých vo ved¾aj�ích úlohách.

Poèas celého podujatia vládla atmosféra plná napätia
a oèakávania, keï�e ka�dý prítomný, èi u� v role herca
alebo diváka, netrpezlivo oèakával ïal�í umelecký zá�itok.

Prejav vïaky a uznania za uskutoènenie tohto jedineè-
ného podujatia patrí okrem hlavnej organizátorky
Mgr. Agnesy Kovalèíkovej aj skupinke jej �tudentov, ktorí
boli jedinými av�ak spo¾ahlivými pomocníkmi, takisto hlav-
ným sponzorom, Britskej rade v Ko�iciach a Americkému
ve¾vyslanectvu na Slovensku.

Veríme, �e tento festival sa stane tradièným podujatím
podporujúcim predov�etkým výuèbu anglického jazyka,
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ale pomô�e odhali� aj nádejné mladé talenty. Takisto oèaká-
vame, �e povzbudí a priláka aj ïal�ie základné a stredné �koly

v regióne Pre�ov a Ko�ice, aby aj týmto spôsobom bolo mo�né
poukáza� na významné uèenie sa cudzích jazykov.

Mária Kozlíková, Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy

FICE � Medzinárodná spoloènos� výchovných komunít,
národná sekcia v Slovenskej republike, je profesijná, záujmová,
nepolitická a demokratická organizácia, ktorá zdru�uje pracov-
níkov zariadení pre náhradnú výchovu a obèanov sympatizujú-
cich s ideami FICE.

Jedným z cie¾ov tejto organizácie je zhroma�ïova� a ïalej
odovzdáva� najnov�ie domáce a zahranièné teoretické a prak-
tické poznatky z pedagogiky, �peciálnej pedagogiky a iných
vied vz�ahujúcich sa na výchovu detí a mláde�e vychováva-
ných mimo vlastnej rodiny. Na zabezpeèenie týchto cie¾ov
vyu�ívame vo svojej práci rôzne formy a prostriedky.

Ideálnou formou, ako sa zoznámi� s nieèím novým, je exkur-
zia. Keï pou�ijeme pedagogickú definíciu exkurzie, dozvieme
sa, �e exkurziou rozumieme skupinovú náv�tevu významného
alebo zaujímavého miesta èi zariadenia, ktorá má poznávací
cie¾. Je to organizaèná forma výuèby, ktorá sa koná v mimo�kol-
skom prostredí a má vz�ah k obsahu èinnosti.

V tomto kalendárnom roku sme zorganizovali pre svojich
èlenov exkurziu s bohatým programom, ktorá bola v dòoch 23.
� 26. apríla 2003.

V stredu ráno sme zaèali dlhú cestu (spolu sme pre�li asi
2000 km) a vycestovali sme do dvoch krajín Európskej únie � Rakúska
a Nemecka. Na spiatoènej ceste sme nav�tívili dve zariadenia v ÈR.

Po prechode �tátnej hranice viedla na�a cesta do Mödlingu,
kde sme nav�tívili prvé zariadenie z ná�ho programu. Mödling je
mesteèko s 20 000 tisíc obyvate¾mi a nieko¾ko rokov je
predmestskou èas�ou Viedne. Tu sme mali mo�nos� zoznámi�
sa s èinnos�ou Strediska pre mláde�e � Vagón. A naozaj,
stredisko je umiestnené neïaleko �elezniènej stanice a mladí
¾udia, ktorí majú problémy v �kole, doma, alebo samy so sebou,
majú mo�nos� stretáva� sa v odstavenom vagóne. Mladí
pracovníci �Vagóna� sa venujú vo svojej èinnosti s touto
mláde�ou primárnej, sekundárnej aj terciárnej prevencii, indivi-
duálnemu poradenstvu, rodinnému poradenstvu a najnov�ou
slu�bou, ktorú ponúkajú je elektronické � e-mailové poraden-
stvo. Zaujímavé je, �e pracujú na základe projektov, ktoré musia
aktuálne predklada� in�titúciám, ktoré sa podie¾ajú na finan-
covaní prevádzky �Vagóna�. Sú to úrad práce v regióne, úrad,
ktorý spravuje kraj a príslu�né ministerstvo. V zariadení pracujú
sociálni pracovníci, mu�i aj �eny, psychológ a externí spolupra-
covníci. Cie¾ovou skupinou pre ich prácu sú deti a mláde� vo
veku od 13 do 23 rokov. �Vagón� je rozdelený na nieko¾ko èastí
a ka�dá z nich má svoje �pecifické poslanie. Je tam miestnos� na
prvé stretnutie, miestnos� na poradenstvo a individuálne pora-
denstvo. Poèas asi hodinovej náv�tevy �Vagóna� sme získali
mnoho zaujímavých informácii o práci tohto zariadenia,
ve¾kos�ou malého ale zameraním a rozsahom èinnosti ve¾kého.
Vo svojej poradenskej èinnosti sa �pecializujú na problémy
v �kole, na rodinné problémy a konflikty, problémy ktoré súvisia
s drogami, problematike násilia a zneu�ívania. Poradenstvo je
bezplatné, anonymné a dôverné. Pracovníci strediska poskytujú
aj sprievodcovskú slu�bu ak o to klient po�iada � sprevádzajú
ho na úrady, na súd, na políciu a pod.

S pracovníkom strediska sme mali mo�nos� diskutova�
o èinnosti �Vagóna�, ktorá je nepochybne ve¾mi u�itoèná
a klienti majú o slu�by strediska záujem. Svedèí  o tom aj jeho
náv�tevnos�. Odpoveï na otázku, èi im staèia prostriedky,
ktoré dostanú na ich bohatú èinnos�, bola áno, ale projekty
musia by� zmysluplné a kontrolovate¾né. Vyhlásením pracov-
níka strediska, �e rakúska vláda investuje do mláde�e a vie preèo,
sme ukonèili náv�tevu vo �Vagóne�, pre�li sme do ná�ho malého
autobusu a posunuli sa smerom do Dolného Rakúska. Tu nás
èakalo v Lieèebno-pedagogickom centre v Hinterbrühle nieko¾ko
zaujímavo strávených hodín. Celým ve¾kým komplexom centra
nás sprevádzal Dr. Jan Statzer, riadite¾ centra, ktoré je zamerané na
prácu s de�mi s naru�eným psychickým vývinom. Je urèené de�om
v �kolskom veku. Pán riadite¾ nás pred prehliadkou centra obozná-
mil s históriou a súèasnos�ou centra a potom sme sa u� vybrali
do prírody, lebo centrum je umiestnené vo ve¾kom parku.

Centrum nav�tevuje asi 200 detí, ktoré sú rozdelené
do rôznych oddelení, ka�dé s vlastnou autonómiou s vlastným
vedením. Sú zamerané na vzdelávanie alebo terapiu pod¾a
potrieb detí. Hlavnou my�lienkou celého zariadenia je �Dáva-
me de�om �ancu� a od toho sa odvíjajú aj hlavné úlohy zariade-
nia: zabezpeèi� pre deti podobnos� prostredia s rodinným
�ivotom � sociálne uèenie; podpora rodiny die�a�a - aby sa die�a
mohlo do rodiny vráti�; pomáha� de�om vyrovnáva� deficity
prostredníctvom pedagogickej starostlivosti a terapie.

Postupne sme pre�li nieko¾ko pavilónov zariadenia a okrem
iného sme so záujmom nav�tívili dielne pre mladistvých, kde sa
pripravujú na budúce povolanie a zároveò sú u�itoèní aj pre
zariadenie. Dielne sú dobre vybavené a umo�òujú de�om získa�
základné zruènosti pri maliarskych a záhradníckych prácach,
pri práci s drevom a kovom. Prehliadku zariadenia sme skonèili
v útulnej jedálni, kde sme dostali povzbudivý obed a mohli sme
sa vyda� na ïal�iu cestu.

Pre�li sme Rakúskom a pri Salzburgu sme sa dostali na úze-
mie Nemecka do mesteèka pod Alpami � Berchtestgaden, kde
sme v útulnom penzióne prenocovali. Po celodennej únavnej ceste
a bohatom programe ako balzam na nás pôsobila prechádzka
veèerným mestom. Z výkladných skríò obchodov a historic-
kých budov na nás dýchala pohoda a pokoj jarnej prírody.

Druhý deò ráno sme opustili pohodlie penziónu a pokraèo-
vali v ceste do Lebenau v Bavorsku. Po hodinovej ceste sme
sa dostali k zariadeniu, ktoré patrí k sieti nápravno-výchovných
in�titúcií v tejto spolkovej krajine. Je to väzenie pre mladistvých.
Le�í na pomerne ve¾kej ploche, na rovine, uprostred po¾a. Je urèe-
né na prevýchovu chlapcov vo veku od 14 do 21 rokov. Dostá-
vajú sa sem chlapci, ktorí sú odsúdení za násilné trestné èiny, kráde-
�e, trestné èiny spáchané pod vplyvom drog a pod. Nie sú tu
odsúdení za �a�ké trestné èiny. O pribli�ne dvesto chlapcov sa
stará 120 zames-nancov. Tvoria ich vychovávatelia, sociálni pedagó-
govia, psychológovia,  majstri, zdravotnícky personál, duchov-
ný a 70% v�etkých zamestnancov tvoria zamestnanci väzenskej
strá�e v uniformách. Prevýchovný proces je podrobne organizo-
vaný. V èase od 600 do 1730 majú chlapci pracovný program
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a potom do 2100 sa mô�u venova� svojim záujmom. Poèas
víkendov sa nepracuje a prijímajú sa náv�tevy.

Pre tých chlapcov, ktorí nemajú ukonèenú povinnú �kolskú
dochádzku, je zabezpeèená mo�nos� dokonèi� si ju, a pre tých,
ktorí nemajú ukonèenú prípravu na povolanie, je tie� mo�nos�
zúèastòova� sa na rôznych kurzoch, alebo si dokonèi� prípravu
na povolanie v rôznych profesiách. O absolvovaní kurzov dostá-
vajú chlapci vysvedèenia, ktoré sa nièím nelí�ia od výstupných
dokladov z iných �kôl . Ka�dý v zariadení musí pracova�! Za
svoju prácu dostávajú chlapci mzdu a na jej èerpanie sú prísne
stanovené pravidlá. Od pracovníka zariadenia sme sa dozvedeli
ve¾a zaujímavých informácii o re�ime, hodnotení väzòov, spolu-
práci s obyvate¾mi okolitých dedín, ale aj o tom, aká je mo�nos�
ich podmieneèného prepustenia a aká je starostlivos� o prepus-
tených väzòov. Nie menej boli zaujímavé informácie o po�iadav-
kách na zamestnancov tohto zariadenia. Napr. ka�dý, kto sa
dostane cez pohovory v dvoch komisiách, v poslednej fáze
musí absolvova� 1,5-roèný kurz prípravy na prácu v tomto zaria-
dení a a� po absolvovaní skú�ok je spôsobilý vykonáva� túto nároè-
nú prevýchovnú prácu. Základnou filozofiou prevýchovy
vo väzení v Lebenau je nauèi� chlapcov zorientova� sa v systéme
prevýchovy, aktívne sa na nej podie¾a�, ponúknu� chlapcom
iné mo�nosti, jasne definova� pravidlá a dba� na ich dodr�-
iavanie a pripravi� ich na návrat do be�ného �ivota. Prostredie,
ktorým sme pre�li, je prostredím, ktoré je aktívnou súèas�ou
prevýchovného procesu. Èisté a upravené pavilóny, zútulnené
cely, dielne so v�etkým èo do dielne patrí, to je to, èo naozaj
prevýchova potrebuje. Tro�ku nás ru�ilo neustále odomykanie
a zamykanie dverí, a tak sme si v�etci s ú¾avou vydýchli a te�ili
sa, �e sme vonku, keï za nami zaklapol zámok vstupnej brány.
No a to nás u� èakala cesta dlhá a popoludní aj dos� únavná,
ktorá nás zaviedla do malého mesta neïaleko Erlangenu, kde
sme strávili druhú príjemnú noc. Veèer sme si spestrili krátkou
prechádzkou mestom a rozhovormi o tom, èo v�etko sme videli
a èo nás e�te èaká.

Ráno sme sa premiestnili do Erlangenu, kde nás èakalo stret-
nutie s pracovníkmi Martin Luther Haus. Je to prekrásne zariade-
nie, ktoré sa rozprestiera na 7 hektárovom pozemku v predmest-
skej priemyselnej èasti Erlangenu. V areáli zariadenia je �kola,
terapeutické a jazdecké centrum, kúpalisko, �portový areál
a malá zoologická záhrada. Zriaïovate¾om zariadenia je evanje-
lická diakónia � mestská misia Norimberg. V 50 zariadeniach,
ktoré majú na území Nemecka, sa venujú sociálnej práci na
v�etkých jej úrovniach � od narodenia a� po starobu. Poskytujú
poradenstvo a pomoc v núdzi, poradenstvo uteèencom, bezdo-
movcom, du�evne chorým a závislým. Pred prehliadkou zaria-
denia nám Dr. Bachmann priblí�il históriu a súèasnos� zaria-
denia a odpovedal na na�e otázky.

V Martin Luther Haus poskytujú starostlivos� a u� spomínané
slu�by de�om, mláde�i a ich rodinám.

Ambulantnú starostlivos� poskytujú rodinám aj priamo v teré-
ne, èiastoène stacionárna starostlivos� je poskytovaná rodi-
nám, ktoré sú v kríze. Starostlivos� je orientovaná na pomoc
pri odstránení znevýhodnenia rodiny a jej èlenov. Stacionárna
starostlivos� je zabezpeèená pre deti a mláde�, ktorí sa ocitnú
v �a�kých �ivotných situáciách a je zameraná hlavne na posilne-
nie osobnosti die�a�a. Súèas�ou tejto starostlivosti sú psycho-
logické slu�by, lieèebno-pedagogický servis a terapeutické
slu�by de�om a ich rodinám.

Hlavnou úlohou v�etkých pracovníkov zariadenia je

poskytova� výchovnú pomoc tým, ktorí to potrebujú a urèi�
si cestu, ako efektívne pracova� s pôvodnou rodinou detí tak,
aby sa die�a mohlo po urèitom èase do tejto rodiny vráti�. Na tejto
èinnosti sa denne podie¾a pribli�ne 200 zamestnancov, ktorí
pracujú priamo v centre, ale aj inde v meste a regióne. Pri práci
spolupracujú s odbormi mláde�e a sociálnych slu�ieb v regióne
a s ministerstvom zdravotníctva a spolupráca v�etkých zainte-
resovaných je ve¾mi dobrá. Po vyèerpávajúcich a ve¾mi zaují-
mavých informáciách sme sa rozdelili do dvoch skupín a vybrali
sa na prehliadku 7-hektárového areálu. Mali sme mo�nos� vidie�
základnú �kolu, materskú �kolu, kde sa pracuje s de�mi s rôznym
postihnutím a vedúca tohto oddelenia nás informovala podrob-
ne o tom, ako prebieha terapeuticko-výchovný proces od prija-
tia die�a�a a� po jeho zavà�enie. Pre�li sme cez areál, kde sme
mali mo�nos� vidie� hospodárstvo, o ktoré sa spoloène s prevádz-
kovými zamestnancami starajú aj deti a dostali sme sa do èasti,
ktorú by sme mohli nazva� detským domovom, kde v rodinných
bunkách �ijú deti, ktoré nemô�u �i� v pôvodných rodinách.
A potom nás u� èakal jazdecký areál, kde odborníci robia
s de�mi hypoterapiu. V èase na�ej náv�tevy boli v zariadení
len deti, ktoré v centre bývajú, preto�e boli prázdniny, ale po
podrobnom výklade a po tom, èo sme videli, bolo mo�né poskla-
da� si obraz èinnosti tohto prekrásneho komplexu.

V Martin Luther Haus sme strávili asi �tyri hodiny a bol
èas pobra� sa ïalej, smerom do Èeskej republiky. Cesta bola
dlhá a Èeské Budìjovice akoby sa vzïa¾ovali.
Sobota ráno, posledný deò na�ej exkurzie. V Èeských Budejo-
viciach sme sa ráno stretli s pánom Hartlom, riadite¾om Detské-
ho diagnostického ústavu v Èeských Budejoviciach, èas�
Homole a v jeho sprievode sme nav�tívili práve toto zariadenie.
Diagnostické centrum sídli v zrekon�truovanej star�ej budove.
Kapacita zriadenia je 24 detí, ktoré majú mo�nos� vzdeláva� sa
v �kole, umiestnenej priamo v budove. �kola je málotriedna a mo�-
nos� vzdeláva� sa tu majú aj deti s mentálnym postihnutím.
Systém práce v zariadení je ve¾mi podobný ná�mu. V rámci disku-
sie sme sa dozvedeli, �e pri detských domovoch sú zriaïo-
vané strediská výchovnej starostlivosti, ktoré sa zameriavajú
na prácu v teréne, zabezpeèujú prevenciu patologického správa-
nia, pracujú so skupinami, realizujú víkendové pobyty rodièov
a detí. Mohli by sme poveda�, �e ich práca by sa dala porovna�
s prácou na�ich centier výchovnej a psychologickej prevencie.

Po ceste domov sme sa e�te zastavili vo Výchovnom ústave
pre mláde� � dievèatá. Výchovný ústav je v malej dedinke Èerno-
vice. Èakala nás pani riadite¾ka a predstavila nám zariadenie,
ktoré má kapacitu 60 miest, z toho v èase na�ej náv�tevy mali
21 maloletých matiek. Zaujímavos�ou je to, �e tieto matky tam
mô�u prís� u� v èase pred narodením die�a�a, ale len v tom prípa-
de, �e nechcú da� die�a na adopciu. Mamièky, ktoré �ijú v ústa-
ve, sa musia podie¾a� na �ivote v ústave a v�etku èinnos�, ktorá
sa týka starostlivosti o die�atko a o seba, si robia samé. Najväè�ím
problémom zariadenia je zabezpeèenie �kolského vzdelávania
a prípravy na povolanie. V ústave majú dva odbory (krajèírka,
záhradníèka), sú dvojroèné ale nepostaèujú na pokrytie záujmu
dievèat. Dievèatá, ktoré chodia do �koly alebo pracujú, mô�u
svoje deti umiestni� v ústavných jasliach. V rámci ústavnej starost-
livosti je mladým matkám poskytovaná aj odborná lekárska
starostlivos�.

V zariadení pracuje 25 pedagogických zamestnancov, dve
zdravotné sestry a 13 prevádzkových zamestnancov. Kontakt
s rodinou dievèat je zabezpeèený prostredníctvom náv�tev,
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ktoré sú v�dy v prvú nede¾u v mesiaci a myslím si, �e sú pre ka�dú
dievèinu v ústave sviatkom. Náv�tevy ale mô�u dievèatá prijíma�
kedyko¾vek, ak je o ne záujem. Po skonèení pobytu (nadobudnu-
tie plnoletosti alebo vydaj) dievèatá odchádzajú buï do vlast-
nej rodiny, alebo k otcovi die�a�a, alebo �ijú v azylových domoch.
Zariadenie tvorí star�í, úèelovo zrekon�truovaný ka�tie¾, ktorý
je v peknej záhrade, a tak majú mladé mamièky aj priestor na
prechádzky a hru so svojimi de�mi. Izby pre matky a ich deti sú
priestranné, s vybavením, ktoré im umo�òuje stara� sa o die�a
a dodr�iava� re�im zariadenia.

Po náv�teve v Èernovicích sme sa u� te�ili na návrat domov.

Cesta bola dlhá a do Bratislavy sme pri�li v neskoré popoludnie.
A èo doda� na záver? Ako hodnoti� exkurziu? Myslím, �e

nebudem neobjektívna, ak v hodnotení pou�ijem len pozitíva.
Získali sme ve¾a nových informácií, mali sme mo�nos� konfron-
tova� to, èo robíme my a èo robia iní v oblasti výchovy, a mohli
sme sa utvrdi� v tom, �e ve¾a vecí robíme dobre.

Poïakovanie patrí v�etkým, ktorí sa na organizácii podie¾ali,
preto�e program bol naozaj ve¾mi, ve¾mi zaujímavý, �peciálne
na�ej tlmoèníèke, preto�e svoju ne¾ahkú úlohu zvládla na výbor-
nú, a aj vodièovi ná�ho autobusu, ktorý bol naozaj spo¾ahlivý
a v�dy nás doviezol tam, kde sme práve chceli by�.

MARCEL HLAVÁÈ

Marcel Hlaváè:
Postavièka z komiksu pre najmen�ích. Perokresba, 1999

O JEDNEJ VYDARENEJ AKCII
Soòa Hronská, Metodicko-pedagogocké centrum Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave zorganizo-
valo pod zá�titou Ministerstva �kolstva SR a predsedu zahra-
nièného výboru NR SR Jána Fige¾a celoslovenskú sú�a� pre
�iakov Z� a S� �Mama, otec, chcem  �i� v Európe�. Sú�a� bola
vyhlásená e�te v predreferendovom období a jej zámerom bolo
vyprovokova� �iakov, aby sa zamysleli nad tým, èo by mohla
EÚ pre obyvate¾ov ná�ho �tátu, a teda aj pre nich samotných,
v  budúcnosti znamena�.

Je pote�ite¾né, �e do sú�a�e sa zapojilo 8240 �iakov a 312 �iac-
kych kolektívov. V sú�a�ných prácach mohli vyu�i� literárnu,
výtvarnú alebo interakènú (CD a videonahrávky) formu.

Slávnostné vyhodnotenie sú�a�e a vyhlásenie ví�azov sa
uskutoènilo 24. septembra 2003 v aule Gymnázia L. Novomes-
kého na Tomá�ikovej ulici v  Bratislave.

Ocenených bolo 20 jednotlivcov a 50 �iackych kolektívov.
Diplomy a vecné ceny odovzdali �iakom generálny riadite¾

M� SR Karol Korintu�, predseda zahranièného výboru NR SR
Ján Fige¾, riadite¾ MPC Milan Zeman a niektorí sponzori. Len
vïaka sponzorom sme mohli �iakom rozda� hodnotné vecné
dary, mno�stvo drobných spomienkových predmetov, pozva�
ich na krátkodobý pobyt do ná�ho vzdelávacieho zariadenia
v Budmericiach s poznávaním hlavného mesta Bratislavy
(v piatich turnusoch sa vystriedalo 131 detí a 27 uèite¾ov), zabez-
peèi� pre jednu 40-èlennú skupinu �iakov a ich uèite¾ov jednodòo-
vú exkurziu do Viedne a pre ïal�iu pä�dòový poznávací pobyt
v hlavnom meste EÚ � v Brusseli.

Zaujímavos� akcie podtrhla úèas� zástupcov tlaèe, rozhlasu
a televízie, s ktorými sa niektorí �iaci a �tudenti ochotne
porozprávali a vyjadrili svoje názory.

PREDSTAVUJEME

Na cyklickom vzdelávaní Metodicko-pedagogického
centra v B. Bystrici �Motivácia vo výtvarnej výchove� som sa
stretla so �ikovným mladým pedagógom. Jeho tvorivý prístup k rie-
�eniu zadaných úloh a výtvarná výpoveï prezrádzali, �e výtvar-
né umenie je srdcovou zále�itos�ou Mgr. Marcela  Hlaváèa .

�ije v Slovenskej ¼upèi neïaleko Banskej Bystrice, kde
uèí výtvarnú výchovu a slovenský jazyk �iakov 5.-9. roèníka
na základnej �kole. Má 34 rokov a dve krásne dcéry. �tudoval
na PF UMB v Banskej Bystrici.

A èo prezradil o svojej tvorbe? �U� ako malého chlapca ma
oèarila komiksová kresba. Komiksom som ostal verný dodnes.
�koda, �e kreslení hrdinovia si u nás nena�li svoje miesto. Bude to
asi tým, �e ich predbehli postavièky z poèítaèových hier, ktoré
sú pre dne�né deti atraktívnej�ie. Nechcem v�ak poèítaè
odsudzova�, nakoniec, pomáha mi pri práci. Vytváram pomocou
neho rôzne grafické návrhy, logotypy, kolorujem perokresby
a v súèasnosti sa venujem tvorbe webových stránok.�

Poèas �túdia na vysokej �kole so svojím spolu�iakom zreali-
zoval nieko¾ko èísel komiksového èasopisu, ktorý mal u mladých
èitate¾ov ve¾ký ohlas na celom Slovensku. Prispieval aj do iných

komiksových èasopisov. Zúèastòo-
val sa i na prehliadkach komiksovej
tvorby �Dni comics� v L. Mikulá�i.

Svoje výtvarné schopnosti
a zruènosti vyu�íva i pri svojej práci
s de�mi. Spolu pripravujú a rea-
lizujú �kolský èasopis,
webovú stránku
www.zsslovlupca.edu.sk
a výstavy výtvarných
prác detí.

Komiksové posta-
vièky Marcela Hlaváèa nie sú
akèní hrdinovia súèasných
kreslených filmov plných nási-
lia, ale hrdinovia s ¾udskými
vlastnos�ami, odha¾ujúci vo
svojom výtvarnom spraco-
vaní pôvabný humor.

Renáta Pondelíková, Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica


