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Učme sa žiť ako ľudia
Život, to nie je len
jedlo, nápoje, nové
šaty, peniaze, zábava, zážitky, ale
aj úcta ku každému novému dňu,
ktorý nás privíta,
je to aj pozdrav každému človeku, ktorého stretneme, opätovanie každého
pozdravu, je to úsmev, úcta k svojim
najbližším, predovšetkým rodičom,
starým rodičom, ale aj ostatným ľuďom, ktorí tvoria náš svet.
Slovenský velikán Milan Rúfus si na
otázku, kto je vlastne človek, odpovedá: „Ihielka v kope času, zanedbateľná, stratená?“ Konštatovanie sa končí
otáznikom, lebo všetko je o potenciáli človeka. Či ho človek využije, alebo nie. Naša perspektíva, prítomnosť
i budúcnosť je v nás. Predovšetkým
v nás. Napriek tomu, že život sa skladá z podmienok, v ktorých vyrastá,
v ktorých žije. Naša sila je v našej ľudskosti a prirodzenosti. V dobrote, humanizme, ochote pracovať na sebe
a byť pripravený pomôcť iným, keď si
to zaslúžia a budú potrebovať.
Žijeme v spoločnosti, ktorá hodnotí
ľudí najmä podľa toho, čo dosiahnu,
čo vedia vytvoriť. Meradlom človeka
sa stal výkon a úspech. Ak je úspech
podmienený výkonom, je to v poriadku. Horšie je, že o úspech sa
mnohí usilujú bez výkonu. Respektíve s výkonom, ktorý je skôr hanbou
ako niečím pozitívnym. Žiaľ, pozornosť sa neraz začala získavať aj hlúposťami, ktorých jediným cieľom je
upozorniť na seba. Lebo – ako píše
klasik reklamy – aj negatívna reklama
je reklama. Stáva sa, a nie zriedka, že
aj do našich novín ktosi z času na čas
pošle príspevok, ktorý nemá s pedagogikou nič spoločné. Keď žiadame
– napíšte, aké pedagogické dopady
mala vaša aktivita, čo ste ňou sledovali, dozvieme sa: my sme sa chceli
zviditeľniť. A tak sa niekde v školách lepia z papiera reťaze najdlhšie
na Slovensku, stavia najväčší počet
snehuliakov, inde sa na uliciach „tancuje“, bozkáva, smeje, kričí... aby sa
ktosi zúfalo zviditeľnil. Zneužívame
na to aj našich žiakov – namiesto dodržiavania času vyučovania ich v túžbe po „zviditeľnení“ berieme do ulíc,
posielame robiť zbierky na liečbu
rakoviny, pomoc slepým, chromým,
duševne chorým. Namiesto toho, aby
v školách naberali čo najviac múdrosti a mravných hodnôt, aby našli liek
na najvážnejšie choroby a problémy
sveta, oberáme ich o to, čo im má
naša škola skutočne dať.
Rozmýšľajme a správajme sa zodpovedne. Naši žiaci nie sú náš majetok. Je to dar, bohatstvo, ktoré nám
zverili rodičia, aby sme ho zveľadili,
znásobili. To je naše poslanie a úloha. Pomáhajme im nabrať čo najviac
z našej múdrosti, dobra, lásky, porozumenia, naučme ich milovať knihy, múdrosť a, samozrejme, aj iných
ľudí, aby pochopili, že raz budú cenení inými najmä za to, čo vedia, čo
dávajú, čo poskytujú a akí sú z nich
ľudia. Učme ich, že ľudia si ich nebudú skutočne vážiť za to, aké budú
mať auto, kde budú chodiť na dovolenky, aké vysoké budú múry okolo
ich domov, ale za to, koľko dobra
a múdrosti rozdajú okolo seba, akí
užitoční budú
okolie, svoj
dú pre
e sv
svoje o
región, národ,
vlasť.
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Nový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 otvorila na Slovensku komisárka Európskej únie pre výskum, inovácie a vedu Máire
Geoghegan-Quinn.
Foto Ľubomír PAJTINKA

Budúcnosť Európy
i Slovenska – veda,
výskum, inovácie
V polovici minulého týždňa sa v Bratislave uskutočnilo dvojdňové otváracie podujatie
k novému programu Európskej únie (EÚ) s názvom Horizont 2020. Otvorenia sa zúčastnila komisárka EÚ pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn, minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a generálny riaditeľ Spojeného výskumného
centra Európskej komisie Vladimír Šucha. Nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, ktorý sa začal v januári 2014, ponúka výskumným a inovačným
organizáciám aj na Slovensku nové príležitosti na ﬁnancovanie a spoluprácu.
V prvý deň podujatia sa uskutočnila konferencia Horizon 2020 Connections, ktorou
odštartoval rámcový program Horizont
2020 na Slovensku. V druhý deň podujatia sa konal matchmaking – séria stretnutí potenciálnych riešiteľov projektov pre
Horizont 2020 s inými záujemcami o vytvorenie projektových konzorcií na základe zadaných proﬁlov. Okrem toho
mali záujemcovia o projekty možnosť
prediskutovať svoje výskumné zámery
v optike zverejnených výziev na podávanie projektov so slovenskými delegátmi
programových výborov a s národnými
kontaktnými bodmi.

Čo prináša Horizont
2020?
Výskum a inovácie pomáhajú Európe
stať sa lepším miestom na život a prácu.
Zvyšujú konkurencieschopnosť Európy,
podporujú rast a vytváranie pracovných
miest. Súčasne výskum a inovácie prinášajú lepšiu kvalitu života tým, že zlepšujú
zdravotnú starostlivosť, dopravu alebo
napríklad digitálne služby.
V januári 2014 sa otvoril historicky najväčší program Európskej únie pre výskum
a inovácie s celkovým rozpočtom 79 miliárd eur (so započítaním inﬂácie) na ob-

dobie rokov 2014 až 2020. Program
bude klásť enormný dôraz na to, aby sa
veľké myšlienky a vynálezy, ktoré vznikli
v Európe, dostali z laboratórií na trh.
„Vedomosti sú menou globálnej ekonomiky. Ak chce byť Európa v 21. storočí
konkurencieschopná, musíme podporovať výskum a inovácie, ktoré budú
tvoriť rast a pracovné príležitosti, teraz
i v budúcnosti. Vysoká úroveň súťaže
o podporu z európskych zdrojov zabezpečí, aby peniaze daňových poplatníkov
dostali najlepšie projekty, ktoré riešia
otázky týkajúce sa nás všetkých,“ uviedla

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spoluﬁnancovaný zo zdrojov EÚ.
Kód ITMS: 26110130085

Od kuvika vrabčieho
po metakognitívnu
sebareguláciu Strany 4, 5 a 7
Ak ste čestní, určite
nájdete k sebe cestu
Hovoríme s PhDr. Margitou
Hološkovou, rod. Šikulovou,
z Gymnázia Ladislava
Novomeského v Senici
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Slovensko v srdci
a na dlani: ako ho
vnímajú učitelia?

(pokračovanie na strane 3)

Osvojenie si princípov čitateľskej
gramotnosti a motivácia k čítaniu
(I. časť)
Vďaka národnému projektu Vzdelávanie
učiteľov v súvislosti s tvorbou školských
vzdelávacích programov vznikla multimediálna didaktická pomôcka aj pre učiteľov
slovenského jazyka a literatúry. Autorkou
multimediálneho vzdelávacieho DVD je
Mgr. Eva Lapidesová zo Základnej školy
na Ul. za kasárňou v Bratislave. Porozprávali sme sa s ňou, ako zatraktívni toto
DVD vyučovanie v školách a ako ho môžu
využívať pedagógovia na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry.

Pani učiteľka, získavanie informácií v bežnom živote je založené na ich výbere
z prečítaného textu z viacerých zdrojov.
Už školopovinný žiak musí odhaliť jeden
alebo viac podstatných prvkov v texte
a hľadať v ňom slovné spojenie, ktoré
môže byť doslovné alebo synonymické.
Rôzny stupeň obťažnosti zohľadňuje aj
vaša ukážková hodina na tému Osvojenie
si základných princípov čitateľskej gramotnosti a motivácia k čítaniu.
Presne tak, naše multimediálne DVD je určené na elementárne vzdelávanie, pre prvý
stupeň základných škôl. Cieľom je ukázať

pedagógom, ako si môžu žiaci osvojiť
základné princípy čitateľskej gramotnosti
a ako ich možno motivovať k čítaniu. Chceme upozorniť najmä na to, že nesmierne
dôležitá je podpora čitateľských zručností,
schopností a čitateľských návykov, lebo
len tak môžeme podporiť a prehĺbiť u detí
čitateľské kompetencie. Rétorika ako taká
sa v školách ako samostatný predmet nevyučuje, a tak má dôležitú úlohu aj výcvik
čítania, ktorého cieľom je rozvíjať u detí vyjadrovanie a rečovú kultúru. Veľkým problémom je viazanie slov, preto sme si dali
(pokračovanie na strane 2)
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Ako hodnotiť kvalitu
vzdelávania
Posledné príspevky
z medzinárodnej konferencie
NÚCEM
Strany 25 – 31
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Spravodajstvo

SÚŤAŽ
Odmenou je cesta
do Štrasburgu
Už deväť rokov organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku súťaž Euroscola, a inak tomu nie
je ani tento školský rok, keď sa realizovala
prvá fáza ročníka 2014. Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže sa v decembri stretli
v priestoroch Európskeho informačného
centra v Bratislave zástupcovia víťazných
škôl, europoslanci a takisto predstavitelia
Informačnej kancelárie EP na Slovensku.
Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnili študenti a pedagógovia z 10 ocenených
škôl, poslanci EP Monika Smolková, Katarína Neveďalová, Eduard Kukan a riaditeľ
Informačnej kancelárie EP na Slovensku
Robert Hajšel. Programom sprevádzala
Mária Kavuľáková a o kultúrnu stránku
akcie sa postarala špeciálne vytvorená
hudobná skupina Acoustic sessions.
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Nový rok v znamení vyššieho tempa
DIGITÁLNE VZDELÁVANIE
Prelom rokov bol pre všetkých zamestnancov národného projektu Moderné
vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecnovzdelávacie predmety mimoriadne náročný. Začlenenie nášho národného projektu z Ústavu informácií
a prognóz školstva pod Centrum vedecko-technických informácií SR, pretlak zasielania scenárov, ale aj náročná administrácia spôsobili pozdržanie bežných
aktivít projektu.
Aktivita 1.2 (tvorba lokálneho obsahu digitálnych vzdelávacích objektov
v spolupráci s učiteľmi) zažila koncom
roka 2013 „veľké upratovanie“. Jej pracovníci museli zvládnuť nápor scenárov, ktoré každým dňom od polovice
septembra pribúdali nezadržateľným

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spoluinancovaný zo zdrojov EÚ
tempom. Spolu s hodnotením a spracovávaním návrhov scenárov prebiehala
aj kontrola tém so štátnym vzdelávacím

Američania na návšteve
SVET DO TRIED
Medzi prvé aktivity predmetovej komisie
anglického jazyka roku 2014 patrí návšteva
zástupkyne Veľvyslanectva USA v našom
Gymnáziu Andreja Vrábla Levice, ktorá sa
uskutočnila 9. januára. Pani Julia Stanley,
ktorá v úrade pracuje ako vedúca manažDo súťaže sa mohli zapojiť všetky stredné školy na Slovensku, jej cieľom je posilniť verejnú diskusiu o Európe. Študenti
mali organizovať podujatia, diskusie či
workshopy o Európskej únii na témy súvisiace s voľbami do EP, krízou či so zamestnanosťou mladých.
Poslanci vyzdvihli kvalitu projektov, ktorých boli mnohokrát súčasťou v rámci
diskusií na školách. Pochválili tiež usilovnosť a pracovitosť študentov, ktorí si
projekty sami naplánovali, zrealizovali
a spropagovali vo svojom okolí. Poslanec
Eduard Kukan apeloval na študentov, aby
nevnímali Brusel či EP ako vzdialené inštitúcie, ale niečo, čo cez členstvo v únii
patrí nám všetkým. Na dôležitosť volieb
poukázala poslankyňa Smolková a vyzvala študentov na aktívnu účasť. Voľby
do EP sa budú konať už v máji 2014. Katarína Neveďalová pripomenula mladým,
že dvere majú všade otvorené, ale musia
sa učiť, aby boli do života pripravení.

Následne sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a študenti z Gymnázia Spišská
Nová Ves predstavili svoj projekt, s ktorým sa im podarilo umiestniť na prvom
mieste. Študenti všetkých ocenených
škôl vyhrali cestu do Štrasburgu, kde sa
zúčastnia ďalších aktivít spojených so súťažou Euroscola 2014. Hoci malo Štrasburg pôvodne navštíviť iba osem skupín,
podarí sa to nakoniec až desiatim.

Zoznam ocenených škôl
Gymnázium Spišská Nová Ves
Obchodná akadémia Poprad
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Sučany
Cirkevná spojená škola Vranov nad
Topľou
Gymnázium Giraltovce
Spojená škola Martin
Gymnázium, Pankúchova ul., Bratislava
Gymnázium M. R. Štefánika
Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina
Obchodná akadémia Zlaté Moravce
(eu), ilustračné foto stock.xchng

mentu, navštívila našu školu v rámci programu Bringing the World to the Classroom.
Uvedený program prebieha na pôde vybraných škôl od roku 2010 vo forme diskusných stretnutí s osobnosťami zahraničnej
komunity žijúcej na Slovensku, napríklad
s diplomatmi, riaditeľmi spoločností alebo
žurnalistami. Projekt sa na Slovensku realizuje v spolupráci s týždenníkom The Slo-

programom. Niektoré témy dostali nové
a presnejšie názvy, niektoré boli spresnené poznámkami, čo v budúcnosti
môže znížiť potrebu dodatočného dopracovania scenárov. Koncom januára
bol spustený vylepšený interface, ktorý
zrýchli a zefektívni komunikáciu medzi
pracovníkmi Aktivity 1.2 projektu a učiteľmi zapojenými do tvorby scenárov.
Aktuálna optimalizácia procesu výroby na všetkých stranách zabezpečí, že
do konca prvého štvrťroka bude prvý
balík digitálnych vzdelávacích objektov podrobený viacúrovňovej kontrole
a prejde do testovacej prevádzky. Pilotné predstavenie prvých hotových digitálnych vzdelávacích objektov sa uskutoční v triedach našich spolupracujúcich
učiteľov.
Andrej STANČÍK,
odborný pracovník Aktivity 1.2

za cieľ ukázať, ako správne naučiť žiakov
plynulému čítaniu náročných viacslabičných slov, ale aj ťažko vysloviteľných. Zo
svojej vlastnej skúsenosti viem, že žiakom
robí problém čítanie so správnym slovným
prízvukom, najmä spájanie slov s predložkami. Len vďaka nácviku plynulosti čítania
možno mnohé nesprávne návyky pri čítaní aj odstrániť a na druhej strane správnou
technikou čítania možno spomínaným
problémom predísť. V neposlednom rade
je dôležitá aj rýchla orientácia v texte, pričom žiak by mu mal aj porozumieť a vedieť obsah prečítaného prerozprávať.
Práve o tom sa v súčasnosti najviac hovorí, a odráža sa to aj na iných vyučovacích
hodinách. Na matematike, fyzike, chémii,
ale aj iných predmetoch žiaci často nerozumejú zadaným úlohám...
Vždy platí, že v rámci čitateľskej gramotnosti máme stále čo zlepovať, naše deti a naši
žiaci často nevedia prerozprávať, čo čítali,
nerozumejú textom, a to teraz hovorím aj
za svoj vyučovací predmet. Aj keď sa často
hovorí, že vďaka literatúre získajú bohatú
slovnú zásobu, myslím, že najdôležitejšou
úlohou je, aby žiaci čítali s porozumením.
Myslím si, že naša ukážková hodina na multimediálnej vzdelávacej pomôcke a jej
téma bola na tento účel veľmi dobre zvolená. Učitelia slovenského jazyka a literatúry
sa môžu inšpirovať a variovať svoje formy
vzdelávania i metodiku vyučovania.
Čitateľská gramotnosť je zahrnutá do
vzdelávacieho štandardu obidvoch zlo-

žiek predmetu slovenský jazyk a literatúra.
Prepojenie troch základných spôsobilostí
– čítania s porozumením, písania a hovorenia, detailne opísaných vo vzdelávacom
štandarde jazykovej zložky predmetu, je
ďalšou dôležitou zmenou, ktorá vytvára
lepšie podmienky na praktické využívanie
poznatkov, ktoré získa žiak o jazyku a literatúre. Už na prvom stupni je potrebné
viesť vyučovanie čítania s porozumením
v rovnocennom prepojení s hovorením
a písaním. Ktoré základné princípy ste
využili v rámci vašej ukážkovej hodiny
na osvojenie si základných princípov čitateľskej gramotnosti a motivácie k čítaniu?
Osvojenie si základných princípov čitateľskej gramotnosti a motivácie k čítaniu má
niekoľko aspektov. Myslím si, že na to, aby
sa žiaci vedeli orientovať v narastajúcom
množstve informácií, musia vedieť dobre
čítať a najmä správne spracovať prečítané
a potom aj selektovať a triediť informácie.
Veľa detí inklinuje k počítačovým hrám,
k pozeraniu televízie, videa, čo je pre ne
následne atraktívnejšie ako samotné čítanie. Nepochybne, pasívna aktivita je menej namáhavá na vnímanie, a čo je najdôležitejšie, pasívne prijímanie informácií sa
podieľa na už spomínaných negatívnych
javoch a navyše práve v období formovania čitateľských zručností, čo má negatívny
vplyv na výsledky v škole, ale aj na hodnotovú orientáciu v živote vôbec. Pritom v literatúre môžu žiaci nájsť veľa pozitívnych
vzorov, v mnohých školách robia aj zaujímavé súťaže, napríklad prostredníctvom
literatúry vyhľadávajú v dielach dobro
a potom o literárnych hrdinoch aj hovoria.

Februárové číslo
časopisu Quark
■
■

vak Spectator a my sme radi, že jeho súčasťou sa stala aj naša škola, keďže cieľom
projektu je rozvoj komunikácie v cudzom
jazyku ako prostriedku na spoznávanie
kultúr a na diskusiu o spoločných problémoch svetového spoločenstva, podporu
tolerancie a zdôraznenie hodnôt vzdelania. Pani Julia Stanley a jej dvaja priatelia
z USA absolvovali dve diskusné stretnutia,
a to s výberom žiakov štvrtého a tretieho
ročníka. Na úvod predstavila pani Stanley
prítomným svoju kariérnu dráhu a pôsobenie na ambasádach po celom svete,
potom dostali slovo jej priatelia, ktorí ju
prišli navštíviť a zároveň spoznať Slovensko. Všetci hostia nešetrili chválou na krásy a kultúrne bohatstvo našej krajiny, ale
aj pozitívne dojmy, ktoré získali na stretnutiach so Slovákmi. V ďalšej časti stretnutia
mali žiaci možnosť položiť hosťom otázky
o všetkých témach, ktoré ich zaujímali,
a rozvinúť tak aktívnu a dynamickú diskusiu, čo sa aj podarilo. Na záver sme mohli
všetci konštatovať, že naše spoločné chvíle
boli obojstranne obohacujúce a prínosné.
Veríme, že podobné aktivity dokážeme
zrealizovať aj v budúcnosti.
(gav)

Osvojenie si princípov čitateľskej…
(dokončenie zo strany 1)

O ČOM PÍŠE

Je to zaujímavá motivácia, aktivita dáva
žiakom priestor na súťaživosť, už len samotným rozprávaním o tom, čo sami našli.
Vyhľadávaním v literárnych dielach si tak
napríklad cibria svoju vyjadrovaciu schopnosť. Žiaci potom prečítajú veľa kníh bez
toho, aby sme im to prikazovali.
Spomínané hravé a zaujímavé aktivity ste
využili aj vo vašej ukážkovej hodine Osvojenie si základných princípov čitateľskej
gramotnosti a motivácia k čítaniu, ktorú
si mohli pozrieť aj žiaci vašej školy. Ako
spätne hodnotili svoju účasť na hodine?
Ani sami nezbadali, ako pekne čítali, rozumeli textu aj s ním pracovali a potom aj
o prečítanom rozprávali. Ako ste si všimli,
dôraz sme dávali na rôzne formy čítania
a ich kombináciu v rámci jednej vyučovacej hodiny. Každá forma čítania má totiž
svoj význam a len všetky spolu nám umožnia dosiahnuť stanovený cieľ. Využívame
aj zmenu školského prostredia návštevou
knižnice, lebo každá zmena prostredia
v rámci vyučovania hodiny vyvoláva radostnú náladu, dáva žiakom nové podnety, a tak v nich podnecuje stále nové
a zároveň aj iné myšlienkové pochody,
a to aj v rámci už spomínaných niekoľkých
foriem výučby čítania.
Pokračovanie rozhovoru na tému Osvojenie si základných princípov čitateľskej gramotnosti a motivácia k čítaniu prinesieme
v nasledujúcom vydaní Učiteľských novín.
Mgr. Beáta REPÍKOVÁ,
manažérka publicity národného projektu
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Ruský nanotransportér
Potápanie a lekárska veda
Budúcnosť batérií
Presnejšie zamerané hviezdy
Mirko v mikrosvete materiálov – vedecká sci-ﬁ rozprávka
Svište – odborníci na prezimovanie
Čím je charakteristické lietadlo Evektor
EV-55 Outback?
Exkluzívny motocykel s elektromotorom
Nanodiamanty proti rakovine?
Olympijský štadión v Soči

ROKOVANIE
Možná spolupráca
s Čiernou Horou
Štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba prijal v stredu 15. januára mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu
Čiernej Hory Slavicu Milačićovú. Predmetom rokovania boli bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Čiernou Horou v oblasti
odbornej prípravy, vedy a výskumu a športu. Rokovalo sa tiež o možnej realizácii európskych programov Erasmus+ a Horizont
2020 a kooperácii pri projektoch Dunajskej stratégie.
(mš)
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Spravodajstvo

Počítače a cudzie
jazyky v europrojektoch
stredných škôl

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spoluinancovaný zo zdrojov EÚ.
Počítačové zručnosti v kombinácii so
znalosťou minimálne jedného cudzieho
jazyka patria nepochybne k častým požiadavkám na trhu práce. S ich výučbou
sa stretávame už na základných školách
a na túto „povinnú výbavu“ kladú dôraz
mnohé stredné školy. Spôsob ich výučby je vo viacerých smeroch individuálny, čoho dôkazom sú aj dva projekty
realizované za pomoci nenávratného
ﬁnančného príspevku prostredníctvom
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Cieľom projektov, ktoré
sú podporené z Európskeho sociálneho
fondu, je prispieť inovatívnym vzdelávaním k zvýšeniu kvality absolventov na ich
ľahšie uplatnenie sa v praxi.

Inovácia vzdelávacieho
procesu na základe
požiadaviek trhu práce
Súčasťou prebiehajúceho projektu Strednej odbornej školy polytechnickej v Hu-

Projektové vyučovanie v humenskej škole.

(dokončenie zo strany 1)

pri príležitosti zverejnenia prvých výziev
programu komisárka Máire Geoghegan-Quinn.

Zajtrajšok vedy je
v kvalite dnešnej školy

Výučba v interaktívnej učebni.
dzích jazykov s využitím IKT. Zriadené
má byť aj jazykové laboratórium, v ktorom budú umiestnené napr. notebooky
pre žiakov a učiteľa, interaktívna tabuľa,
hlasovacie zariadenie, digitálny vizualizér
a iné pomôcky. Na projekt získala škola
roku 2012 nenávratný ﬁnančný príspevok
vo výške 335-tisíc eur.

Kvalitou odborného
vzdelávania
k požiadavkám trhu
práce
Prispôsobiť vyučovací proces potrebám
vedomostnej spoločnosti bolo hlavným
cieľom projektu Strednej odbornej školy v Prešove, ktorý realizovala v rokoch
2010 až 2012. Jeho súčasťou bolo, podobne ako v projekte humenskej školy,
zavedenie IKT do vyučovacieho procesu,
ale aj modernizácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka. V rámci aktivít
bolo vytvorených šesť slovníkov odbornej
terminológie pre odbory kaderník, vlasová kozmetika, kozmetik, kozmetička a vizážistka, fotograf, podnikanie v remeslách
a službách. Na angličtinu a ďalšie predmety (napr. ekonomiku, propagačnú graﬁku,
odborné kreslenie, zdravovedu, atď.) boli
spracované štyri počítačové animácie
na prácu s interaktívnou tabuľou. Výstupom bol aj elearningový portál, ktorý
obsahoval časť na vkladanie dokumentov,
diskusné fórum, testovanie žiakov či zadávanie domácich úloh. Výška nenávratného príspevku bola 219-tisíc eur.
Odbor informovania a publicity ASFEU

Portál planetavedomosti.iedu.sk predstavuje unikátny digitálny obsah prírodovedných predmetov pre základné i stredné školy. Okrem veľkého množstva vzdelávacích materiálov vo forme obrázkov, simulácií, animácií, lekcií pre žiakov a učiteľov
ponúka aj jedinečnú možnosť zúčastniť sa súťaže určenej výhradne pre učiteľov.
Pedagógov, ktorí o Veľkej súťaži pre učiteľov už vedia, si dovoľujeme upozorniť, že
termín najbližšieho žrebovania je už 5. februára tohto roku. Pedagógom, ktorí o súťaži počujú prvýkrát, odporúčame zapojiť sa do súťaže čím skôr, a to tak, že splnia
tri základné podmienky:
■ získajú prístup na portál Planéta vedomostí (nutné kontaktovať: digipedia@iedu.
sk, 0800 138 033),
■ zúčastnia sa školenia o práci s digitálnym obsahom Planéta vedomostí alebo
didaktickej dielne – nadstavbe k týmto školeniam,
■ vytvoria úlohu pre žiakov na uvedenom portáli alebo on-line vzdelávací materiál
na nástroji tuul.sk.

Súťaž o zaujímavé
ceny

Vyhodnotenie absolútneho víťaza – šanca na unikátnu výhru

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spoluinancovaný zo zdrojov EÚ

V júni tohto roku bude zverejnené meno pedagóga s najväčším počtom vytvorených úloh a TUUL-ov súhrnne za obdobie od 1. 12. 2013 do 15. 6. 2014. Cenou pre
výhercu bude týždenný pobyt pri mori pre 2 osoby v malebnom Chorvátsku.

Splnením všetkých 3 základných podmienok je pedagóg automaticky zaradený do
Veľkej súťaže pre učiteľov.

Mesačné žrebovanie – šanca na výhru každý mesiac

KOMPRAX

Pozor! Do žrebovania za daný mesiac postupujú pedagógovia, ktorí v predchádzajúcom mesiaci vytvorili aspoň jednu úlohu pre žiakov alebo jeden TUUL pre učiteľov.
Výherca získava víkend strávený vo dvojici vždy v inej metropole Európy.
Piateho januára 2014 bola vyžrebovaná výherkyňa, ktorá získala letecký zájazd pre
2 osoby na 3 dni do Barcelony. Piateho februára bude vyžrebovaný výherca/výherkyňa, ktorý/-á získa letecký zájazd pre 2 osoby na 3 dni do Istanbulu. Viac o cene, ktorá
sa bude žrebovať 5. marca, sa dozviete v nasledujúcom čísle Učiteľských novín.

Exkluzívna výhra pre 5 najkreatívnejších pedagógov

Veľa šancí na výhru

Veda, výskum a inovácie kladú svoje základy už u žiakov na základných a stredných školách. Niekedy na tento fakt zabúdame a namiesto rozvoja tvorivého
potenciálu žiakov sa v našej výchovno-vzdelávacej sústave sústreďujeme na hromadenie informácií a poznatkov. Tieto sú
síce kľúčovou výbavou na ich budúce využívanie, ale procesy skúmania, vlastného
nachádzania odpovedí na mnohé otázky
z okolitého sveta musíme našich žiakov
učiť už od skorého detstva. Je na škodu veci, že naše deti nedostávajú väčšiu
podporu v tejto orientácii od mediálneho
sveta okolo nich. Napokon práve dnešní
žiaci budú v závere nového plánovacieho
obdobia a predovšetkým v nasledujúcom
období tými, ktorí prevezmú štafetu v rozvoji nových technológií, príprave nových
materiálov i riešení vo všetkých najdôležitejších oblastiach vedy a života. Bez
kvalitnej prípravy dnešných žiakov na tieto úlohy ich budúceho života Slovensko
nebude môcť byť plnohodnotným partnerom ostatného európskeho sveta. A to by
sa zásadným spôsobom podpísalo na našej prestíži i úrovni života, o ktorú sa tak
usilujeme.
Ľubomír PODLUŽIANSKY

Máš od 15 do 30 rokov? Rád píšeš, kreslíš
alebo vieš natočiť zaujímavé video? Zapoj
sa do Súťaže s KomPraxom a hraj o zaujímavé ceny.

DIGIPEDIA

Planéta vedomostí –
vaša letenka do sveta
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Budúcnosť
Európy…

ASFEU
mennom je šesť hlavných aktivít, ktoré
sú zamerané na zvýšenie adaptability
absolventov školy na trhu práce a tiež
v procese vyššieho vzdelávania. Keďže
projekt je primárne zameraný na využitie
informačno-komunikačných technológií
(IKT), cieľovou skupinou sú nielen žiaci, ale aj pedagógovia. V rámci projektu
škola pripravuje nové študijné materiály
a didaktické pomôcky, medzi ktoré patrí
aj zriadenie interaktívnej učebne. V aktivite Moderné vzdelávanie cudzích jazykov
– brána do Európy má za cieľ overiť prínos spracovaných študijných materiálov
a učebných pomôcok učiteľov v praxi
a posilniť ich zručnosti na výučbu cu-

■

Exkluzívny pobyt v samom srdci Ameriky – New Yorku, získa 5 najkreatívnejších
a najaktívnejších pedagógov, ktorých vyberie odborná porota. Šanca na výhru sa
zvyšuje pedagógom, ktorí vytvoria čo možno najviac TUUL-ov a tie budú zároveň
najobľúbenejšie a najzdieľanejšie medzi ostatnými pedagógmi. Hodnotiť sa bude
teda nielen počet vytvorených TUUL-ov, ale aj ich ďalšia využiteľnosť, obsahová
stránka, obľúbenosť a podobne.
Každému účastníkovi súťaže držíme palce a prajeme veľa tvorivých síl pri používaní
digitálneho obsahu Planéta vedomostí! Všetky informácie o súťaži nájdete na portáli
Planéta vedomostí alebo na Facebooku.
Sekcia informatiky MŠVVaŠ SR

Témou prác je neformálne vzdelávanie
alebo všetko, čo si sa naučil/-a mimo školy
a čo ti to prinieslo. Súťažiť môžeš v 3 kategóriách: literárne práce, výtvarné práce
alebo multimediálne práce.
Prácu doruč s vyplnenou prihláškou na
adresu: IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže, Mgr. Radka Štaffová, Búdková
2, 811 04 Bratislava 1, na obálke s heslom
„Súťaž KomPrax“, do 31. januára 2014!
Cieľom súťaže je podpora spoločenského
uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, podpora záujmu médií
o prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a popularizácia a osveta
o neformálnom vzdelávaní, vzbudenie záujmu verejnosti (laickej i odbornej) o túto
oblasť. Snahou organizátorov je tiež podchytiť záujem mládeže o tento typ vzdelávania ich aktívnou účasťou na spoločenskom uznaní neformálneho vzdelávania
v práci s mládežou.
Jeden účastník môže do súťaže zaslať maximálne jednu prácu v jednej kategórii.
Všetky kolá súťaže ﬁnančne zabezpečuje
IUVENTA prostredníctvom ﬁnančných
prostriedkov získaných na projekt z Európskeho sociálneho fondu.
(iuv)
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akceptácia, aby sa mohli stať súčasťou politiky štátu, je v rukách držiteľov moci v štáte, v tomto prípade ministerstva školstva.
Problém môže byť v tom, či ministerstvo
riadi školskú politiku a do akej miery, najmä
keď určité dôležité kompetencie preberajú
zriaďovatelia (obce, mestá) a časť iné ministerstvá (vnútra, práce, sociálnych vecí
a rodiny, hospodárstva), alebo či školstvo
je riadené neoliberálnym kapitalizmom.
Hore naznačené systémové oblasti zlyhania žiakov v medzinárodných meraniach
si vyžadujú podrobné a odborné analýzy
a najmä kreatívne a reálne myslenie v prístupoch k riešeniu bez politických a ekonomických obmedzení. Pokiaľ niekto
kalkuluje s politickými a ekonomickými
dimenziami riešenia, potom existuje východisko v tom, aby sa takýto autor stal
politickým činiteľom (poslancom, členom
vlády) a zmenil veci alebo aby ako občan
volil takých zástupcov, ktorí splnia rozumné a odborné, dobre premyslené a dokladované riešenia. Keď diskutujúci o riešení
kritického stavu nášho školstva nebudú
brať do úvahy limitujúce faktory politiky
a ekonomiky, ich krasorečnenie ostane len
čiarkou v odborných publikáciách alebo
vajatanie na seminároch, konferenciách,
v médiách či krčmách.

Problém kurikula

Od kuvika vrabčieho
po metakognitívnu
sebareguláciu
TEÓRIA A PRAX TVORBY UČEBNÝCH OSNOV
Hľadanie príčin, prečo naši žiaci zlyhali v medzinárodnom meraní PISA, by malo byť prioritnou otázkou ministerstva školstva, jeho priamo riadených organizácií, ale aj vysokých
škôl pripravujúcich učiteľov, pedagogických zamestnancov, organizácií vedy a výskumu
v pedagogike. Logicky by sa dalo očakávať, že ministerstvo školstva požiada priamo riadené organizácie, vysoké školy pedagogického zamerania, expertov, aby sa snažili identiﬁkovať príčiny a navrhli riešenia.
Okrem toho má ministerstvo k dispozícii edukačné agentúry (VEGA, KEGA,
APVV), cez ktoré by mohlo vyzvať na riešenie problémov. Má k dispozícii projekty
Európskej únie, ktoré za vysoké ﬁnančné
dotácie riešia čiastkové úlohy, ktoré spoločne (nadstavbovo) nie sú koordinované a cielené na podstatné oblasti. Už len
rómsku problematiku riešia najmenej tri
európske projekty – niečo podniká cez
tieto peniaze ministerstvo vnútra, niečo
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, niečo ministerstvo školstva... Milióny
eur nie sú sčasti vyčerpané a na druhej
strane nie je jasné ich vzájomné prepojenie, a teda ani konvergencia ich výsledkov
do užitočných, nie duplicitných a neuskutočniteľných riešení. Namiesto žabomyších vojen o nepodstatných, okrajových
veciach v školstve (rozličné kauzy) by
bolo hodno myslieť širšie, komplexnejšie
a najmä perspektívne. Naši žiaci zlyhali
aj v predchádzajúcich meraniach PISA,
uskutočnili sa konferencie, napísalo sa veľa
článkov, odporúčaní, nič však, ako ukazuje
výsledok, nepomohlo. Treba hľadať chyby,
v čom celá snaha zaniká, kde sa strácajú
návrhy, riešenia. Boli konferencie o čitateľskej gramotnosti, napísali sa knihy o tomto
probléme, prijali sa opatrenia na úrovni

manažmentu, výsledok v praxi však nie
je skoro žiadny. Napr. volá sa po pridaní
hodín matematiky (akoby redukcia hodín
matematiky bola príčinou zlých výsledkov
deviatakov v meraniach PISA), ale neberie
sa do úvahy, že aj keď bolo pri predchádzajúcich meraniach PISA v školách viac
hodín matematiky, naši žiaci v matematickej gramotnosti taktiež zlyhali.

Po príčinách
neúspechu
Problém nie je v rozšírení hodín matematiky, prírodných vied. Problém je inde
a vážnejší. Čo učíme, koho, ako, za akých
podmienok a kto učí. Krajne kritické stanovisko by sa dalo vyjadriť takto:
■ Učíme nepotrebné, zbytočné veci –
problém kurikula, obsahu.
■ Učíme žiakov so zlou výchovou doma
a pod zlým vplyvom médií, spoločnosti,
učíme unudených, pasívnych a agresívnych žiakov – problém výchovy.
■ Nepoznáme, ako lepšie učiť, postupovať, nemáme moderné didaktiky
predmetov, dobré učebnice, metodiky
vzdelávania – problém didaktiky.
■ Nevieme, čo so žiakmi zo znevýhodneného prostredia, nemáme pripravené

■

■
■

■

školy na inkluzívnu edukáciu žiakov –
problém inklúzie.
Nemáme ﬁnančné ohodnotenie, materiálno-technické vybavenie škôl, sociálne uznanie rodičov, spoločnosti – problém akceptácie hodnôt.
Nemáme dobre pripravených pedagógov – problém profesionality učiteľov.
Nemáme dobré riadenie školstva –
problém moderného riadenia, byrokracie, ﬁnancovania.
Nemáme štát, ktorý by školstvo, najmä
výchovu a vzdelanie, dal medzi svoje
priority – problém smerovania štátu.

Autori diskutujúci o príčinách neúspechov
našich žiakov, napríklad prof. I. Turek,
prof. E. Petlák, prof. B. Kosová, prof. B. Pupala, prof. E. Mistrík, V. Burjan a iní, identiﬁkovali súbory príčin, ktoré sú známe a verejne dosť pertraktované, ale nezhodujú
sa v tom, ako problémy riešiť. Odhliadnuc
od konkrétnosti, návrhy riešení sa líšia aj
pre rozličné teoretické koncepcie týchto
autorov, nehovoriac o tom, že informovaní
laici, diskutujúci o riešeniach krízy edukácie na Slovensku, nemajú ani teoretické základy, aby prezentovali validné a reálne realizovateľné riešenia. Konfrontácia návrhov,
ich platnosť a reálnosť, zamietnutie alebo

Kurikulum, zjednodušene povedané, je obsahom toho, čo sa žiak na určitom stupni,
v určitom ročníku a určitom čase má naučiť. Označujeme to aj pojmom osnovy.
Osnovy sú v tradičnom pedagogickom poňatí premenené na tematicko-časové plány.
Okrem toho kurikulum v širšom chápaní
zahrnuje aj organizáciu vyučovania a metódy výučby. Osnovy sa tvorili pre predmety
a ročníky s dosť presným vymedzením, čo
má učiteľ v danom čase a predmete naučiť.
Tak napríklad vybrané slová po M v 3. ročníku základnej školy mali byť prebrané v decembri, pokiaľ tomu tak nebolo, inšpektor
kritizoval učiteľa, atď. V novších návrhoch
sa objavuje, aby učebná látka nebola tak
presne špeciﬁkovaná. Návrhy sú na liberalizáciu v tom zmysle, že stačí predpísať
štandardy pre ročník a predmety, a v ešte liberálnejšom poňatí, že na I. a II. a III. stupni
škôl stačí predpísať, čo má žiak vedieť, a je
vecou učiteľa, ako si to rozloží, rozplánuje.
Tu je dôležitou otázkou deﬁnovať, čo má
žiak vedieť na výstupe z určitého stupňa
vzdelávania. Hovoria o tom obsahové a výkonové štandardy. Je to systémový problém
dôvery v profesionalitu učiteľa.

Predimenzovanosť
učiva
Dôležité je, čo predpíše štátny program
vzdelávania. Ide o tvorbu osnov. Na jednej
strane sú tvorcovia osnov, „predmetári“,
čo sú učitelia aprobovaní na jednotlivé
predmety, ktorí neustále – teraz aj v minulosti a aj v návrhoch pre budúcnosť – cítia
a chcú čo najviac učebnej látky zo svojho
predmetu. Na druhej strane rozširovanie
obsahu nie je možné robiť do nekonečna,
lebo suma informácií sa zväčšuje a potom
nie je možné všetko prebrať ani z hľadiska
kapacít žiakov (najmä znevýhodnených),
ani z hľadiska učiteľov – ako môžeme všetko naučiť všetkých žiakov za danej časovej
dotácie. Snaha „predmetárov“ je prirodzená, pretože pre nich všeobecné vzdelávanie a vzdelanie znamená, že žiak musí vedieť skoro všetko, čo chce učiteľ. A učiteľ
chce, aby žiaci vedeli z danej vedy čo najviac. Tak fyzici pridajú do učebnice Higgsov fenomén, pretože je pre nich dôležitý,
zaujímavý a bol objavený nedávno, pritom
však ostáva v obsahu celé predchádzajúce
učivo. Tak dochádza k predimenzovanosti
obsahu, ktorý nemôžu zvládnuť v danom
čase ani žiaci, ani učitelia. Preto volajú
po vyššej dotácii hodín pre svoj predmet.
Predimenzovanosť obsahu vzdelávania
v našich školách je jedným z podstatných
problémov, od ktorého sa odvíjajú ďalšie
ťažkosti.
Demonštrujme to na príklade kuvika vrabčieho. Ide o učebnú látku v 5. ročníku zá-

kladnej školy. Skúšal som na druhej atestácii
učiteľku, ktorá prezentovala dobrý projekt
výučby v tomto ročníku, kde mala prebrať
v obmedzenom čase tému cicavce: líška,
medveď, srna, atď., a lesné vtáky: sovy,
kuvik vrabčí, kukučka jarabá, ďateľ a iné.
Na hodine, ktorá bola otvorená aj pre rodičov, sa učiteľka pýtala aj na spev vtákov,
na to, ktoré sú chránené, atď. Problém je
v množstve učiva vzhľadom na čas a funkčnosť informácií pre žiakov, v ich osvojení
si (a následnom skúšaní). Keď o každom
vtákovi povedala vyučujúca len pár slov
a ešte sa snažila hovoriť aj o tom, ktoré
sú chránené, a ukázať to aj na interakčnej
tabuli, hodina prebehla rýchlosťou blesku,
prezentáciou množstva informácií. Problém je, čo si žiaci z toho zapamätali. Keď,
tak možno vymenujú vtákov (pamäťové
osvojenie), možno si spomenú, ktorých treba chrániť, a nič viac. Na ďalších hodinách
už prešla na celkom inú tému. Otázkou je,
či menej by nebolo viac. Nebolo by užitočnejšie podrobnejšie a odborne prebrať viac
napr. o kuvikovi vrabčom, ako typovom príklade, a využiť to na rozvoj myslenia žiakov,
s otázkami na vedomosti, na pochopenie,
otázkami smerujúcimi k syntetickému, analytickému, hodnotiacemu, ku kritickému
a k tvorivému mysleniu o vtákoch? Prejsť až
k úvahám, ako cez učebnú látku o vtákoch
rozvíjať metakognitívne schopnosti a samostatné, autoregulačné učenie žiakov?
Zmena didaktickej paradigmy môže byť
napr. v tom, že by sa koncipovali osnovy,
kurikulum aj z hľadiska osvojenia si:
a) faktických vedomostí (základných),
b) koncepčných vedomostí,
c) procedurálnych vedomostí (napr. pokiaľ by žiak mal záujem o kuvika vrabčieho, aby vedel, kde si má nájsť informácie),
d) metakognitívnych vedomostí (stratégie,
postupy poznávania, autoregulácia).
Pri množstve učiva a nedostatku času
na analýzu, precvičenie a zdôraznenie podstaty žiaci získajú istý prehľad, ale nezapamätajú si a nepochopia základné poznatky.
Neutvrdia si ich, neopakujú a potom vo
vyšších ročníkoch im chýbajú na ďalšie ovládanie zložitejšieho učiva. M. Mojžiš (Týždeň, 40/2013, s. 21) v kritike vzdelávacích
štandardov (obsahových aj výkonových)
uvádza, že „podľa obsahového štandardu
predmetu hudobná výchova má každý žiak
na konci piateho ročníka ovládať pojmy,
ako agogika a terasová dynamika, na konci šiesteho ročníka zas Seikilovu pieseň...“
To sú minimálne požiadavky, ktoré by mal
zvládnuť každý žiak, keď chce postúpiť
do vyššieho ročníka. M. Mojžiš poukazuje
na nesúlad medzi obsahovými a výkonovými štandardmi a tiež reaguje na navrhované
obsahové (kurikulárne) zmeny, ktoré navrhol Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Proti
obsahovým úpravám, kde sa uberá časť
voľných hodín školského vzdelávacieho
programu a posilňuje sa matematika, prírodné vedy, pracovné vyučovanie, protestovali učitelia petíciou... Prijatie týchto zmien
by znamenalo znova prerábať školské vzdelávacie programy, prerábať časť štátnych
vzdelávacích programov. M. Mojžiš sa pýta,
či sú návrhy ŠPÚ a ministerstva školstva naozaj vylepšením. A odpovedá si: „Nuž, nielenže nie sú, ale dokonca vyvolávajú dôvodné podozrenie, že na ministerstve a v ŠPÚ
nie je jediný zodpovedný človek, ktorý by
rozumel aspoň takým základným pojmom,
ako sú vzdelávacie štandardy.“

Vyčleniť podstatné
Predimenzovanosť učebnej látky, čo je
problém kurikula, vedie k mnohým nedostatkom, napr. k tomu, že učivo žiakov
nezaujíma, nemotivuje ich a najmä že nepochopia podstatu. Nerozvíja sa celkové,
holistické myslenie na všetkých úrovniach.
Podobne je to v iných predmetoch – učiť
rad za radom spisovateľov a ich diela bez
času na ich rozbor, naháňať látku o deriváciách bez toho, aby žiak nemal upevnenú
látku o násobení zlomkov, vedie k nepochopeniu, demotivácii, nerozvíjaniu poznávacích funkcií žiakov. Príkladov z praxe
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je veľa – učíme zo slovenčiny morfémy, ale
pritom maturant napíše na vysokej škole
seminárnu prácu na tému Nadaný žiaci...
Logicky to vedie k riešeniu, aby sa v jednotlivých predmetoch (vedách) vo vzdelávaní
určili kľúčové pojmy, zákonitosti, poznatky,
ktoré by mali byť obsahovými štandardmi,
a nie aby sa tvorilo kurikulum tak, že za sebou radíme bez určenia podstatnosti a dôležitosti jednu informáciu za druhou. Existuje aj problém poddimenzovanosti učiva,
čo môže byť spôsobené zlým rozplánovaním učiva alebo tým, že žiaci už ovládajú
učivo, s čím osnovy nerátali. Tvorivý učiteľ
v tomto prípade dopĺňa učivo podľa vlastného výberu alebo opakuje látku.
Okrem predimenzovanosti a poddimenzovanosti učiva vážnym problémom, ba
podstatným je vyčleniť podstatné učivo.
Vyznačiť ho vo vzdelávacích programoch,
v učebniciach, metodikách. Ostatné učivo
členiť na doplňujúce (vrátiť sa k staršiemu učivu, ktoré podmieňuje zvládnutie
nového učiva, najmä u žiakov, ktorí majú
pomalšie tempo učenia alebo problémy
s porozumením látky) a rozširujúce (v prípade, že nadanejší žiaci zvládli základné
učivo). To si vyžaduje profesionálnu prípravu a prácu učiteľov, kde sa uplatní vnútorná diferenciácia, kde sa uplatní humanistický prístup k žiakom. Žiaľ, v mnohých
učebniciach nie je jasne vyznačené, čo je
základné, čo doplňujúce a čo rozširujúce
učivo. Najčastejšie, ako ukázali naše analýzy učebníc, je v učebniciach (pracovných
listoch a pod.) súbor cvičení na prebranú
látku bez diferencovania „návratu späť“
k staršej učebnej látke alebo k úlohám,
ktoré predbiehajú momentálnu učebnú
látku. Dôsledne a jasne to nie je urobené
ani v štátnych vzdelávacích programoch.
Vo výskume sme sledovali, ako sa učitelia vyrovnávajú s množstvom učiva, ktoré
majú naučiť v danom čase.

Slovenské kurikulum

sa nad tým, či si všetci žiaci osvojili učivo, či
ho pochopili. Skúšajú najmä pamäťové fakty, informácie, hodnotia kvantitu zapamätaného, nie kvalitu myslenia, pochopenia.
Je to veľká skupina „vyhorených“ učiteľov,
ktorých snahou je „prežiť“ a nezamýšľať sa
nad obsahom a stupňom osvojenia si obsahu žiakmi. Sú to „remeselníci“, ktorí odučia všetko, čo je predpísané, nemajú radi
inovácie, nehlásia sa na ďalšie vzdelávanie,
na semináre či konferencie, nečítajú odbornú literatúru, a aby obránili svoju pasivitu
a rezignáciu, nadávajú na školský systém,
nízke platy, byrokraciu, rodičov, politiku
a iné, čo im subjektívne umožňuje ospravedlniť svoje postoje a správanie.
Od toho, akú má učiteľ „ﬁlozoﬁu“ práce
s vyučovacím obsahom, značne závisia aj
metódy, didaktika výučby a, prirodzene,
výsledky. Merania sú „bičom“ pre školy
a náznaky zoraďovania (ratingy) a porovnávania škôl by mali viesť k poctivej konkurencii. Pôvodným zámerom zavedenia
celoštátnych meraní a prijatia medzinárodných meraní bolo vyvolať zdravú konkurenciu medzi školami, štátmi, čo sa aj podarilo
v tom zmysle, že ostatné výsledky našich
žiakov v PISA viedli k uvedeným reakciám
mnohých učiteľov, odborníkov, a dá sa
predpokladať, že to bude viesť aj k zmenám, ktoré prijme ministerstvo školstva.

Tvorba obsahu
vzdelávania
Jedna z podstatných chýb, pre ktorú naši
žiaci zlyhávajú v domácich aj medzinárodných meraniach, je v tvorbe obsahu vzdelá-

oblasti. Je zrejmé, že telesná výchova by
mala mať ﬁlozoﬁu rozvíjania všetkých psychomotorických funkcií na základnej škole,
že výchovné predmety by mali akcentovať
najmä zložku emocionálneho prežívania,
matematika logického myslenia, atď. Dnes
sme zo strany ŠPÚ svedkami opätovného
návratu k starému obsahu, predimenzovanosti učiva, čo iba prehĺbi krízu nášho
školstva. Akoby sme neboli schopní vytvoriť moderné kurikulum, postavené na inej
paradigme vyučovania, osvojovania si
učebnej látky. Naše prekvapenia z neznalosti žiakov, študentov, či už v bežnej praxi,
alebo v testoch, sú následkom tohto naháňania sa za množstvom prebraného (neosvojeného) učiva, bez jeho precvičenia,
opakovania, hodnotenia. Najmä keď narastá počet znevýhodnených žiakov v škole,
a koncepcia inklúzie k tomu prispeje ešte
viac, je nevyhnutné koncipovať kurikulum
vzdelávania inak.

Teória tvorby kurikula
Teórie tvorby kurikula boli popísané
v mnohých knihách. Spomenieme len najznámejších našich a českých autorov, ktorí
sa venovali teórii a tvorbe kurikula. Boli
to najmä: E. Walterová a jej spolupracovníci, J. Průcha, J. Maňák a jeho kolegovia
z Brna, J. Mareš, H. Veverková, Z. Kalhous,
O. Obst, M. Darák, P. Bauman, B. Pupala,
Š. Švec, P. Kmeť a iní. Kurikulum sa u väčšiny týchto autorov chápe nielen ako obsah
vyučovania, ale pod tento pojem zahrnujú aj organizáciu vyučovania (dôležité je,
koľko hodín sa učí celkovo, koľko je hodín
na daný predmet, či ide o predmetové vyu-

Podobne podľa teórií edukácie možno rozdeliť paradigmu tvorby kurikula na základe
teórie Y. Bertranda, ktorý rozlišuje:
■ spirituálne teórie – tak sa tvorí napr. kurikulum náboženskej výchovy,
■ personalistické teórie – kurikulum zacielené najmä na rozvoj osobnosti žiaka,
■ kognitívne teórie – kurikulum je v tomto prípade zamerané najmä na rozvoj
poznávacích funkcií žiaka,
■ technologické teórie – kurikulum je cielené na učenie sa pomocou informačno-komunikačných teórií (hypermediálne učenie, virtuálna škola),
■ sociokognitívne teórie – v kurikule sa
kladie dôraz na sociálne učenie,
■ sociálne teórie – v aplikácii na kurikulum
ide najmä o riešenie sociálnych problémov spoločenstiev,
■ akademické teórie – ide o klasické vzdelávanie a tvorbu tradičného kurikula.
Z iného pohľadu možno rozpoznať tieto
typy kurikula:
■ normatívny typ – vzdelávacie aktivity
sú orientované na vopred určené ciele,
a preto sa vyžaduje jasná, presná a konkrétna podoba osnov; normy sa tvoria
na základe štatistických noriem,
■ participatívny, ústretový typ – vytvorenie obsahových, organizačných aj
didaktických podmienok na interakciu
medzi žiakom, obsahom a učiteľom,
■ autoritatívne kurikulum – jednotne
a podrobne popisuje ciele, učivo, stratégie, metódy vzdelávania pre všetky
školy a prísne sa vyžaduje ich dodržiavanie (Švédsko, Francúzsko),
■ liberálne kurikulum – tvorba centrálnej
úrovne v podstate neexistuje, každý región, škola tvorí svoje vlastné kurikulum
(USA, Nemecko, Holandsko),
■ národné a školské kurikulum – dvojúrovňový model vzdelávania; v štátnom
(národnom) vzdelávacom programe je
autoritatívne určený obsah, v školskom
programe je voľba programu školou
(Slovensko, Česko, Poľsko, Austrália).

Prístup učiteľa
k náplni vyučovania
Prvú skupinu učiteľov tvoria tí, ktorí sa
snažia celú učebnú látku naučiť všetkých
žiakov – pokiaľ každý žiak neovláda látku
aspoň na 70 %, t. j. na trojku, učiteľ nepokračuje v novej učebnej látke (ide o konkrétne vyjadrenie učiteľov z praxe, nie
teoretický konštrukt). Opakovanie a precvičovanie „staršej“ učebnej látky vedie
k zaostávaniu v časovom pláne preberania
učiva. Je tu snaha naučiť všetkých všetko.
Je to snaha chvályhodná, ale ťažko uskutočniteľná v triedach, kde je veľa integrovaných žiakov.
Druhá skupina učiteľov sa snaží prebrať
celú látku, ale záleží im najmä na tom, aby
ju zvládli priemerní a schopní žiaci. Je tu
snaha naučiť všetko najmä prospechovo
dobrých žiakov, aby v škole prosperovali
najmä dobrí žiaci, ktorí sa hlásia na náročnejšie školy na druhom stupni alebo
na vysoké školy; slabší zaostávajú. Nie je
to profesionálny prístup, keď učiteľ rezignuje na niektorých žiakov s odôvodnením, že aj tak novú učebnú látku nezvládnu, hovoriac: „Nemám čas venovať sa len
slabším žiakom, budú trpieť tí lepší alebo
budú vyrušovať.“
V tretej skupine učiteľov – redukujúcich
učebnú látku – sú ešte dve podskupiny.
Jedna skupina učiteľov vynecháva menej
podstatné veci a učí len základné učivo,
druhá zas vynecháva celé tematické celky učiva. Dôvody sú rozličné: žiaci to nezvládnu, je to zbytočné učivo, učili sa to už
na inom predmete, nedá sa prebrať a precvičiť všetko a podobne. Na druhej strane
školské predpisy umožňujú redukovať približne 20 % obsahu samotným učiteľom
a je na jeho zvážení, ktorú časť učebnej
látky vynechá a ktorú nie. To môže viesť aj
k tomu, že sa vynechá práve učebná látka,
ktorá bude potrebná na skúškach (monitoring, PISA, PIRLS), a žiaci tak dosiahnu
slabšie výsledky. Je tu snaha učiteľa robiť
arbitra, čo z obsahu je potrebné naučiť
a kto čo zvládne.
Štvrtá skupina učiteľov preberá celú učebnú látku, ako je predpísaná, ale nezamýšľajú

gogiky. E. Walterová (1994, 2006) hovorí
o týchto prístupoch:
■ esencializmus (Anglicko) – vyčlenenie
podstatného učiva, esencie poznania
a spôsobov poznávania,
■ encyklopedizmus (Slovensko) – žiaci
majú získať encyklopedické poznatky
z jednotlivých vied,
■ pragmatizmus (USA) – koncepcia kurikula má zodpovedať najmä praxi,
■ polytechnizmus (bývalý Sovietsky zväz)
– koncepcia kurikula má tiež zodpovedať najmä praxi,
■ naratívna metóda (Taescher) – učenie
pomocou príbehov, čo sa týka viac didaktiky ako obsahu a uplatňuje sa najmä pri kurikule výchovných predmetov,
oblastí.

Learning Beyond Fifteen: Diskusie o kurikulárnej politike na Slovensku spustili aj ostatné
výsledky medzinárodného merania vedomostí žiakov PISA 2012.
vania, v osnovách, v kurikule. V projekte Milénium došlo prvýkrát k snahe redukovať
nefunkčné učivo a viac sa sústrediť na podstatné učivo, na precvičenie, upevnenie základného učiva, bez ktorého nie je možné
stavať ďalšie vedomosti. Keď niekto nevie
násobiť desatinné čísla, ťažko môže pochopiť diferenciálny počet. Kto nevie, aké
„i“ sa píše v množnom čísle, ťažko pochopí
morfémy, atď.
Základným problémom je, aby sa odborníci dohovorili, čo je základom daného
predmetu, vzdelávacej oblasti, a od toho
odvodili obsahové a výkonové štandardy,
osnovy, kurikulum. Rozhodne to nemôže
byť len hromadenie informácií „bez ladu
a skladu“, bez systému, koncepcie, ﬁlozoﬁe. Základom môžu byť nosné pojmy (fyzika, chémia, matematika), základom môže
byť nosná téma, myšlienka (literatúra, dejepis, prírodoveda). Každý vyučovací predmet, oblasť aj prierezové témy by mali mať
svoju logiku podstatných výstavbových
prvkov odvodených od cieľov predmetu,

čovanie, alebo vzdelávacie oblasti, a pod.)
a napokon tu začleňujú aj metódy výučby,
didaktiku – v tejto oblasti sú významné práce E. Petláka, I. Tureka, J. Bajtoša a iných.
V ostatnom čase sa veci komplikujú tým,
že okrem vedomostného obsahu kurikula sa do kurikulárnej teórie začleňuje
aj rozvoj myslenia, kognitívnych funkcií,
rozličných druhov inteligencie (R. Sternberg, H. Gardner a iní) a metakognitívnych
spôsobilostí (L. Anderson). Významný je
presun v oblasti didaktiky z direktívneho
vyučovania k autoregulatívnemu vyučovaniu (M. Boekaerts, Zlínska škola: J. Hladík,
S. Vávrová, K. Hrbáčková, na Slovensku
práce D. Kováča o autoregulácii, M. Kuruca a iných autorov). Pri tvorbe kurikula by
autori mali vymedziť základné paradigmy
jeho tvorby z hľadiska vedomostí (poznatkov), z hľadiska rozvoja kognitívnych funkcií, z hľadiska organizácie (manažmentu)
vyučovania a z hľadiska didaktiky.
Tvorba kurikula, osnov sa v prvom rade
koncipuje na základe určitej teórie peda-

V našom prístupe (M. Zelina, 2004) sme
navrhli rozdelenie teórií výchovy na základe toho, od čoho sa dá odvodiť aj koncepcia tvorby osnov. Pri tvorbe osnov možno
vychádzať z týchto teórií:
■ pragmatická, behaviorálna koncepcia –
založená na tvorbe osnov, ktoré najviac
potrebuje prax, život; je to viac orientácia na životné situácie (pragmatizmus
v USA, polytechnická škola v bývalom
Sovietskom zväze, najnovšie snahy
nášho ministerstva školstva posilnením
stredných odborných škôl),
■ scientistická teória – na jej základe sa
tvoria osnovy, kde poznatky sú rešpektujúce najmä poznanie a stav vedy
v príslušnom odbore, napr. vo fyzike,
v chémii; v poňatí Y. Bertranda ide
o akademické prístupy k tvorbe kurikula, v chápaní Walterovej o encyklopedické poňatie,
■ kognitívna teória – stavia na esencializme doplnenom o metodiky rozvoja
kognitívnych funkcií žiaka a jeho metakognitívnych spôsobilostí,
■ sociálne teórie – obsah vzdelávania sa
konštruuje najmä na základe potrieb
spoločnosti, jej sociálnych aspektov,

■

■
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osnovy sú orientované na sociálne
problémy, sociálne učenie,
humanistická teória – pri tvorbe osnov
sa berie do úvahy osobnosť žiaka, jeho
potreby a akcentuje sa výchova, hodnoty, zmysel života a tieto domény sú
prepojené s konkrétnym obsahom vyučovania pri posilnení výchovných stratégií; v poňatí Y. Bertranda ide o personalistické teórie, z ktorých sa koncipuje
paradigma tvorby kurikula.

K týmto a ďalším teoretickým východiskám
tvorby kurikula treba dodať, že v prípade
neautoritatívneho určenia obsahu (úplne voľné osnovy, okrem východiskových
štandardov na výstupe typu škôl) je použiteľná aj kompromisná stratégia, kde časť
obsahu je určená štátom direktívne (štátne
vzdelávacie programy) a časť obsahu je
tvorená školou. Tento model dvojúrovňového vzdelávania je kompromisom medzi
krajnými teóriami tvorby kurikula. Tento
model tvorby kurikula bol prezentovaný
v projekte Milénium, dnes sa však okliešťuje a smeruje k encyklopedizmu.

Štátne a školské
kurikulá
Okrem teórií tvorby kurikula treba brať
do úvahy, že môžu existovať štátne, školské, skryté kurikulá, že do obsahu výučby
zasahuje súkromná teória učiteľa. Ďalším
dôležitým aspektom, ktorý určuje kurikulum, je počet hodín venovaných danej
téme, predmetu, oblasti. Sú napríklad informácie o tom, že čas výučby našich žiakov
je podstatne menší, ako napr. v Japonsku,
Hongkongu, Singapure. Tvorbu kurikula
komplikuje tiež skutočnosť, či štát prijme
koncepciu možností realizovať alternatívne prístupy k edukácii, napr. náboženskej
a nenáboženskej výchovy, waldorfskej školy. Jedným z riešení je, že ciele, výstupné
štandardy sú určované štátom aj pri alternatívnych prístupoch, ale je ponechaná
voľnosť postupov a organizácie práce, metód výučby, ako sa k cieľom dopracovať.
Tento koncept vyplýva z ústavy daného
štátu, v prípade Slovenska je to ustanovenie o zodpovednosti štátu za povinné
vzdelávanie žiakov.
Výstavba kurikula môže byť špirálovitá,
etapovitá, lineárna, reťazová, klastrová, naratívna, projektová. Predmetové komisie,
Kurikulárna rada by mali posúdiť, v ktorých predmetoch, vzdelávacích oblastiach
a ročníkoch je vhodná tá-ktorá stratégia výstavby osnov. Napr. prierezové témy môžu
byť zaradené formou etapovitej výstavby,
výučba cudzieho jazyka pomocou špirálovitej stratégie, literárna výchova pomocou
naratívnej metódy a podobne.
Uviedli sme len výťah z problémov komplexnosti a zložitosti tvorby osnov. Ten, kto
chce tvoriť kurikulum, mal by mať v prvom
rade jasné, aká je školská politika štátu, aké
sú teoretické možnosti, a mal by nájsť kompromis, prípadne zhodu medzi teóriou,
koncepciou osnov a štátnou politikou, jej
možnosťami (najmä ﬁnancie, podmienky,
vzdelávanie učiteľov, historické aspekty,
kultúra a pod.). Bez takéhoto poznania
bude tvorba kurikula náhodná, nekonzistentná, neustále sa budú meniť princípy aj
konkrétnosti. Akékoľvek zmeny v školstve
by sa z tohto pohľadu buď mali diať v teoretickej koncepcii výstavby kurikula, alebo
pri reforme musí dôjsť k paradigmatickým
zmenám, ktoré si vyžadujú rozsiahlu prácu na zmene zákonov a všetkých oblastí
školstva.

Prax kurikulárnej
politiky
V Miléniu bola snaha redukovať nefunkčné učivo a vytvorením školského vzdelávacieho programu dať voľnosť, slobodu
učiteľom, aby voľné hodiny venovali podstatným veciam, obsahu, ktorý trápi žiakov
a školu. Žiaľ, táto snaha bola v mnohých
školách zle pochopená. Niektoré školy vynechaný obsah zo štátneho vzdelávacieho
(pokračovanie na strane 7)
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Zvýšenie efektivity procesu
vzdelávania aplikovaním
integrovaných IKT
PEDAGOGIKA A IKT
V tomto čísle sa v sérii článkov k vytvoreniu iného pohľadu na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT)
v procese vzdelávania pozrieme napr. na to, ako za pomoci elektronickej učebnice a členenia vyučovacej hodiny na moduly
možno zvýšiť motiváciu žiakov a otvoriť nové obzory spolupráce medzi učiteľom a žiakmi i žiakmi samotnými.

Riešením sú
integrované IKT
Potreba exaktnejšej merateľnosti výsledkov, precíznej kontroly aktivít žiaka a zamestnania všetkých žiakov počas hodiny
v triede súčasne sa dostáva do popredia
záujmu (podobne ako na iných pracoviskách v spoločnosti). Tiež je tu požiadavka
vytvorenia predpokladov na ďalší vývoj
žiaka a jeho priebežné zaraďovanie (preraďovanie) viditeľné v proﬁle žiaka podľa
širšie členených a jasne determinovaných
kritérií. Tento postoj vyplýva z rôznorodosti charakterových a vôľových vlastností žiaka, ako aj z postupného menenia rolí
v dôsledku jeho osobnostného vývoja.
Žiak má informácie z hodnotení, z ktorých je zrejmé aj jeho zaradenie. Zaradenie žiaka výrazne ovplyvnia jeho sociálne
aspekty prejavené v priebehu vzdelávacieho procesu.
Sú to mechanizmy, na základe ktorých
vieme očakávať od žiaka zodpovedajúce
kvality plnenia a vieme odporúčať vzťahy medzi spolužiakmi pri riešení či tvorbe, ktoré prinesú efektivitu v spolupráci
či v zlepšení sociálneho kreditu. Vieme
odporúčať žiakovi riešenia projektových
úloh, ako aj kolektív, ktorý spoluprácou
dokáže žiaka podporiť. Je na učiteľovi,
ako citlivo sa postaví k žiakovi, aby ako
manažér podporil jeho ambície a umožnil
mu získať schopnosti či kompetencie.
Integrované IKT prinášajú so sebou zmenu v práci pedagóga, čo považujeme
za zásadný obrat v postoji učiteľa k žiakovi, napríklad zmenu v zrušení priority
učiť či vyučovať, ktorú je výhodné prenechať počítaču. Rovnako tak zmenu
v priorite získavania hodnotení formou
skúšania (náhradou je vopred vybraná
téma projektovej úlohy a termín jej prezentácie žiakom). A taktiež 24-hodinový
prístup žiaka ku komplexnému súboru
dokumentov, ako je prezentácia, cvičenie a test, cez internet (žiak vopred pozná cvičenie či test, ako aj tému, ktorú
bude učiteľ alebo on sám prezentovať).
Tieto zmeny považujeme za inovatívne
formy v pedagogike a označujeme ich
ako prejavený dôsledok vplyvu integrovaných IKT na proces vzdelávania. Informácie o priebehu, obsahu komplexne
pripravenej vyučovacej hodiny bude mať
učiteľ aj žiak k dispozícii vopred na celé
obdobie (polrok, rok).
Vzťah medzi učiteľom a žiakom sa začne meniť variabilným zaťažením žiaka,
využívaním IKT popri plnení si povinností
na hodine v tom, že žiak už nebude považovať za dostatočne relevantnú formu
vzdelávania pomocou odpozorovania
(náhodné vyvolávanie, skúšanie, vypracovávanie cvičenia jednotlivcom pred tabuľou...). Tento vzťah sa však bude meniť
možnosťou žiaka vyjadriť sa v konfrontácii v diskusii či v prezentácii projektovej
úlohy pred triedou, za zisku náležitého
ocenenia učiteľa aj triedy.
Veľmi silný vplyv na kvalitu pedagogiky
v oblasti komunikácie prinesú diskusie ako
pevná súčasť vyučovacej hodiny, v ktorých sa výrazne prejavia proﬁly jednotliv-

ca, a okrem bodového uznania od učiteľa
(žiakov) získajú svoje pevné postavenie
v sociálnej skupine. Žiak potrebuje učiteľa
dnes viac v polohe psychológa, sociológa
a empatického človeka s vedomosťami
a so skúsenosťami, pripraveného komunikovať s ním a riešiť problémy o vzdelávaní
či uplatnení sa v živote, v špeciﬁckej oblasti učiteľa.
Všetky spomenuté aspekty z oblasti vzťahov bude výhodné uplatňovať (vytvárať)

v škole, v spoločnosti spolužiakov, v kruhu vznikajúcich priateľstiev, partnerstiev,
súhry a spolupráce. Tieto slová sú aj odpoveďou na možné získanie vzdelania len
z prístupu na internet, bez učiteľa, s prístupom k integrovanému obsahu v IKT,
pripravenému logistickým centrom. Je prirodzené, že vzdelanie sa bude dať dosiahnuť aj takýmto spôsobom. Mnohí rodičia
žiadajú o možnosť vzdelávať svoje deti
doma, a tak sa vyhnúť povinnej návšteve
školy. Pokiaľ im orgány vyhovejú, budú
mať k dispozícii zhodný materiál ako žiaci
v škole, prístupný cez internet.
Je potrebné uviesť aj ďalšie pozitívum
sociálneho prostredia školy, a tým je učiteľ-odborník, ktorý objasní nad rámec
prezentovaného priebehy výpočtov, terminológiu pojmov, kategorizáciu postupov
či vplyvy procesov. Sú to pojmy, ktorých
vysvetlenie v hrubej podstate zabezpečí

počítač s dobre pripravenými prezentáciami a cvičeniami. Učiteľ však prinesie
svetlo do spleti vzťahov a súvislostí (diskusia), ktoré vo svojej exaktnosti počítač
nedokáže.
Pri uplatňovaní foriem pedagogiky využívajúcej integrované IKT dostáva aj samotný proces hodnotenia novú formu. Učiteľ
získa hodnotenie okamžite a po stlačení
klávesu počítača ho budú poznať aj žiaci.
Hodnotenia nadobudnú nový charakter

taktiež vtedy, ak si ich budú obstarávať žiaci od svojich spolužiakov (prípadne od odborníkov, učiteľov, majstrov...) na základe
postavených kritérií (anketový dokument)
platných rovnako pre každého.
Progresívne formy posúvajú učiteľa do roviny psychológa, manažéra, koordinátora
a sociológa vzdelávacieho procesu, kde
vyučovanie obsahu má pripravené na každú hodinu a vyberá z alternatív, na ktoré sa
žiak prístupom cez internet môže vopred
pripravovať a následne ich precvičovať.
Novým prístupom vo využívaní a v aplikovaní integrovaných IKT chceme dosiahnuť
situáciu, keď sa bude dať konštatovať, že
máme pedagóga, ktorému odovzdáva rodič dieťa s dôverou a s očakávaním jeho
komplexnej prípravy, a učiteľ s rovnakou
dôverou bude organizovať proces vzdelávania dieťaťa a zodpovedne pripravovať
jeho budúcnosť.

Štruktúrovaná
vyučovacia hodina:
komplexnosť je
v modulovosti
Ťažisko novosti pri využívaní integrovaných IKT vo vzdelávaní je v komplexnosti
tvorby elektronickej učebnice prístupnej
cez internet. Komplexnosť je výhodné aplikovať formou modulovosti, ktorá jediná je
schopná členiť hodinu na vopred deﬁnované časti tak, aby jednotlivé moduly mohli
byť dostatočne samostatné a vyjadrovali
tému v každom module inou formou.
Diverziﬁkáciou hodiny, členením aktivít
na krátke časti (moduly), ktorých sa zúčastní vždy každý v triede (okrem diskusie, kde
bude hodnotená asertivita), sa dostaneme
k výraznému zvýšeniu motivácie žiakov.
Vyučovacia hodina bude mať „rýchly priebeh“ na základe získania mnohých úspechov každým žiakom (diverziﬁkácia aktivít). Uplatnia sa tak základné ultimatívne
moduly, ako prezentácia, cvičenie a test.
Tieto moduly sú všeobecne známe a prirodzene dopĺňajú učebnicu.
Otázkou je, prečo členiť či deliť homogénnu hodinu na moduly. Odpoveď znie,
pretože pracujeme pri jej príprave a v jej
priebehu s počítačom. Aby sme mohli
zapojiť počítač do prípravy a do priebehu hodiny intenzívnejšie (z dôvodu zvýšenia efektivity práce), je výhodné začať
využívať digitálne riešenie, ktoré podporí
prezentáciu a vyhodnocovanie procesu
vo všetkých moduloch a činnostiach.
Výhoda elektronickej učebnice spočíva
najmä v schopnosti vyhodnotenia vykonaných operácií počítačom. Naplnením
obsahu jednotlivých modulov dostaneme učebnicu pripravenú v alternatívach
na každý deň a na každý predmet.
Počítač potrebuje logické členenie vyučovacej hodiny, aby mohol vyhodnotiť každú
činnosť, ktorú sme sa mu rozhodli zveriť.
Preto je výhodné podriadiť tvorbu zadaní
tomu, aby ich bolo možné vyhodnocovať počítačom. Získame tak hodnotenie
činnosti všetkých žiakov naraz a proﬁtom
bude efektivita a čas.
Pokiaľ budeme viesť hodinu klasickou
metodikou s podporou počítača, počítač
začne byť záťažou a motivácia žiakov sa
vytratí. Nie je efektívne využívať počítač
len ako prostriedok na jednorazovú prezentáciu pomocou IKT, cvičenie či test
(bez možnosti prístupu žiaka k výkladu
cez internet) alebo na overovanie sústredenia sa a podania výkonu jednotlivca
pred interaktívnou tabuľou. Taktiež nie
je efektívne využívať počítač ako elektronickú čítanku, ktorej listy posúva učiteľ
pomocou tabletu alebo ich sníma pripravená kamera a premieta na tabuľu.
Napriek značným nedostatkom v súčasnej
koncepcii využívania IKT majú tieto (tak intenzívne propagované koncepcie) svojich
zástancov, ktorí v dôsledku nich konajú
(v snahe a v dôvere k ponúknutému riešeniu) neefektívne (vybavenie triedy + metodika vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom).
Z uvedeného vyplýva, že cesta, kde sa počítač využíva ako podporný mechanizmus,

nemá perspektívu a vytvorené smerovanie
na báze tejto koncepcie je drahé, neefektívne a zostane nevyužité. Čo je však horšie, vytvorí nezáujem o ďalšie využívanie
IKT na hodinách.
Dôležité je determinovať úlohy pre modulové riešenie, ktoré má predkladať a vyhodnocovať počítač, a na základe ultimatívnej
terminológie postupovať pri zostavovaní
vyučovacej hodiny. Keďže sme tak urobili
a overovali výstupy na niekoľkých experimentálnych hodinách, otvorili sa nám nekonečné obzory spolupráce učiteľa a žiaka. Získal učiteľ i žiak.

Dosahovanie
rovnomernej úrovne
vzdelania po celom
území
Dosahovanie rovnomernej úrovne vzdelania, najmä v sledovaných predmetoch, je
veľmi žiadaný cieľ. V Českej republike bola
na túto tému vyvolaná verejná diskusia
a ministerstvo venovalo značné prostriedky
na efektívne dosiahnutie tohto cieľa, a to
len na úrovni maturít. Na Slovensku máme
totožné problémy, hoci neprechádzajú takou intenzívnou verejnou kontrolou.
Riešenie, ktoré využíva integrované IKT
na vyučovacej hodine, posúva tento nedostatok do polohy minulej a dosahovanie rovnomernej úrovne vzdelávania sa
stane sekundárnym javom celého procesu vzdelávania.
Žiak bude pracovať s rovnakými témami
a ich dokumentmi v každej škole a bude
dosahovať merateľné výsledky, ktoré ho
budú reálne zaraďovať na miesta v rebríčku
podľa jeho schopností a vedomostí. V dôsledku toho bude môcť stredné či vysoké
školstvo reagovať a upraviť požiadavky
na prijatie žiaka na štúdium bez prijímacej
skúšky podstatne zodpovednejšie.
Formy videokonferencií zaradené do vzdelávacieho procesu privedú žiaka, triedu,
školu k želateľnej súťaživosti a budú prirodzene prekonávať vzdialenosti medzi jednotlivými školami. Tieto činnosti budú vytvárať predpoklady na zrušenie rozdielov
medzi jednotlivými oblasťami, a znižovať
tak predsudky. Budú vytvárať hodnotové
personálne vzťahy, tak trochu podobné
tým ekonomickým, zjednocujúcim ceny
tovaru či práce.

Moduly komplexnej
elektronickej učebnice
Pri úvahe, čo zveriť počítaču v procese
vzdelávania, existuje veľa dôvodov na to,
aby sme využili počítač na prezentáciu
novej témy a uložili ju na internet. Každá
prezentácia témy uložená v archíve na internete je pre žiaka – a, samozrejme, aj pre
učiteľa – pokladom. Je to časť elektronickej učebnice, ktorá vovedie žiaka do témy.
Z nášho pohľadu ide o rozšírenú obrazovo-zvukovo-textovú náhradu klasickej tlačenej učebnice (žiak má možnosť vytlačiť si
text témy). Učiteľ si vyberá z ponuky vhodnú alternatívu témy, teda tému, ktorú má
podľa osnov predniesť ako novú látku.
Každá uložená téma obsahuje vo svojej
komplexnosti dokumenty určené pre
moduly hodiny, ktoré sú učiteľovi odporúčané využiť počas vyučovacej hodiny.
Je však na jeho uvážení, koľko času bude
venovať jednotlivým modulom.
Prezentáciu novej témy na hodine predchádza časť modulu (tematická úloha),
v ktorej bude učiteľ skúmať, čo si žiak
o novej téme myslí a ako je na ňu pripravený. Toto je opäť úloha pre počítač,
ktorý postavené otázky vyhodnotí a zhostí sa prieskumu vo veľmi krátkom čase.
Výsledok je pre učiteľa potrebný, aby sa
dokázal zorientovať v znalostiach žiakov
a voviedol ich do novej témy (poznatky
využije v diskusii). Z prieskumu bude učiteľ vedieť, s kým si musí vytvoriť priestor
na podrobnejšie konzultácie alebo kam
smerovať diskusiu. Prieskum je pre učiteľa výhodné pripraviť vo viacerých variantoch, podľa zvoleného cieľa.
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Hlavnou súčasťou tematickej úlohy je text
témy. V prestrihoch sú k nemu pripravené
otázky, ktoré majú motivovať žiaka k tvorbe vlastných otázok alebo k ich použitiu
v diskusii. Tento text slúži aj ako písomná
forma časti učebnice. Oddelený je blokmi
otázok, čím poskytuje ďalšie soﬁstikované
ciele (podsunuté otázky môžu mať rôzny
tvar a cieľ, oddelený text vytvára zmysluplné sekvencie, vhodné napr. na preklad
do cudzích jazykov).
Komunikácia je azda najvýznamnejším
momentom vzdelávacieho procesu. Diskusia, ktorá vznikne na základe predpripravených otázok alebo otázok formulovaných
žiakmi v tematickej úlohe, je dôležitým
vzdelávacím modulom. V diskusii nie je až
také významné viesť ju na získanie pravdy,
dôležitejšie je poskytnúť všetkým priestor
na vyjadrenie sa. Pravda sa dokáže (obháji) pri ďalších moduloch (cvičenie a test).
Učiteľ počas diskusie kontroluje jej smerovanie a oceňuje formulácie otázok či hypotéz a zväčša ponecháva priestor na ich
zodpovedanie žiakom. Ocenení žiaci
získavajú body za aktivitu, názory či vyslovené hypotézy. Počítač tu zohráva úlohu
sumarizujúceho zariadenia, zaznamenávajúceho hodnotenia učiteľa.
„Najkrajším“ a veľmi významným modulom ovládaným počítačom je cvičenie.
Cvičenia môžu mať veľa foriem, od najjednoduchšej až po tie vo virtuálnej realite. Závisieť to bude od toho, akú formu pre vybranú tému zvolí realizátor. Zo
začiatku využívania tejto metodiky bude
možné pracovať s veľmi jednoduchou
formou cvičenia, vytvoreného ako súčasť
komplexného dokumentu, ktoré bude
potrebné pred hodinou vytlačiť (ako aj
ostatné dokumenty) pre každého žiaka.
Virtuálne prostredie prinesie žiakovi želateľnú pedagogickú hodnotu (hravosť,
obrazovú výtvarnosť prostredia vyplývajúcu z reality, zvuk, atď.), ktorá ho vovedie
do „reálneho“ prostredia a umožní mu
opakovane riešiť zadanie bez možnosti
poškodenia zariadenia či spotreby materiálu. Žiak tak môže bez obavy alternovať
svoje postupy a dostať sa k želanému
výsledku. Môže získavať zručnosti a kompetencie v interaktívnom prostredí, zapamätať si postupy, môže vyzvať spolužiaka
na spoluprácu, získavať odpovede na dopyty a artefakty z knižnice (databanky
informácií a artefaktov), môže vytvárať
hypotetické priebehy dejov, získavať novú
terminológiu a pracovať s ňou, môže si
po odpovede zájsť na internet, atď.
Virtuálne prostredie pre cvičenia je cesta,
ktorá bude mať v budúcnosti vzdelávania
svoje pevné postavenie. V ďalšom vývoji
bude postupne nahrádzané dokonalejšou
verziou a vytvorením nového, ešte soﬁstikovanejšieho virtuálneho prostredia.
Pre cvičenia vo virtuálnom prostredí je
výhodné hľadať také druhy mechanizmov
a vzťahov (akési spoločné menovatele),
ktoré by umožňovali vkladať rôzne úlohy
do vymodelovaného prostredia (spoločné
prostredie pre mnoho typov cvičení). Touto cestou je výhodné vytvoriť spoločného menovateľa (soﬁstikovanú platformu
na odohrávanie sa deja v alternujúcich
vzťahoch) pre čo najväčšie množstvo alternatív. V budúcnosti by malo byť umožnené
vymeniť si prostredie a na základe rovnakého mechanizmu a vzťahu pracovať v novom prostredí s iným typom protagonistov
(avatarov) či produktov. Tento efekt prinesie žiakovi výber vhodného prostredia,
ktoré mu bude blízke a v ktorom rovnaké
zadanie vyrieši (ako správne motivovaný)
rýchlejšie a bez stresu.
Cvičenia vo virtuálnom prostredí (ako
modul priradený do komplexného súboru
témy) bude žiak využívať aj samostatne,
bez vzťahu k vyučovacej hodine a ostatným modulom témy. Hodnotiace mechanizmy umožnia sledovať aktivity žiaka aj
mimo školy a žiak bude (motivovaný) dosahovať hodnotenia za aktivitu z prostredia mimo školy.
Mgr. Rudolf HOZÁK,
riaditeľ knižného vydavateľstva
Ilustračné foto stock.xchng

Informačné technológie

Informačné technológie –
nástroj efektívnosti vzdelávania
VÝVOJ
Cieľom dobrej školy je priviesť vedomosti a zručnosti k žiakovým receptorom čo najefektívnejšou a najzaujímavejšou cestou. Zásadným spôsobom k tomu môžu prispieť pomôcky,
ktoré má učiteľ k dispozícii.
V dávnejšej minulosti to bola najmä krieda, tabuľa a feruľa (palica, pomocou ktorej učiteľ udržiaval poriadok). Následne
sa začali využívať pomôcky, ktoré si ešte
mnohí osobne pamätáme – napríklad obrazy predkov človeka od Zdeňka Buriana,
školské ﬁlmy na celuloide, veľké obrazy,
mapy, atlasy. Tabuľa a krieda pretrvali.
V druhej polovici minulého storočia pribudli rôzne prístroje na prezentáciu fyzikálnych
javov, fyzikálne a chemické laboratóriá,
magnetofóny, platne s nahrávkami najlepších recitátorov, hudobných diel a podobne. Ku koncu minulého storočia sa objavili
prvé počítače Didaktik, fungovali diaprojektory, skúšacie stroje, nahrávky na MG
páskach, pracovať sa začalo s rôznymi
precvičovacími zošitmi a zdokonaľovala sa
výbava laboratórií. Do tried pribudli spätné
projektory, rádiá, rozhlasové a televízne vy-

sielanie bolo na vrchole svojej slávy. Tieto
sa však na konci tisícročia rýchlo pominuli
a skončili. Rozhlas a televízia stratili záujem
o pomáhanie vzdelávacím procesom.
S novým tisícročím bolo jasné, že prichádza absolútne nový nástroj modernizácie
vzdelávania v školách a prepojenie učiteľa
a žiaka, žiaka a vzdelávacích zdrojov cez
počítačové siete a internet. Začali vznikať
nové digitálne materiály, ktoré sa ukladali
do „skladov“ – úložísk didaktických materiálov umiestnených na silných serveroch
tak, aby sa na ne mohol napojiť z ktorejkoľvek školy, školského zariadenia ktorýkoľvek učiteľ a žiak. Škola, ktorá by dnes
nebola pripojená na internet, ktorá by
nevyužívala jeho prednosti, by v krátkom
čase asi musela ukončiť svoju existenciu.
Európska komisia nedávno robila prieskum
o využívaní digitálnych technológií v ško-

Od kuvika vrabčieho…
(dokončenie zo strany 5)

programu presunuli do školských programov najmä so zdôvodnením, aby školy
dobre dopadli v meraniach (monitoring,
PISA), alebo aj preto, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že sa žiaci dostanú na ďalšiu
školu, ktorá trvá na osvojení si tradičného
učiva... V ďalších školách sa do školských
vzdelávacích programov presadili obsahy
(predmety, projekty), ktoré boli ochotní
robiť niektorí učitelia. Prevládali možnosti
školy, záujmy učiteľov, menej potreby žiakov. V ďalších školách sa na základe rozhodnutia pedagogickej rady posilnili alebo
rozšírili niektoré predmety, napr. jazyky,
počítače, alebo sa zaradila niektorá z prierezových tém (dopravná, podnikateľská, ﬁnančná výchova a i.). Dobré skúsenosti sú
so zaradením komplexných projektových
tém do školského programu, ako napr. regionálne poznávanie, riešenie environmentálnych problémov v mieste školy, podnikateľská výchova ako tvorba podnikateľských
projektov a podobne. Ako vysoko pozitívne možno oceniť zaradenie „výchovných“
tém – sociálne a psychologické výcviky, výcvik komunikácie, tvorivosti, riešenia konﬂiktov – do školských programov, v rámci
ktorých sa diskutuje a riešia problémy
v správaní žiakov, závislosti od legálnych
a nelegálnych drog, od počítačov, problémy šikany, vzťahov a podobne. Žiaľ, len
málo škôl má v obsahu školských programov naznačené témy. Pokiaľ by sa neredukovali „voľné“ hodiny školského vzdelávacieho programu, je tu možnosť, aby sa
niektoré nedostatky štátneho vzdelávacieho programu doplnili, kompenzovali práve
v školských programoch.
Za tvorbu kurikula sú zodpovedné najmä
priamo riadené organizácie ministerstva
školstva. Za základné školy a gymnáziá
ŠPÚ, za stredné odborné školy Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). ŠPÚ aj
ŠIOV by pomocou svojich predmetových
komisií mali diskutovať najmä o podstatných informáciách, ktoré majú žiaci zvládnuť za daný čas, a najmä o metodikách,
ako to učiť, o časových a obsahových
vzťahoch učebnej látky medzi predmetmi
– medzipredmetových vzťahoch. Je tu však
problém, že každá predmetová komisia, či
už na ŠPÚ, alebo na ŠIOV, chce viac vyučovacích hodín pre svoj predmet, a pokiaľ
to nedosiahne, snaží sa do štátnych osnov
(štátnych vzdelávacích programov) zaradiť
„starú“ učebnú látku, ktorá sa však má odučiť za kratší čas (alebo presunie časť vynechanej učebnej látky do školského vzdelá-

vacieho programu). Tieto snahy a praktiky
vedú k „starej“ ceste predimenzovanosti
osnov so všetkými negatívnymi dôsledkami
pre žiakov aj učiteľov. Vedú k záťaži žiakov
aj učiteľov, k nedostatočnému precvičeniu,
upevneniu učebnej látky žiakmi, k nervozite učiteľov, čo ich okráda o sebarealizačný
efekt radosti z osvojenia si látky žiakmi,
demotivuje žiakov aj učiteľov... Časté zmeny v školstve, konkrétne aj v organizácii
výučby (počty hodín), v tvorbe školských
a štátnych vzdelávacích programov, prijímaní žiakov na školy, v testovaní, v náraste
byrokracie s tým spojenej, zaťažujú a demotivujú učiteľov, zneisťujú ich základné
hodnoty. Školské programy sa prebyrokratizovali, čo nebol zámer tvorcov ich koncepcie. S úžasom som sledoval asi desať kíl
papierových materiálov – školských programov, na strednej odbornej škole v Novom
Meste nad Váhom. Spýtal som sa riaditeľa,
kto im nariadil podrobne popisovať prípravy v týchto materiáloch. Odpovedal, že to
žiada školská inšpekcia – akoby sme nedôverovali, že keď si škola stanoví školský
program, aj ho dodrží. Stačilo by uviesť
základné informácie na jednu, dve strany
a ostatné by bolo na riaditeľovi školy (napokon on zodpovedá za kvalitu vzdelávania
a výchovy) a nebolo treba robiť kilá materiálov pre inšpekciu... Debyrokratizácia zlyháva na nedôvere „vrchnosti“ k učiteľovi,
riaditeľovi školy, rade školy, zriaďovateľovi.
Aké je z toho východisko?

Zmeny v školstve
Je zrejmé, že diskusie odborníkov na rozličné predmety nevedú k dohode a ku
kompromisom. Je praxou manažovania
školských systémov, že niekto nad predmetovými komisiami a organizáciami zodpovednými za jednotlivé typy a druhy škôl
musí rozhodnúť, čo sa má učiť. V našom
prípade bola a je na to navrhnutá Kurikulárna rada ministra školstva. Je dobré všimnúť
si, kto je členom Kurikulárnej rady a aká je
jej práca v tomto období, keď ŠPÚ navrhuje obsahové zmeny v školstve. Na ministerstve školstva existuje aj Rada pre systémové zmeny v školstve, ktorá by sa mala tiež
vyjadriť k navrhovaným zmenám obsahu
vzdelávania. Aj pri tejto rade je zaujímavá
skutočnosť, že má jedenásť členov, ale nie
je v nej ani jeden profesor pedagogiky.
Obidve rady sú len poradnými orgánmi ministra školstva. Na základe ich odporúčaní
a odporúčaní svojich poradcov by mal minister koncepčne vyjadriť svoje stanoviská
k tvorbe kurikula pre jednotlivé druhy škôl.

lách, kde sa ukázala vzájomná prepojenosť – čím vyspelejšia ekonomika krajiny,
tým intenzívnejšie využívanie informačných technológií v školách. V súčasnosti
sa totiž práca s informačnými technológiami stala kľúčovou kompetenciou pri
úspechu absolventov škôl na trhu práce.
Popredné umiestnenie získali v danom
prieskume najmä severské krajiny – Fínsko, Dánsko, Švédsko a Nórsko. Je vysoko pozitívnym zistenie, že v ukazovateli
pripojenia škôl na vysokorýchlostný internet sme sa k týmto krajinám pridali aj my
spolu s pobaltskými krajinami. Kvalitatívny
posun nastal na Slovensku aj vo využívaní
informačno-komunikačných technológií
na vyučovaní samotnými učiteľmi a ešte
väčším kladom je, že dobre na tom sú
najmä učitelia na stredných odborných
školách.

Návrh ŠPÚ na redukovanie voľných hodín
– školského vzdelávacieho programu, nie
je len proti slobode učiteľov, nie je len proti tendenciám v moderných edukačných
systémoch, ale je aj proti učiteľom a deťom – žiakom.
Bola spísaná petícia učiteľov proti týmto
zmenám v obsahu učiva na základných
školách. Aj keď diskusie o školstve, najmä
o Správe o stave školstva na Slovensku, ako
aj o dokumente Odpočet plnenia programu Milénium a následných koncepčných
dokumentov pre oblasť regionálneho školstva, a v tomto kontexte aj zásadná diskusia
o zmene obsahu vzdelávania (osnov, kurikula), už mali byť ukončené, dodnes nie sú
verejne prístupné závery, konečné formulácie vyplývajúce z diskusií. Učiteľské noviny by boli vhodným priestorom na to, aby
sa široká učiteľská verejnosť oboznámila
s diskusiou a so závermi z nej. Publikovalo
by sa stanovisko Kurikulárnej rady, ktoré by
bolo prístupné učiteľskej verejnosti, Rady
pre systémové zmeny v školstve k redukcii školského vzdelávacieho programu
(a iným zásadným zmenám – počty žiakov
v triedach, rušenie málotriedok, zámer
dať o tretinu menej ﬁnancií súkromným
školám a pod.) alebo aspoň stanoviská poradcov ministra školstva na kritické ohlasy
k navrhovaným zmenám.
Od skúsenosti učiteľov k predmetovým
komisiám na ŠPÚ a ŠIOV, od nich ku Kurikulárnej rade a od stanoviska Kurikulárnej
rady až k ministrovi a vypracovania logistiky práce s kurikulom v našich školách
a legislatíve by mohla byť jedna z ciest
kurikulárnej reformy. Je to cesta zdola.
Je možná aj cesta „zhora“, že experti
v priamo riadených organizáciách alebo
na ministerstve jednoducho predpíšu, čo
sa bude učiť v školách, a učitelia budú
prerábať svoje školské programy, budú sa
prerábať učebnice, atď. Je prirodzené, že
v návrhoch na zmenu kurikula sa objavujú
krajné názory – od toho, aby sme sa vrátili
k učebným osnovám, ako to bolo za „komunizmu“, až k názorom na druhej strane,
aby neboli žiadne osnovy. Takýto názor
vyslovil riaditeľ ŠPÚ Viliam Kratochvíl,
keď na rokovaní Výboru Národnej rady
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
o návrhu nového štátneho vzdelávacieho
programu povedal: „Sloboda nespočíva
v množstve disponibilných hodín alebo či
budeme formulovať učebný obsah na hodiny alebo stupne. V tom nie je sloboda.
Slobodu má dostať učiteľ v rovine svojho
plánovania, aby nebol zväzovaný nezmyselným dokumentom, ktorý sa volá učebné
osnovy.“ (Naša škola, č. 1 – 2, roč. XVII,
školský rok 2013/2014) Od tohto pred-
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Celé európske školstvo sa dnes vyrovnáva
s témou čo najefektívnejšieho využívania informačných technológií pri skvalitňovaní vzdelávania žiakov v základných
a stredných školách. Pokračujú významné
investície do rozširovania kompetencií
ľudí v tejto oblasti. Prichádzajú stále nové
aplikácie cez mobily, smartfóny, iPady
a ďalšie technické zariadenia, ktoré sa zapájajú do vzdelávacích služieb. Toto všetko kladie nové nároky na všetkých učiteľov, ktorí musia dobehnúť svojich žiakov
a permanentne pracovať na svojom sebazdokonaľovaní v tejto sfére.
Významnou investíciou v drvivej väčšine
školských systémov sveta je budovanie
digitálnych úložísk učebných materiálov,
kníh a knižníc, učebníc, testov. Slovensko sa posúva v tejto téme dosť nesmelo.
V popredí sú najmä školské systémy Rakúska, Belgicka, Dánska, Estónska, Fínska,
Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska,
Islandu, Írska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Holandska, Nórska, Portugalska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska,
Spojeného kráľovstva, Kórejskej republiky,
Japonska. Tieto krajiny sa združili a rokujú
už o vyššej úrovni tohto produktu – prepojení svojich sietí a úložísk s cieľom ich využívania bez limitovania hranicami v projekte EdReNe.
Antónia BELANOVÁ

staviteľa nášho školstva sa dozvedáme,
že učebné osnovy sú „nezmyselný dokument“. Bude zaujímavé, ako sa bude ďalej
vyvíjať diskusia o obsahu vyučovania (kurikule) a čo z toho vyplynie pre každodennú
prácu učiteľov.
Desiateho decembra 2013 zasadla tretíkrát novovytvorená Kurikulárna rada a vo
svojom programe mala urobiť pripomienky k štátnym vzdelávacím programom pre
materské a základné školy, ku kurikulárnej
politike v školskom zákone. Závery z tohto
zasadnutia sú takéto:
■ je potrebné zmeniť zákon č. 245/2008
Z. z. (školský zákon),
■ štyri roky treba skúmať, ako funguje kurikulum v školách, potom Kurikulárna
rada prijme odporúčania pre decíznu
sféru; ide teda o vyhodnotenie dopadu
decentralizovanej kurikulárnej reformy,
■ treba vypracovať návrh postupu hodnotiacej správy o stave kurikulárnej politiky v SR,
■ je návrh vytvoriť platené pracovné komisie Kurikulárnej rady na analýzu stavu a nastavenie požadovaných cieľov,
„vzdelávacích výsledkov“ jednotlivých
vzdelávacích oblastí, resp. vyučovacích
predmetov.
Na margo, v zápisnici, ktorá je podpísaná
riaditeľom ŠPÚ, je chybne uvedené číslo
základného školského zákona – uvedené je
číslo 254, hoci správne číslo tohto základného školského zákona je 245/2008 Z. z.

Záverom
Reformný dokument Milénium bol prijatý
vládou SR roku 2001 a v parlamente roku
2002. Už vtedy vzniklo uznesenie vlády SR
pre ministra školstva, aby každý rok predkladal správu o postupe reformy. Žiaľ, to
sa nestalo, až roku 2013 bola predložená
Správa o stave školstva na Slovensku, ako aj
odpočet plnenia Milénia. Pokiaľ sa sústredíme len na problém obsahu vzdelávania,
kurikula, na základe uvedených záverov
v citovanej zápisnici môžeme konštatovať,
že začíname znova a od nuly. Vyplýva to
z toho, že podľa mienky Kurikulárnej rady
je potrebné zmeniť základný školský zákon
(nielen novelizovať!); je potrebné vypracovať kurikulárnu politiku (!) a v zmysle starého vtipu „keď si nevieš rady, vytvor komisie“ Kurikulárna rada navrhuje vytvoriť
platené komisie! Už teraz sú školskí pracovníci, nielen učitelia, presýtení a znechutení
neustálymi zmenami, a teraz, podľa týchto
záverov, čaká školstvo ďalšia premena.
Miron ZELINA
Ilustračné foto OECD a wiki.org
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Zlatá mládež – ľahká korisť obchodníkov
TRENDY
V druhej polovici minulého roka boli v Nemecku zverejnené výsledky štúdie Kids Verbraucheranalyse 2013, ktorú realizovalo vydavateľstvo Egmont Ehapa. Podľa štúdie má najmladšia nemecká generácia detí medzi šiestym až trinástym rokom
veku viac peňazí ako kedykoľvek v minulosti. Marketingový biznis si brúsi zuby.
Zatiaľ ešte nezarábajú, napriek tomu majú
vo vreckách viac peňazí, ako kedy mali deti
v ich veku. V priemere dostávajú nemecké
deti v spomenutej vekovej hladine mesačne rekordných 27,56 eura. Najväčším
problémom podľa odborníkov je, že tieto
peniaze míňajú predovšetkým na sladkosti
a vo fast foodoch.
V Nemecku sa uskutočnil výskum na vzorke 1 645 detí a ich zástupcov, zvyčajne rodičov. Reprezentatívna štúdia predstavuje
výsledky pre populáciu 5,9 milióna detí,
ktoré v krajine žijú.

kavanie informácií a poznatkov. Zistilo sa,
že 3,4 milióna nemeckých detí má k dispozícii vlastný vreckový počítač a v dvoch
z troch skúmaných domácností je k dispozícii aj hracia konzola, ktorú zvyčajne
využíva celá rodina.
Napriek prieniku nových technologických
zariadení sa konštatuje, že u detí stále pretrváva veľký záujem aj o klasické detské
hračky.

rodeniny, Veľkú noc, Vianoce. V priemere
dostávajú nemecké deti na narodeniny ﬁnančnú hotovosť vo výške 64 eur, na Vianoce 80 eur a na Veľkú noc 25 eur.
Až 55 % nemeckých predškolákov už
dostalo aspoň raz vlastné vreckové. Predškoláci majú k dispozícii v priemere 10,68
eura mesačne.
Deti sú v Nemecku veľmi intenzívne zapájané do dôležitých rozhodnutí, ktoré

V Nemecku sa ešte
stále číta
Výskum tiež smeroval k získaniu údajov
o vzťahu detí k médiám, ich záujmoch
a spotrebiteľskom správaní.
Zistilo sa, že až 4,8 milióna 6- až 13-ročných detí, teda 81 %, aspoň raz týždenne
číta knihu a o jednu percento viac číta časopis. Okolo 10 % detí číta už aj elektronické knihy. Detské časopisy majú podľa
výskumu viac ako 5 miliónov pravidelných
detských čitateľov.
Veľkej obľube sa medzi deťmi tešia nové
digitálne médiá. Vo svojej domácnosti má
prístup k počítaču 78 % nemeckých detí,
čo je 4,6 milióna mladých ľudí. Ich počet
je takmer identický s počtom tých, ktorí
majú doma aj prístup na internet. Celkovo
sa zvyšuje počet mladých užívateľov tabletov a smartfónov. V súčasnosti ich používa
30 % – teda približne 1,76 milióna – detí.
Klesá veková hladina detí, ktoré už majú
skúsenosti s internetom. Skúsenosti s počítačom vo veku 4 – 5 rokov má 22 % detí
a skúsenosti s internetom v tomto veku už
17 % detí. Mobilný telefón alebo smartfón,
či tablet sa pomaly stáva bežnou výbavou
malých detí.
Odborníci však varujú, že u detí dochádza k príznakom presýtenia z techniky.
Množstvo nových komunikačných médií
je využívaných nielen na hry, ale aj iné
účely, medzi iným aj na vzdelávanie a zís-

ní. Kto si v mladosti obľúbi nejakú značku,
väčšinou pri nej zostane po celý život.
Marketingoví stratégovia vedia, že kto
s predstihom investuje do špeciálnej komunikačnej stratégie zacielenej na deti,
neskôr sa bude tešiť z lojálnych zákazníkov.
A nemecký priemysel v tomto smere nelení. Roku 2011 dal potravinársky priemysel
v krajine za reklamu na ovocie a zeleninu
7,3 milióna eur, ale na sladkosti a zmrzlinu
stokrát viac – 722,8 milióna eur.
Aj z tohto dôvodu majú dve tretiny skúmaných detí jednoznačne jasno v preferovaných značkách – a to nielen čo sa týka
sladkostí. Značka je pre ne dôležitá, najmä
ak ide o obuv, hracie konzoly a oblečenie.
A, samozrejme, tiež pri telefónoch.
Na internet chodí denne 94 % detí medzi desiatym a trinástym rokom života,
u šesť- až deväťročných je to zhruba 50 %.
S obľubou četujú, píšu e-maily alebo počúvajú hudbu. V tejto súvislosti odborníci
s prekvapením konštatujú, že v takejto
konkurencii ponuky prekvapivo až 80 %
detí siahne aspoň raz týždenne po knihe.
Obľúbené sú tiež niektoré časopisy, predovšetkých o dobrodružstvách myšiaka
Mickeyho a káčera Donalda.

Deti – najľahší zdroj
príjmov pre ﬁrmy

Veľká miera demokracie vládne v nemeckých rodinách pri rozhodovaní, ako a kde
rodina strávi svoj voľný čas. Významné
slovo k tejto téme majú práve deti.
Deti majú takisto až v 81 % prípadov absolútnu slobodu v tom, ako naložia so svojím
vreckovým.

Trh pre deti
Najväčším zdrojom ﬁnancií pre deti sú
návštevy starých rodičov, pomoc v domácnosti, obdarovávanie peniazmi na na-

ovplyvňujú ich voľný čas a spotrebiteľský
svet. Okrem vysokého stupňa autonómie
majú právo rozhodovať o pomerne vysokých ﬁnančných čiastkach vo svojich
rukách. Podľa mnohých je to cesta k čo
najskoršiemu naučeniu sa zodpovednosti
a zlepšuje to ich ekonomické myslenie.
V Nemecku žije takmer šesť miliónov detí
vo veku od 6 do 13 rokov. Pre rôzne obchodné ﬁrmy všetkého druhu sa z nich
stala veľmi zaujímavá skupina občanov.
Sú otvorení, ľahko ovplyvniteľní a sú ver-

Z hľadiska marketingu boli deti vždy ľahkým cieľom. Aj keď v minulosti detský
marketing toľko nevynášal, dnes je to jedna z najlepších sfér obchodu. V minulosti
boli výnosy z detského marketingu nižšie,
pretože deti dostávali od rodičov nižšie
vreckové a nebolo medzi nimi toľko peňazí ako dnes. Napriek tomu, že deti nezarábajú, rozhodujú na trhu o veľkom balíku
peňazí. Dnes je desaťročné dieťa schopné
rozoznať 300 až 400 rôznych značiek tovarov a denne je konfrontované s desiatkami
tisíc reklám z rôznych zdrojov. V reklamnej brandži dochádza k tzv. vnucovaniu sa
detskému divákovi a poslucháčovi. Práve
reklama je dnes hlavnou príčinou obezity

Boli sme aj v škole v Almere, kde nás zoznámil s jednou z najlepších holandských
učiteliek, ktorá dokázala zvládnuť aj veľmi
problémové deti. Bolo zaujímavé sledovať
ju počas vyučovacieho procesu. Je možné,
že žiaci v triede sa chceli pred „návštevou“
predviesť a ukázať, čo si dovolia. Aj tu bola
skupina narúšajúca vyučovanie. Snažili sa
predvádzať, vykrikovať. Učiteľka im gestom ukázala, že ich skákanie do reči berie,

nie je to však ani potrebné, ani žiaduce.
Tlmila ich, neskôr slovne upozornila, často
im aj dala priestor na vyjadrenie sa k preberanej téme. Po čase si chlapci nárokovali
na takmer celú jej pozornosť, takže ostatní
v triede by boli len štatistami. Bol som zvedavý, ako situáciu zvládne. Jednoducho –
chlapci si museli vyniesť lavicu von z triedy,
dostali individuálnu úlohu a bolo po probléme. Musím priznať, že učiteľka mala aj

detskej populácie v Nemecku, ale aj u nás.
Pokiaľ sa s tým má niečo robiť, treba zablokovať v krajine reklamu nasmerovanú
priamo či nepriamo na deti.
Podľa reklamného experta deti v Nemecku prinášajú ročne do obchodov okolo 70
miliárd eur. Toľko rodičia platia za pokoj
od detí. Súčasne rastie prehnaná starostlivosť o deti, ktorá sa prejavuje nielen plnením ich želaní a kupovaním si ich priazne
rodičmi a starými rodičmi, ale aj tým, že zatiaľ čo roku 1970 chodilo do škôl až 90 %
detí samo, dnes drvivú väčšinu detí odprevádzajú úzkostliví rodičia. Na prvý pohľad
by sa mohlo zdať, že takéto správanie sa
rodičom vypláca. Deti s rodičmi v Nemecku totiž nikdy nevychádzali tak dobre ako
dnes (iná štúdia koncernu Shell z roku 2010
napríklad uvádza, že tri štvrtiny detí by svoje ratolesti v budúcnosti chceli vychovávať
tak, ako sa to sami naučili od svojich rodičov – väčšia pochvala asi ani nejestvuje).
Celý rad expertov sa však obáva, že v Európe si pestujeme generáciu, ktorá sa nezaobíde bez podpory rodičov – generáciu
detí, ktorým nedáme šancu dospieť.

Rodičovské pozérstvo
Nemecká psychologička Inge Seiffge-Krenke upozorňuje na inú vec – a demonštruje
ju na príklade Angeliny Joliovej: dnešná
spoločnosť je plná matiek, ktoré navonok
svoje materstvo prezentujú tak, akoby zaň
čo nevidieť mali dostať cenu. Podľa tejto
psychologičky boli deti v minulosti dôležité pre rodičov ako zabezpečenie na starobu. Dnes sa však z detí neraz stáva akýsi
módny doplnok 21. storočia. Namiesto
toho, aby doma pomáhali, chodia na balet
alebo hodiny klavíra.
Roku 2006 Inge Seiffge-Krenke spolu so
svojimi kolegami vyspovedala 15-tisíc detí
z 25 krajín sveta. Aká je najväčšia starosť
dnešných detí? Aby mali dobré známky
a aby doma nebolo „dusno“. Za týmto
vývojom psychologička nevidí iba produkt hospodársky zložitej doby, ale z veľkej časti aj rýdze pozérstvo. „Výchova je
v dnešnej dobe veľmi narcistickou záležitosťou,“ uviedla psychologička.
P. S.: Niektoré veci sa v detskom svete našťastie nemenia. Kids Verbraucheranalyse
2013 totiž zistila, že chlapci majú najradšej
futbal a autá a dievčatá kone a princezné.
Zo zahraničných zdrojov spracoval
Ľubomír PAJTINKA
Ilustračné foto stock.xchng

Harry Meulenkamp
a jeho práca
POSTREH Z NÁVŠTEVY
Pri pobyte v Holandsku nás Harry sprevádzal po škole, kde
pracoval. Bolo milé byť s jeho kolegami, no veľmi zaujímavé bolo to, čo sme videli v jeho pracovni. Mňa zaujala skriňa, ktorú pred nami otvoril. Viseli tam obaly, tak ako doma
na vešiakoch šaty. Bol som prekvapený ich obsahom. V každom obale boli záznamy o jednom žiakovi. Mnoho obalov,
mnoho žiakov, s ktorými ako expert pracoval.
Keď sa v Holandsku začali zaoberať problematikou takzvaných „problémových“ detí,
bolo ich málo. Postupom času sa ich počet
neustále zväčšoval, až sa to stalo neúnosné. Bolo potrebné zastaviť tento trend, čo
sa aj stalo skutočnosťou. Áno, má sa pracovať s problémovými žiakmi, len treba dobre
zvážiť, čo budeme za problém považovať.
Ak sa žiak nepripravuje na vyučovanie, vykrikuje, posiela počas hodiny lístky spolužiakom... treba chybu hľadať inde – v rodinnom prostredí, v učiteľovi. Harry sa venoval
len deťom so skutočnými problémami.
A mal na to ešte iných špecialistov. Tak ako
tím lekárov, každého v inej pozícii.
Odborníci pracovali so žiakmi počas vyučovania a vždy bol urobený záznam, ako
sa pri riešení problému dieťaťa napreduje.

Tiež bolo evidované, počas ktorej vyučovacej hodiny bol žiak u špecialistu, aby
sa nestalo, že bude pravidelne chýbať
na jednom predmete. Na evidenciu slúžili
farebne rozlíšené listy. Odborník – špecialista z pedagogicko-psychologickej poradne – má byť v úlohe poradcu učiteľa
a o problémoch, ktoré trápia dieťa, musí
vedieť vždy viac. Preto aj záznamy, ktoré
si vedie, majú byť iné, ako sú záznamy vedené učiteľom. V duchu tejto myšlienky,
sme si v škole pripravili zjednodušenú formu týchto listov – mali slúžiť len učiteľom
na identiﬁkáciu problému žiaka a výchovnému poradcovi, ktorý sledovaním žiaka
potvrdzoval učiteľov predpoklad. Na tomto podklade bola psychologická poradňa
požiadaná o spoluprácu.

teraz kontrolu nad žiakmi, steny triedy boli
presklené. Na úlohe pracovali. Nepýtal som
sa ich, čo ich k tomu prinútilo. Často som
o tejto hodine premýšľal a uvažoval, ako by
som sa zachoval ja. Bol by krik, hrozby písania poznámok do žiackej knižky? Doteraz
som si neodpovedal.
Mgr. František BALOHA
Foto archív autora

Predstavujeme

Ak ste čestní, určite
nájdete k sebe cestu
PhDr. Margita Hološková, rodená Šikulová, je najmladšou z jedenástich súrodencov spisovateľa
Vincenta Šikulu. Pochádza z Dubovej, po štúdiách na Pedagogickej fakulte v Trnave a Filozoﬁckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave zakotvila na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici, kde patrí so svojou aprobáciou slovenský a francúzsky jazyk nielen medzi intelektuálne opory
školy, ale v jej osobnosti sa snúbi aj spojenie literatúry, umenia a pedagogiky. Výsledky jej práce
s talentovanými žiakmi ocenil aj minister školstva. Je matkou troch detí, ktoré sa vydali na umeleckú dráhu, manželkou vysokoškolského pedagóga prof. Ľudovíta Hološku – prorektora Akadémie
umení v Banskej Bystrici, maliara, graﬁka a knižného ilustrátora. Nuž, neúrekom dôvodov, prečo sa
v rozhovore s osobnosťou obzrieme za míľnikmi jej profesie a dotkneme mét na jej ceste za učiteľským i prostým ľudským šťastím.
Prečo ste sa stali práve učiteľkou?
K učiteľstvu som sa dostala náhodne, ale
nie nerada. Po maturite som mala v úmysle študovať etnograﬁu, kam prijali iba troch
študentov, no ja som medzi nimi nebola.
Spolužiačka prišla so zaujímavou novinou
o možnosti študovať slovenčinu a francúzštinu na pedagogickej fakulte, šla som teda
na prijímacie skúšky s úmyslom, že sa o štúdium etnograﬁe pokúsim o rok. Nevyšlo to,
lebo etnograﬁu neotvárali každý rok. Ale
po rozpačitom roku štúdia som nadobudla
presvedčenie, že tá druhá voľba bola pre
mňa oveľa vhodnejšia.
Musím priznať, že atmosféra školy bola pre
mňa zaujímavá už od prvej triedy základnej
školy. Neučila nás pani učiteľka, ale pán učiteľ. Hral na husliach, zo školy sme sa vracali
všetci spolu a spievali sme. Vodil nás po chotári, hovoril nám o prírode. Naučil nás pekne
čítať, s písaním to bolo horšie, lebo krasopis
nebol len tak hocičo, občas sme boli po škole. Prvým cudzím jazykom, ktorý sme ako
deti počuli, bola latinčina v kostole. Krásna
a tajomná. Ba aj ozajstné literárne vzdelávanie súviselo s kostolom. Pán farár Foltán
predniesol kázeň a nás deti vyzýval, aby sme
doma napísali, o čom kázeň bola. Najkrajšiu
prácu prečítal aj ostatným.
Na strednej škole sme mali možnosť vybrať
si nemčinu alebo francúzštinu. Tŕpla som, že
sa na francúzštinu nedostanem, ale podarilo sa. Prečo francúzština? Prihovárala sa mi
svojou melódiou, rytmom, peknými zvukmi.
A slovenčina? Mala som šťastie na kvalitných
učiteľov. Dennodenne sme čítali, z knižnice sme si nosievali kôpky kníh, rozprávali
o nich. Po večeroch sme čítavali nahlas, počúvali mladí aj starí. Zaujímali ma rozhovory.
Reč, komunikácia plná elíps, nevšedných
slov, odobierky, pohrebné reči. Také bolo
literárne vzdelávanie mojej generácie.
Je asi výhodou, keď môže učiteľka slovenčiny na strednej škole v rámci literatúry ponúknuť o spisovateľovi aj zaujímavosti, ktoré nie
sú v učebnici. Vo vašej mnohodetnej rodine
ste inšpirácií ako najmladšia sestra spisovateľa Šikulu mali až-až. Čo študentom pridávate k dobru na hodinách, aby aj spisovateľ
Vincent Šikula v ich očiach zostal živým človekom a nielen heslom z literárnych osnov?

u vás dialógy o profesii, výmeny skúseností, alebo zostávajú kdesi za dverami, mimo
rodiny?
V Modre som sa zoznámila aj s budúcim
manželom. Ako vysokoškoláčka som sa zastavila v Hamrštíle a zaujal ma tam nový obraz.
Švagriná mi povedala, že ho namaľoval jeden
chlapec... O pár rokov bola svadba. Manžel
pracoval spočiatku doma. Bol neuveriteľne
disciplinovaný, dokázal pracovať celú noc
a ráno vycestovať s ilustráciami do Bratislavy,
nastaviť si budík na štvrtú hodinu, aby stihol
skoré ráno v kameňolome, ktorý práve maľoval. Po večeroch sme čítavali jeden druhému z toho, čo nás práve zaujalo. Teraz sú
také chvíle zriedkavejšie, lebo nebýva doma
denne, ale školské problémy sú u nás častou
témou – veď je to naša práca a robíme ju
s plným nasadením. A toho spoločného je naozaj dosť na všetkých úrovniach vzdelávania.
V manželovi mám pozorného a vnímavého
poslucháča, ktorý vie, o čom hovorím.
Ste mamou troch detí. Herca Gregora Hološku, dcéry Ľudmily Pilnej, ktorá je pedagogičkou v Základnej umeleckej škole v Senici, a syna Šimona, výtvarníka. Dalo by sa
usudzovať, že pedagogický vplyv rodičov
našiel odozvu u detí. Ste spokojnou mamou
úspešných ratolestí, dali si radiť, keď sa rozhodovali o svojej budúcnosti?
Naše deti si vybrali umeleckú dráhu. Rozhodovali sa spontánne, ani jedného sme vo výbere neovplyvňovali. Siahli po tom, čo mali
možnosť poznať zblízka. Usmernili sme ich
iba pri výbere strednej školy – gymnázia, lebo
sme považovali za dôležité, aby dostali vo
vzdelaní dobrý všeobecný základ, na ktorom
sa dá stavať. Myslím si, že to tiež tak berú.
O umení sa u nás vždy rozprávalo. Môj otec
bol herec-ochotník, ktorý údajne dokázal
rozplakať nielen publikum, ale aj spoluhráčov. Ja som ho už hrať nevidela, ale veľa som
o tom počula v detstve. Umeniu sa venujú
aj moji synovia a netere, predovšetkým hudbe a literatúre, v mužovom príbuzenstve sú
výtvarníci. Zavše sa ma niekto opýta, či som
hrdá na vystúpenia svojich detí. Nepoznám
taký pocit. Keď sa majú prezentovať svojou
prácou, tŕpnem, ako to dopadne. Nie je jednoduché niesť svoju kožu na trh. Ak je to
dobré, teším sa, samozrejme.

Pre mňa Vincent znamená naozaj mnoho.
Veľmi sme si rozumeli, hovorieval, že máme
rovnaký humor, že mám jeho povahu. Mal
bohatú knižnicu, stále bolo o čom hovoriť.
V maturitnom ročníku som bývala u neho
v Modre v Hamrštíle, v dome, ktorý odskočil od mesta na kopec, na samotu, ktorá samotou nebola, lebo tam denne chodievali
návštevy – spisovatelia, maliari, hudobníci,
priatelia. Nebolo tam elektriny, ale svetla
bolo dosť. Spomínam si na dlhé rozhovory a spoločné listy, ktoré písali s priateľom
Rudom Slobodom, niekedy až do rána. Ne-

„Čestnosť, to je pre
mňa jednoznačne
najdôležitejšie.
Neznášam, keď ľudia
klamú, ale čestnosť
považujem za základnú
vec. Lebo keď človek nie
je čestný, čo s ním?!“
viem, či ich nakoniec aj posielali. Boli veselé,
žartovné.
Okrem toho bol Vincent aj mojím učiteľom
v ľudovej škole umenia. Keď sa vrátil zo základnej prezenčnej služby, začal v Modre
učiť hru na dychových nástrojoch. Ja som si
vybrala lesný roh, lebo aj on, aj brat Vilo naň
hrali. Tie hodiny v ľudovej škole umenia boli
zvláštne tým, že sme sa na ne tešili a bolo
nám ľúto, keď sme museli končiť. Na záver
hodiny teórie sa neraz ozvalo: „Pán učiteľ,
ešte si zaspievajme!“

Knihy ilustrované profesorom Ľudovítom Hološkom.

Ste manželkou vysokoškolského pedagóga
a umelca – maliara, graﬁka, knižného ilustrátora prof. Ľudovíta Hološku, prorektora
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Fungujú

Ste teda rodina s prevahou pedagógov. Je to
výhoda či naopak? Neprerastajú pracovné
záležitosti do času, keď je ideálne po práci
oddychovať a venovať sa inému? Ako relaxujete?
Viacerí z mojich príbuzných pracujú v školstve, na rozmanitých typoch škôl. Možno je
to tým, že nás bolo veľa, jeden od druhého
sme sa mohli mnohému naučiť a azda aj
lepšie rozumieť výchovným či vzdelávacím
problémom. Je výhodou, ak do rodiny s prevahou pedagógov pribudne človek iného
povolania, nie však celkom odlišného založenia. Pedagogická práca vstupuje do života naplno. Človek si ju nosí zo školy domov,
z domu do školy. Ako si najlepšie odpočiniem? V úplnom tichu, sama. Potom príde
čas na rozhovory. Návšteva rodnej obce.
Výlet do krajiny.
Umenie a pedagogický proces... Nakoľko
vás spojenie s výtvarníkom a výtvarníkmi
či umelcami všeobecne obohacuje v práci,
inšpiruje, dáva nové šance pri zvládaní vyučovania?
Umenie mi umožňuje stretať sa vždy s niečím novým. Vidím, ako rozdielne dokážu ľudia vnímať svet. Aj interpretácia literárneho
textu je sýtejšia, keď je text možné vnímať
spolu s výtvarným dielom, hudbou. Preto som venovala veľa času príprave žiakov
na exkurzie po literárnych stopách, galériách, pamiatkach. Ako učiteľka jazykov som
zorganizovala aj zopár exkurzií do zahraničia. Veľkú pozornosť som venovala príprave
žiakov na to, čo budeme vidieť. Prekvapilo
ma, že niektorým žiakom alebo rodičom
sa zdalo, že program nie je zaujímavý, lebo
sú zvyknutí orientovať sa na nákupy, relax.
Po návrate však prejavili spokojnosť. Vnímať
umenie je náročná intelektuálna práca, preto sa mu treba venovať.
(pokračovanie rozhovoru na strane 10)
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Ak ste čestní, nájdete k sebe…
(dokončenie rozhovoru zo strany 9)

Vašou doménou je francúzština a slovenčina. Táto aprobácia pedagógovi
umožňuje byť aj mostom medzi krajinami a národmi... A máte tak poslanie
navyše. Ešteže máme vo svojej histórii
príklady osobností (a to nielen Milana Rastislava Štefánika), ktoré ukázali
svetu, že v rámci Európskej únie sa dá
úspešne prehlbovať kultúrne, spoločenské a ekonomické vzťahy medzi Slovenskom a Francúzskom.
Francúzsko bolo v našom kultúrnom
prostredí vždy prítomné. Ťažko by sme
si vedeli predstaviť existenciu mnohých
umeleckých smerov v literatúre, vo výtvarnom umení, v hudbe, architektúre
bez kontaktov s francúzskou kultúrou.
Viaceré slovenské osobnosti vo Francúzsku študovali a pracovali. V Európskej
únii sa kontakty rozhojňujú aj v oblasti
ekonomických vzťahov, čo je v súčasnosti markantné najmä v našom regióne.
Ak sa v minulosti k Francúzsku pozerali
Slováci, dnes sa Slovensko stalo krajinou zaujímavou pre Francúzov. Dnes
žije na Slovensku už neprehliadnuteľný

Gymnázium Ladislava Novomeského
v Senici je dobrá značka. Už len literát
európskeho formátu v mene je bonusom
v očiach verejnosti. Ako to vnímate cez
prizmu vášho osobného uspokojenia
z výsledkov práce, prípadne prostredníctvom úspechov vašich najlepších
študentov?
Aj v malom meste sa nájdu veľké talenty. Nemôžem spomenúť všetkých.

to vari najťažšie zvládaná problematika
v spoločnosti. Či sa mýlim?
Ako učiteľka francúzštiny veľmi kriticky
hodnotím zníženie počtu hodín vo výučbe cudzích jazykov. Každému je jasné, že
potrebujeme angličtinu, ale nemalo by to
znamenať, že všetky ostatné máme stlačiť

Akú radu by ste adresovali z tohto miesta tým, ktorí sa učiteľmi ešte len chcú
stať? Nelichotivé štatistiky totiž tvrdia,
že dnes za pedagógov idú najmä tí, čo sa
nikde inde na „solventnejších“ postoch
či študijných odboroch neuchytili.
Práca učiteľa je mimoriadne náročná.
Vyžaduje celoživotné zaujatie, dennodenné riešenie problémov, časté stresové situácie. Predpokladá dobrý zdravotný stav, psychickú rovnováhu, empatiu,
lásku k deťom a záujem o celoživotné
vzdelávanie. Učiteľ zažije aj neprávosti,
ale odmenou mu je pohľad na slušné,
vzdelané a inteligentné deti.

ročníku majú gymnazisti jednu hodinu
literatúry týždenne. Žiaci by mali na tej
hodine diskutovať, interpretovať, ale to si
vyžaduje čítať text na hodine. Čím je text
náročnejší, tým viac ho treba skúmať. Ak
žiak nevie dobre čítať – čo je dnes jav nie
výnimočný, doma si ho neprečíta.

na neúnosné dve hodiny týždenne. Dôvodí sa tým, že žiaci, ktorí nie sú jazykovo
zdatní, dva jazyky nezvládajú. Zvládnu
ich azda pri menšom počte hodín? Veď
hovoríme o gymnáziách. Je tiež známe,
že veľa žiakov má problémy s čítaním
a písaním, ale nevytvára sa priestor na to,
aby sme dospeli k náprave. V druhom

Domnievam sa, že rovnako nie je správny názor na úroveň osemročných gymnázií. Ja som dosiahla so žiakmi najlepšie výsledky práve v nich. Nepovažujem
za správne ani to, že sa znevažuje práca
učiteľov, ktorí menej využívajú informačno-komunikačné technológie. Tie sú dobrým prostriedkom, ale iba prostriedkom.

S úspešnými riešiteľkami a ﬁnalistkami školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku.
V našom gymnáziu študovala polyglotka
Lívia Sabová, ktorá hovorí po slovensky,
rumunsky, maďarsky, francúzsky, anglicky, arabsky. Hanka Gavurníková hovorí
po anglicky a po francúzsky a študuje japončinu. Je na dvojsemestrálnom študijnom pobyte v Japonsku. Miška Rosová
je literárny talent, píše, prekladá, študuje
cudzie jazyky, tiež je polyglotkou. Mnoho našich absolventov úspešne ukončilo
štúdium v zahraničí. Sú lekármi, inžiniermi, niekoľkí študujú ekonómiu vo francúzskom programe.
Máte krédo, myšlienku či zásadu, ktorá
vám pomáha prekonávať aj problémové situácie v živote?

„Nepovažujem
za správne ani to, že
sa znevažuje práca
učiteľov, ktorí menej
využívajú informačno-komunikačné
technológie. Tie sú
dobrým prostriedkom,
ale iba prostriedkom.
Vždy bude platiť, že
najlepšia je metóda,
pri ktorej dosiahneme
najlepší výsledok.“

Čo si najviac ceníte na ľuďoch?
Čestnosť. Čestnosť, to je pre mňa jednoznačne najdôležitejšie. Neznášam, keď
ľudia klamú, ale čestnosť považujem
za základnú vec. Lebo keď človek nie je
čestný, čo s ním?!
Keby ste sa znova narodili, ak by bola
tá šanca, myslíte si, že by ste boli opäť
učiteľkou?
(Smiech.) Teraz som práve čítala Vonneguta, Časotrasenie, lebo žiaci to majú
ako predpísanú literatúru, a hovorí sa
tam práve o tom, ako sa posunul čas
o desať rokov späť, ale ľudia museli
prežiť to isté čo aj predtým. Čiže asi by
po takých veciach netúžili. Ale neviem,
či by som bola učiteľka. Nemám proti
tomu povolaniu nič, naopak, nachádzam v ňom pekné veci. Je tu veľa milých ľudí, mladých, sympatických, ale
občas dávajú zabrať. (Smiech.)
A dnes sú vzťahy podstatne horšie, ako
bývali. Nemyslím len vzťah učiteľ – žiak,
to skutočne závisí od inteligencie ľudí.
Lebo môžete sa aj nahnevať na žiaka
alebo žiak sa môže nahnevať na vás, ale
pokiaľ ste féroví, čestní, nájdete k sebe
cestu. Iná vec je, že dnes sa mnohí rodičia správajú tak, že vôbec nepoznajú
vyučujúceho, nikdy s ním nehovorili
o problémoch, starostiach alebo záujmoch svojho dieťaťa, ale sú schopní osočovať ho iba preto, že dieťa doma povie,
to je taký a taký učiteľ. Jednoducho sú
schopní urobiť čokoľvek, len aby vyhoveli decku, aby s ním nemuseli mať starosti,
aby bolo spokojné. Teraz má pomerne
málo ľudí záujem o to, aby deti skutočne
dosahovali výsledok. Dnes bojujú ľudia
o známku, nie o vedomosti.
Čo by ste v školstve urobili, keby ste mali
kompetencie alebo čarovný prútik?
Znížila by som úväzky učiteľov, aby mali
dostatočný priestor na prípravu a oddych. Škola by mala mať svojho lekára
prvého kontaktu (pomohlo by to znížiť
absencie), bohatú knižnicu, spoločenskú miestnosť. Zaviedla by som zborový
spev, balet, tanec ako alternatívne predmety v rámci umenia a kultúry.

takty sú jednoducho nenahraditeľné.
Dobrí priatelia dokážu ovplyvniť vznik
ďalších potrebných kontaktov.
Učiteľ a reforma. To je akoby zaklínadlo.
Diskutuje sa o tom, stretajú sa protichodné pohľady... Ako tento vzťah vnímate vy? Tiež si asi pamätáte na časy,
keď bolo školstvo u nás výkladnou skriňou a inšpiráciou aj pre iných. Dnes je

Rada pripomínam žiakom odkaz Goetheho: „Človeče statočný, dobrý buď a nápomocný.“

Gratulácia víťazke školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku.

„... môžete sa aj nahnevať na žiaka alebo žiak sa môže nahnevať na vás,
ale pokiaľ ste féroví, čestní, nájdete k sebe cestu. Iná vec je, že dnes sa
mnohí rodičia správajú tak, že vôbec nepoznajú vyučujúceho, nikdy
s ním nehovorili o problémoch, starostiach alebo záujmoch svojho
dieťaťa, ale sú schopní osočovať ho iba preto, že dieťa doma povie, to
je taký a taký učiteľ. Jednoducho sú schopní urobiť čokoľvek, len aby
vyhoveli decku, aby s ním nemuseli mať starosti, aby bolo spokojné.
Teraz má pomerne málo ľudí záujem o to, aby deti skutočne dosahovali
výsledok. Dnes bojujú ľudia o známku, nie o vedomosti.“
počet Francúzov. Slovensko-francúzske
vzťahy sa rozvíjajú aj vďaka Francúzskemu inštitútu, bilingválnym gymnáziám.
Naši študenti absolvujú študijné pobyty
na francúzskych vysokých školách. Sú
medzi nimi aj bývalí žiaci nášho gymnázia. Niektorí dokonca uzavreli francúzsko-slovenské manželstvá. Osobné kon-

Vždy bude platiť, že najlepšia je metóda,
pri ktorej dosiahneme najlepší výsledok.
Problémy v školstve, samozrejme, sú.
Ale nemyslím si, že máme menej zdatných žiakov, ako sa hovorilo pri ich nedávnom testovaní. Dôkazom je fakt, že
sa dokážu veľmi dobre presadiť na vysokých školách aj v zahraničí.

Zľava v prvom rade manželia Ľudovít a Margita Hološkovci s dcérou Ľudmilou a so zaťom v Kultúrnom dome v Jablonici. Fotograﬁa je
z roku 2012 z programu k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci (1262 – 2012).

Za rozhovor ďakuje Milan SOUKUP
Foto autor
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Pedagogika nekonvenčne

pracovných úloh, je úplne bez chuti,
pravdepodobne nad ním víťazí stres.
Život moderného človeka je veľmi dynamický. Máme málo času, sme pod tlakom
termínov v práci, často nám chýba čas
na regeneráciu psychických a fyzických
síl. Hoci sa s psychickou záťažou stretáva
väčšina ľudí, sú profesijné skupiny, ktoré
sú ňou ohrozené viac ako iné. Medzi
ne odborníci radia aj učiteľov. Aj keď sa
mnohým na prvý pohľad zdá, že učiteľ
má dostatok voľného času, že má k dispozícii voľné hodiny, nemusí byť v práci
osem a pol hodiny, že má prázdniny, je
to len klam. Skutočne zodpovedne vykonávaná práca za katedrou je mimoriadne náročná. Časť práce učiteľa je totiž
na očiach verejnosti, značná časť je však
pred zrakmi ostatných ukrytá.

Koho záťaž ohrozuje
najviac?
Zvyčajne najaktívnejších, ktorí spravidla
pracujú aj nad rámec povinností, teda
dlhšie ako iní a s vyššou intenzitou. Poznávacím znakom je, že žiakom predlžujú
vyučovacie hodiny, robia doučovanie, pomáhajú talentovaným deťom, riešia prob-

Nervy na špagátiku

■
■

■

Človek má len jedny nervy, hovorí si nejeden učiteľ po vyučovacej hodine, na ktorej ho
jeho pubertiaci „vytočili“. Je to tak, práca s deťmi v čase ich dospievania je z psychicky najnáročnejších. Jej náročnosť rastie spolu s mierou arogancie, chýbajúceho taktu, slušnosti,
základov kultúrnosti. A popravde, v mnohých rodinách sa dnešné deti s takýmito vzácnymi
vecami stretávajú máličko. Niektoré dokonca vôbec.

■

Rodičia nemajú
na deti čas

■

Paradox doby – nedostatok času na rodinu,
na budovanie vzťahov, priateľstvo, skutočnú hodnotnú lásku je nahrádzaný časom,
ktorý venujeme zarábaniu peňazí. A tak
máme peniaze, ale nemáme naozajstný
život. Za peniaze si kupujeme všetko, nimi
meriame aj hodnotu priateľov, susedov,
ba aj učiteľov našich detí. Čo to môže byť

za človeka, čo zarába tak málo? povie nejeden dobou poznamenaný človek. Deti
dostávajú neraz opatrovateľky, vychovávateľky, strážkyne za výplatu. Rodičia nemajú na takéto veci dostatočnú kapacitu.
Majú rokovania, stretnutia, zahraničné
cesty, recepcie, mítingy, výrobné porady,
konzultácie, lobingové stretnutia...
Deti sú pre mnohých iba daň zo zaľúbenia a sexuálnych hier. A ešte možno spoločensky nevyhnutná vec – veď čo by po-

vedali iní, keby nemali aspoň jedno dieťa!
V učiteľskej práci je ešte jeden psychický
stresor – príliš veľa práce a primálo času.
Prirodzene, platí to najmä pre učiteľov,
ktorí sa snažia naplniť svoje poslanie
do posledného písmena. Kolotoč vyučovania, príprav, štúdia, stíhania termínov,
administratívy, vypisovania tlačív, opráv
písomných prác, testov v priebehu 10
mesiacov je náročná práca. Ak sa učiteľ
cíti vyčerpaný či preťažený z množstva

■
■

■

lémy so zaostávajúcimi. Iným charakteristickým znakom je, že robia naraz viac vecí
a nedokážu si riadne prácu naplánovať.

Protipól
Protipólom aktivistu je ﬂegmatik, čiže
človek so silným a s vyrovnaným tempe-

HUDOBNÁ VÝCHOVA NETRADIČNE
V UN č. 31/2013 ma nesmierne zaujal rozhovor s múdrym, rozhľadeným, skromným, sympatickým pánom, ktorému nechýba ani zmysel pre humor. Šéfredaktor UN vyspovedal skvelého a mimoriadne pracovitého spisovateľa, držiteľa Krištáľového
krídla, Ceny E. E. Kischa a mnohých iných významných uznaní Ľuboša Juríka. Pán Jurík hneď v úvode rozhovoru uviedol, že
k jeho kamarátom patril nielen Boris Filan, fotograf Tibor Huszár, ale aj Marián Varga, Pavol Hammel, Peter Lipa, Jožko Barina,
Meky Žbirka, Janko Lehotský... „Boli sme silná generácia,“ povedal a dodal: „Po nás prišli už len celebrity.“

Ako učiť hudbu cez
generácie
Pri týchto spomienkach sa v mojej mysli
zrodil nápad učiť hudbu cez generácie.
Skúste aj vy, milí kolegovia, porozmýšľať,
či by nebolo skvelé, ak by vyučovacie hodiny hudobnej výchovy prebiehali v na-

sledujúcom duchu: predstavujem hudbu,
ktorú počúvali moji starí a prastarí rodičia, ďalej hudbu, ktorú počúvali, resp.
radi počúvajú moji rodičia, a napokon
hudbu, ktorú mám rád ja. Myslím si, že
prežívaním hudby cez svojich blízkych,
vytvorením citovej väzby by sa vytvoril
jednak hlbší záujem o hudobnú výchovu,
jednak by deti ľahšie dokázali porozumieť svojim blízkym − rodičom, starým
a prastarým rodičom, a súčasne by ľahšie
porozumeli aj vývoju sveta.
Zatvorte teraz na chvíľu oči a nechajte
sa unášať predstavou krásnej vyučovacej hodiny, na ktorú priniesol obľúbenú
platňu svojich rodičov jeden zo žiakov,
nazvime ho Peter. Na jej obale je uvedené: Cyrano z predmestia. Hammel, Varga,
Peteraj, Štrasser. Peter začína rozprávať,
čo sa o platni od svojich rodičov dozvedel. Prečo si práve túto platňu, ktorá prezentuje znamenitý muzikál, jeho rodičia
tak veľmi obľúbili. Zisťuje, čo už jeho
spolužiaci o tomto hudobnom žánri vedia. Dopĺňa ich poznatky. Informuje, že
hudbu k tomuto úspešnému muzikálu
vytvoril Pavol Hammel a Marián Varga,

texty piesní Kamil Peteraj a Ján Štrasser.
Štyri osobnosti slovenskej populárnej
hudby, ktoré vytvárali obsahovo premyslenú, myšlienkovo bohatú, nekonvenčnú
populárnu pieseň, ktorá rezonovala s pocitmi a myšlienkami mladých ľudí... Peter

jú. Jeden z nich správne tipuje, že Cyrano
z predmestia je príbehom mladých ľudí so
zmyslom pre zdravú romantiku. Čo v sebe
Cyrano ukrýva? O čo v žiadnom prípade
nestojí? Čím chce ostatných presvedčiť?
kladie Peter ďalšie otázky. A spolužiaci
opäť hádajú a dozvedajú sa, že Cyrano je
chlapec z ulice, ktorý v sebe ukrýva umelecký talent. Nestojí o falošnú pozlátku
lacného úspechu. Chce presvedčiť svojou
úprimnosťou, svojím talentom!

Kniha ako svedok
hodnotového systému

sa pýta svojich spolužiakov: Čo si myslíte,
kto bol Cyrano a o čom bol tento muzikál, ktorého premiéra sa v októbri 1977,
v rámci medzinárodného hudobného
festivalu Bratislavské hudobné slávnosti,
stretla s vynikajúcim ohlasom? Žiaci háda-

ramentom, ktorý si nerobí žiadne výčitky,
ak nestihne urobiť všetko, čo sa od neho
v stanovenom čase očakáva. Keďže
v školstve existuje dosť kontrolných mechanizmov na plnenie plánu práce, až
tak veľa ﬂegmatikov sa tu asi nenájde, aj
keď určite aj takí jestvujú. Štatistiky hovoria, že sú niekoľkonásobne odolnejší
proti kardiovaskulárnym či vredovým
ochoreniam, nemávajú cukrovku, migrény či depresie. Väčšina ľudí však nepatrí
medzi tieto dva krajné psychotypy, ale
nachádza sa niekde medzi nimi.

Čo najviac zaťažuje
psychiku?
V prvom rade je to nedosahovanie
žiaducich výsledkov, nedostatok času
na splnenie úloh, veľa práce a vážnou
témou sú vzťahy na pracovisku. Psychiku učiteľa silne ovplyvňuje kvalita vzťahov s ostatnými kolegami, ale najmä
s vedením školy či školského zariadenia.
No a nemenej vážnym prvkom je akceptácia učiteľa jeho žiakmi, miera úcty
žiakov k učiteľovi. Tak ako každého iného, aj učiteľa ovplyvňuje jeho rodinné
zázemie, spokojnosť v rodinnom živote,

Pri riešení konﬂiktných situácii používajte slušné slovo, pokoj a najmä humor.
Dávajte pozor, aby ste žiakovi „nezobrali tvár“, teda aby ste ho neponížili a nezahanbili pred kolektívom.
Držte sa, pokiaľ možno, štýlu láskavej prísnosti.
Nepoľavujte v nárokoch, buďte spravodlivým učiteľom, dbajte o to, aby ste
mali prirodzenú autoritu a rešpekt.
Nikdy nezvyšujte hlas, a ak to aj urobíte, vždy si nechajte rezervu na situáciu,
keď to bude naozaj výnimočne nevyhnutné a potrebné.
Myslite často na pozitívne veci, na žiakov nazerajte vždy z tej lepšej stránky, nie
sú to vaši súperi, iba niekedy ešte nedospeli do svojej roly.
Veľa sa usmievajte a buďte k žiakom milý, to najviac odzbrojuje aj najväčších
výmyselníkov.
Nedajte sa nikdy vyviesť z miery.
Ak si už so žiakom naozaj neviete rady, riešte situáciu stále s úsmevom, aj keď
zavoláte ku konﬂiktu políciu či riaditeľa školy.

Pomáhame žiakom cibriť ich hudobný vkus

V tej chvíli sa mi oživili spomienky na
moje detstvo, obdobie, keď som so svojím starším bratom počúvala LP platne
silnej hudobnej generácie, uznávanej
špičky československej populárnej hudby, ku ktorej bezpochyby patrili skupiny
Modus, Prúdy, Limit, legendárni Jaroslav
Filip, Peter Lipa, súrodenci Hečkovci
a mnoho ďalších. Zároveň sa mi vybavili
spomienky aj na staré platne mojich rodičov, okúzľujúce melódie skladateľov
Gejzu Dusíka, Karola Elberta, Dušana
Pálku a interpretov ich generácie, predovšetkým nezabudnuteľného Františka
Krištofa Veselého, Bey Littmanovej, Viery
Rackovej či Jozefa Kuchára, ktoré mali
svoje čaro a ktoré nás takisto dokázali
chytiť za srdce.
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Nasledujú ukážky piesní, po ktorých sa
Peter znovu pýta svojich spolužiakov: Čo
myslíte, ktorú z piesní majú moji rodičia
najradšej a prečo? Hodina pokračuje
ďalej. Peter ukazuje spolužiakom knihu
Ľuboša Juríka a Doda Šuhajdu s názvom
Slovenský bigbít a vraví: Túto knihu si nedávno kúpili moji rodičia. Je obrazom
bítovej scény na Slovensku, respektíve
v bývalom Československu konca päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vypovedá o životných postojoch,

v partnerskom vzťahu a, samozrejme,
otázka materiálneho a ﬁnančného zabezpečenia rodiny. Tu má mnoho učiteľov vážne problémy.
Ľubomír PODLUŽIANSKY
Ilustračné foto Ján SÚKUP

pocitoch a osudoch generácie, ktorá sa
inšpirovala veľkými idolmi rokenrolovej a beatovej hudby. Mojim rodičom
sa páči, že kniha približuje hodnotový
systém jednej generácie. Aj ja som ju
začal čítať. Je veľmi zaujímavé a inšpirujúce poznať prostredníctvom dobových
svedectiev, výpovedí, názorov a príhod,
v akých časoch bývalí bigbiťáci žili, ako
tvorili, o čom premýšľali, aké úspechy
dosahovali, s akými ťažkosťami sa borili.
Oceňujem, že súčasťou knihy je aj kolekcia troch unikátnych DVD.
V závere vyučovacej hodiny sa ujíma slova učiteľ. Pochváli Petra za dôkladnú prípravu, príťažlivé odprezentovanie muzikálovej tvorby významných slovenských
umelcov Pavla Hammela a Mariána Vargu, ako aj predstavenie vynikajúcej knihy. Kladie žiakom otázky: Ako dlho trvala
podľa vás príprava tohto muzikálu? Čo
všetko museli urobiť autori piesní, aby sa
zrodilo takéto úžasné dielo? Okrem toho
nechá žiakov vyplniť pracovný list s otázkami a úlohami.
Čo poviete? Páčila sa vám takáto vyučovacia hodina hudobnej výchovy? Má svoje miesto v našich školách? Podľa môjho
názoru áno, pretože aktivizuje, prehlbuje
vzťahy medzi rodičmi, starými rodičmi
a deťmi, núti žiakov rozmýšľať, uvažovať o ľudských kvalitách a skutočných
hodnotách – pracovitosti, zanietenosti,
úprimnosti, tvorivom hľadaní a formovaní vlastného umeleckého názoru, novátorskom myslení a podobne.
PaedDr. Erika PETRAŠKOVÁ, PhD.
Ilustrácia stock.xchng
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pri Partizánskom, ale aj v Bánovciach nad
Bebravou, kde je krásne termálne kúpalisko Pažiť. Ďalej sú tu hrady (Trenčiansky), zrúcaniny hradov (Beckov, Uhrovský hrad) a zámky (Bojnický).
Bulvár a televízie dnes skoro denne prinášajú negatívne „vzory“ a odstrašujúce
„príklady“, ktorých nasledovanie je priam
výsmechom výchove a vzdelávaniu. Čo
môžeme urobiť, aby sme vplyv bulvárnych médií eliminovali a našli cestu k náprave súčasného nelichotivého stavu?
Jedným z riešení je dostať deti a mládež
od televízorov a počítačov na športoviská
a do prírody, čo bez väčšej podpory štátu
a rodičov je len ťažko zrealizovateľné.
Spojenie „národná hrdosť“ je ako méta,
„významné poslanie“. Ale neraz jeho použitím politikmi sa hranica medzi inšpirujúcou národnou hrdosťou a prejavmi
nacionalizmu (potierania práv iných národov) veľmi zmenšuje. Robíme pre budovanie národnej hrdosti aj ako učitelia
dosť a efektívne? Čo robiť inak?
V rámci prierezovej témy multikultúrna výchova sa dá takmer na každom predmete
pri vhodnej príležitosti vysvetliť tolerancia
medzi rasami a národmi.

Slovensko v srdci
a na dlani: ako ho
vnímajú učitelia?
SONDA DO PESTOVANIA NÁRODNEJ HRDOSTI
Prvý deň roka sa u nás spája s Dňom vzniku Slovenskej republiky. Uzavreli sme bilancie
starého roka a otvorili brány novému rozletu. K čomu nás nový rok motivuje, ak ho spájame
s krajinou, poslaním a úlohou učiteľov pri výchove k zdravému lokálpatriotizmu a zvyšovaniu národného povedomia?
Slovenská republika je vnútrozemský štát
v strednej Európe, ktorý vznikol 1. januára
1993 ako jeden z dvojice nových – výsledok rozdelenia Česko-Slovenska. Čo
je naším spoločným menovateľom, ak si
uvedomíme, že v Slovenskej republike
s 5 429 763 obyvateľmi slovenskú národnosť má 85,8 percenta populácie, maďarskú 9,7 percenta, rómsku 1,7 percenta,
českú 0,8 percenta a rusínsku, ukrajinskú,
ruskú, nemeckú, poľskú a iné spolu zhruba 2 percentá obyvateľov? Od 1. mája
2004 je Slovensko členom Európskej
únie, od 21. decembra 2007 sme začlenení v Schengenskom priestore a od 1. januára 2009 i do eurozóny.
Slovensko a učitelia pri pestovaní národnej hrdosti a zdravého lokálpatriotizmu.
Minisondu do tejto problematiky sme
urobili v špeciﬁckej skupine učiteľov,
ktorých priezviská sú identické s menami niektorých európskych národov.

„Vnútorná sila
národa záleží
na jeho vzdelanosti,
schopnosti,
príčinlivosti,
mravnosti,
zachovalosti.“
Jan Amos Komenský
Aké črty či charakteristiky sa zvyknú spájať s národom identickým s vaším priezviskom?

Myslím, že najmä závisť, ale to dnes platí
asi univerzálne. A keď sa povie Čech, každého napadne knedlo, vepřo, zelo a pivo.
Cítim sa už viac Slovákom, pretože tu žijem takmer od narodenia.
Čím si myslíte, že môžeme ako občania
Slovenskej republiky osloviť (inšpirovať,
obohatiť) pozitívne iných?
Najmä krásnou prírodou, ktorej zvyšok si
azda rýchlo nezničíme, termálnou vodou,
ktorej možnosti v oblasti turizmu nie sú
zďaleka využité.
Žijete a pôsobíte v regióne, ktorý môže
prilákať návštevníka aj z hľadiska cestovného ruchu?
Trenčiansky región má potenciál v už
spomínanej termálnej vode, či už v Trenčianskych Tepliciach, Malých Bieliciach

Multikultúrnou
výchovou k tolerancii
Mgr. Svatopluk Čech má za sebou 19 rokov učiteľskej praxe s aprobáciou pre prvý
stupeň základnej školy a pôsobí v Základnej škole v Zlatníkoch v okrese Bánovce
nad Bebravou.
Poznáte nejakého slávneho nositeľa vášho
priezviska?
Známi nositelia tohto priezviska boli praotec Čech, ktorý podľa legendy priviedol
spolu so svojím bratom Lechom svoj ľud
od rieky Visly pod horu Říp na územie súčasných Čiech a tam sa usadili. Ďalším bol
český básnik, prozaik a novinár Svatopluk
Čech, ktorý sa preslávil najmä svojím dielom Výlety pana Broučka.

Ste hrdá na to, že ste občiankou Slovenskej republiky?
Áno, som hrdá na to, že som Slovenka.
Pretože je to štát, ktorý sa za veľmi krátky
čas dokázal etablovať na medzinárodnej
politickej scéne, a zároveň aj štát, ktorý mi
umožnil vyštudovať vysokú školu a vykonávať prácu primeranú môjmu vzdelaniu,
štát, ktorý mojim deťom umožňuje cestovať po svete, dokonca študovať v zahraničí, a podobne. Nemali by sme sa nechať
zaslepiť tým, že u nás doma je všetko zlé
a v zahraničí zase len dobré, pretože aj
v zahraničí existuje korupcia, nespravodlivosť a podobné veci. V tomto smere
podľa mojich skúseností nie je žiaden štát
na svete výnimkou.
Čím môžeme na Slovensku inšpirovať,
obohatiť alebo pozitívne osloviť iných?
Určite tým, že Slováci toho veľa dosiahli,
hoci prakticky nikdy nezačali a aktívne

Aká je vaša predstava o dobrom učiteľovi?
Dobrým učiteľom je predovšetkým ten,
kto zabudne na výplatnú pásku (čo je
v súčasnosti veľmi ťažké) a učí podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Zažili ste niečo zaujímavé (veselé či smutné) v spojitosti s vaším priezviskom?
Jedna pani predavačka v opravovni elektrospotrebičov si po jednom stretnutí,
keď som prišiel s pokazeným vysávačom,
zapamätala moje meno tak dobre, že
i po pätnástich rokoch, keď už pracovala
v inej predajni, ma ním radostne oslovila.
Ja som potom veľmi dlho premýšľal, odkiaľ ju poznám.
Máte žiaka, ktorý vás doslovne alebo
symbolicky ako učiteľa prerástol?
O takom extrémne úspešnom žiakovi neviem, ale vždy ma poteší, ak ma niekto
z mojich bývalých žiakov aspoň pozdraví.
Čo by ste chceli k tejto téme ešte dopovedať?
Asi len toľko, že som zažil v súvislosti so
svojím pôvodom (narodil som sa v Třebíči
na Morave) už veľa veselého, ale i smutného. To keď roku 1993 pri rozdeľovaní
Česko-Slovenska spolužiaci v Nitre pochodovali a kričali: „Rež a rúbaj do krvi,
do tej českej kotrby.“ Bral som to s rezervou, ale jedno mi to nebolo.

Priemerný učiteľ
nenaučí nič výnimočné
Ing. Alena Francúzová s 25-ročnou pedagogickou praxou pôsobí v Strednej priemyselnej škole v Trnave.
Pátrali ste po vašom rodokmeni?
Ja osobne nie, ale jeden z mojich príbuzných hej. Najďalej sa dostal do obdobia napoleonských vojen v oblasti slovensko-poľských hraníc (Kysuce, Orava). Podľa jeho
výskumu pomenovanie Francúz označovalo francúzskych vojakov, ktorí po skončení
bojov ostali žiť v tejto oblasti. Neskôr toto
meno prischlo ich potomkom.
Je vám známy aj nejaký významný nositeľ tohto priezviska?
Nie, nikoho takého osobne nepoznám...
Ale jedna veľmi vzdialená príbuzná je
(alebo bola) hovorkyňou Československej
obchodnej banky – Zuzana Francúzová.

Mgr. Svatopluk Čech, pedagóg zo ZŠ Zlatníky, so žiakmi v Bojniciach.

roliniek, ktorí pochádzajú priamo z Francúzska, nechcú z kokpitu lietadla komunikovať iným jazykom ako francúzskym),
že sú veľkí gurmáni, a napriek tomu len
zriedkavo obézni, že sú veľmi galantní, romantickí, že veľmi veľa štrajkujú.

Aké charakteristiky sa zvyknú pripisovať
Francúzom?
O Francúzoch sa hovorí mnoho vecí –
že sú nacionalisticky založení, a preto sa
veľmi neradi učia cudzie jazyky (dokonca
až tak veľmi, že ani piloti francúzskych ae-

Spisovateľ Martin Rázus v parku v Liptovskom Mikuláši.

„Človek nezačína
sa kolískou, ba ani
dobytím doktorátov,
ale chvíľou, keď
rozkvitne v ňom
poznanie a cit
ľudskosti.“
Martin Rázus
neviedli žiadnu vojnu. Práve naopak, často boli v područí iných národov, ktoré im
vládli. Z vlastných skúseností viem, že pre
cudzincov sú veľmi zaujímavé naše ľudové
remeslá a výrobky z nich – prútené košíky,
sošky a obrazy vyrezávané z dreva, čipky,
maľované obrázky, šperky z rôznych kameňov, korálikov, rôzne kožené výrobky,
kraslice, bábiky zo šúpolia a podobne. Nie
každý štát má takú bohatú ľudovú kultúru
ako my.
Má čím región, v ktorom pôsobíte, lákať
návštevníka z hľadiska cestovného ruchu?
Žijem a pracujem v Trnave, ktorá ponúka
podľa môjho názoru mnoho zaujímavých
vecí. Napríklad mnoho kostolov, pre ktoré
sa jej hovorí Malý Rím, pričom niektoré sú
naozaj unikátom v celej strednej Európe.
Trebárs Kostol sv. Jána Krstiteľa (tzv. Univerzitný kostol) je jednou z najkrajších
ranobarokových stavieb tohto európskeho priestoru, zaujímavá je i Bazilika sv.
Mikuláša, židovská synagóga. Zaujímavá
je v Trnave aj mestská veža, divadlo, historická pešia zóna, Galéria Jána Koniarka,
Západoslovenské múzeum, tradičný trnavský jarmok – podľa niektorých informácií jeden z dvoch najväčších jarmokov
na Slovensku, mestský amﬁteáter, Dob-
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rofest, vianočné trhy alebo kultúrne leto
s vystúpeniami hudobných skupín pod
holým nebom. V okolí Trnavy je to zas
Smolenický zámok (túry, prehliadka zámku), Malé Karpaty (túry, možnosť zberu
hríbov), kúpalisko v Sládkovičove, Slnečné jazerá v Senci s akvaparkom, Čachtický hrad, zrúcanina hradu Korlátko, pútnické miesto Šaštín-Stráže, Brezová pod
Bradlom s Mohylou generála M. R. Štefánika, vinárska oblasť Pezinok, Modra
a okolie. Pre Slovákov zo vzdialenejších
oblastí je niekedy veľmi zaujímavé počuť
tradičné trnavské nárečie. Nielen preto,
že je stále pomerne zachovalé a aktívne
používané, ale aj preto, že je špeciﬁcké – podobá sa tomu záhoráckemu, ale
obsahuje oveľa viac maďarských a najmä nemeckých výrazov. V tomto smere

„Veľkosť a sila národa
je súčet veľkostí
a významu jeho
synov.“
Martin Kukučín
je Trnava v porovnaní s inými oblasťami
v okolí unikátom. A okrem toho nesmieme zabudnúť, že práve trnavské nárečie
bolo prvou kodiﬁkovanou spisovnou slovenčinou.
Bulvár a televízie dnes skoro denne prinášajú negatívne „vzory“ a odstrašujúce
„príklady“, ktorých nasledovanie je priam
výsmechom výchove a vzdelávaniu. Čo
môžeme urobiť, aby sme vplyv bulvárnych médií eliminovali a našli cestu k náprave súčasného nelichotivého stavu?
Jediné, čo môžeme urobiť, je ísť našim
mladým príkladom. Nemôžeme odsudzovať negatívne príklady, ktoré ponúka
televízia, keď sa im my sami (niekedy
celkom radi) prispôsobujeme, napr. tým,
že pozeráme všetky tie reality šou, ktoré
sa vysielajú, žijeme konzumným spôsobom, prejedáme sa, na všetko nadávame
a nič sa nesnažíme zmeniť, nesnažíme
sa športovať a byť aspoň trochu lepšími.
Keď mladí uvidia, že tí „starší“ sa snažia
byť tolerantní, učiť sa stále niečo nové,
zlepšovať sa a podobne, budú sa chcieť
na nich podobať. V opačnom prípade...
Podľa môjho názoru nemožno od dieťaťa
očakávať, že bude čestné, ak na svojom
rodičovi vidí, že taký nie je.
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(aby vedel žiakom odpustiť ich zlyhania
a chyby). Zároveň musí mať zmysel pre
humor vrátane sebairónie a sebakritiky
a byť naozaj dobrým odborníkom v tom,
čo učí. Pretože priemerný učiteľ svojich
žiakov nemôže naučiť nič výnimočné.
Zažili ste niečo zvláštne v súvislosti s vaším priezviskom?
Nič extra výnimočné... Krátko po svadbe
sa ma jedna pani spýtala, či som sa vydala za cudzinca, keď videla môj občiansky
preukaz... Ale moja dcéra mala viackrát
skúsenosť, že ľudia na meno Francúzová
reagovali pozitívne. Veľmi ľahko sa totiž
pamätá, a nie je až také bežné ako Maďar, Nemec, Čech. A občas má niekto
narážky na to, či vieme po francúzsky –
ani slovo.
Mali ste žiaka či žiakov, o ktorých rozlet ste sa zaslúžili a ktorí vás doslovne,
obrazne alebo symbolicky ako učiteľku
prerástli?
Bolo ich viac. Ak vezmeme do úvahy situáciu v slovenskom školstve, asi to nie je
ničím zvláštne, že mnoho mojich žiakov
už pár rokov po maturite, respektíve pár
rokov po skončení vysokej školy zarábalo
oveľa viac ako ja. Mnohí z nich sú podnikatelia, pracujú na rôznych vedúcich
pozíciách, našla by som i kňaza, modelku.
A keďže som mnohých z nich učila účtovníctvo, čo je pri niektorých odboroch
jeden z nosných predmetov, bez pochýb
som prispela k ich úspechu.
Čo by ste chceli k tejto téme ešte dopovedať?
Potešilo by ma, ak by v Učiteľských novinách bolo zverejnených čo najviac vtip-

stal náhodne, po tom, čo dva jeho pokusy
o umiestnenie v inej oblasti zlyhali. Keď
vyštudoval Vysokú školu pedagogickú,
o inom povolaní už neuvažoval.
Poznáte nejakú črtu, vlastnosť, charakteristiku, ktorá sa viaže na Slovákov?
Slováci sa nenaučili mať zodpovedný postoj k osobnému vlastníctvu (asi väčšina
nikdy nič nevlastnila), viac si cenili duchovné hodnoty.
Ste hrdý, že ste Slovák alebo občan Slovenskej republiky?
Nie, pretože v neďalekej minulosti sme
príliš často vedeli prispôsobiť svoje názory
pri vidine získania materiálnych výhod –
arizácia za Slovenského štátu, znárodňovanie a kolektivizácia poľnohospodárstva
po roku 1948, privatizácia po roku 1989.

Mgr. Karel Němec zo ZŠ na Kukučínovej
ul. vo Vranove nad Topľou.

Byť druhým otcom
a občas i mamou
Mgr. Karla Němca zo Základnej školy
na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou s 30-ročnou pedagogickou praxou
a aprobáciou telesná výchova – zemepis
by sme mohli označiť za patriota. Je hrdý,
že je občan Slovenskej republiky, hoci
jeho „lásku k vlasti oživujú a pestujú dva
zdroje – mama je Slovenka a otec pochádza z Českej republiky“.
Čím môžeme ako Slováci či občania Slovenskej republiky podľa vás osloviť (inšpirovať, obohatiť) pozitívne iných z Európskej únie alebo zo sveta?
Jednoznačne skromnosťou, úprimnosťou,
hrdosťou.
Čím atraktívnym a zaujímavým z hľadiska
cestovného ruchu môže región, v ktorom
žijete, osloviť návštevníka?
Určite za zaujímavé ciele cestového ruchu považujem Sninské rybníky a Slanské
vrchy.

Čím môžeme ako Slováci či občania
Slovenskej republiky osloviť (inšpirovať,
obohatiť) pozitívne iných?
Ak ukážeme také kladné vlastnosti väčšiny Slovákov, ako je pracovitosť, čestnosť,
zodpovednosť.
Má čím región, v ktorom žijete, osloviť návštevníkov z hľadiska cestovného ruchu?
Áno, v Trnave máme tradíciu univerzity,
v Piešťanoch svetoznáme kúpele.
Bulvár a televízie dnes mladým i starým
denne ponúkajú negatívne „vzory“, ktorých nasledovanie je výsmechom výchove a vzdelávaniu. Čo môžeme urobiť
na zlepšenie tohto nelichotivého stavu?
Spoluprácou zodpovedných médií, cirkví,
politikov, škôl vplývať na zvýšenie zodpovednosti rodičov za výchovu detí, v školách umožňovať mládeži zaujímavé a pre
ich rast užitočné činnosti v krúžkoch,
olympiádach.
Spojenie „národná hrdosť“ je ako méta,
„významné poslanie“, aj pre učiteľa. Robíme pre jej budovanie dosť a efektívnymi formami? Čo v tejto oblasti môžeme
robiť účinnejšie?
Využívať oboznamovanie s kladnými postavami našej histórie, kultúry. Učitelia
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Ktorý váš žiak vás úspechmi (doslovne,
obrazne alebo symbolicky) ako učiteľa
prerástol, pričom o jeho rozlet ste sa tiež
troška zaslúžili?
Alojz Rakús, bývalý minister zdravotníctva.
Aký je podľa vás dobrý učiteľ?
Dobrý učiteľ by mal byť odborne a morálne na výške, mal by rozumieť deťom,
mal by vedieť s nimi komunikovať a byť
k nim spravodlivý. Nerobiť nerozmyslené
rozhodnutia.
Čo by ste chceli k tejto téme ešte dopovedať?
Výchovu k „národnej hrdosti“ netreba
preceňovať, dôležitejšia je výchova k charakternosti, pracovitosti, solidárnosti,
skromnosti.

Namiesto resumé
Vstúpili sme do ďalšieho roku našej novodobej štátnosti. Spájame ho nielen
s národnými a so štátnymi prioritami, ale
i s predchádzajúcimi historickými i výchovnými a vzdelávacími medzníkmi.
Máme mnohé spoločné ciele a méty, spoločné menovatele našich aktivít s partnermi v Európskej únii.
Čo teda podčiarknuť zo skúseností a ambícií oslovených pedagógov? Svatopluk
Čech: „Dobrým učiteľom je najmä ten,
kto zabudne na výplatnú pásku (čo je
v súčasnosti veľmi ťažké) a učí podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V rámci
prierezovej témy multikultúrna výchova sa
dá takmer na každom predmete pri vhodnej príležitosti vysvetliť tolerancia medzi
rasami a národmi.“
Čo môže pomôcť pri budovaní národnej
hrdosti a zdravého lokálpatriotizmu aj učiteľovi? Mgr. Karel Němec: „Hovoriť pravdu, nič nepodceňovať, reagovať na dnešnú
dobu pozitívne.“
Čomu sa aj pri napĺňaní vznešených cieľov vyhnúť, čoho sa na ceste k vysokým
métam vyvarovať? Stanislav Slovák: „Výchovu k ‚národnej hrdosti‘ netreba preceňovať, dôležitejšia je výchova k charakternosti, pracovitosti, solidárnosti,
skromnosti.“

Bulvár a televízie dnes denne prinášajú
negatívne „vzory“ a odstrašujúce „príklady,“ ktorých nasledovanie je výsmechom
výchove a vzdelávaniu. Čo môžeme urobiť pre nápravu?
Je nevyhnutné zlepšiť postavenie učiteľa
v spoločnosti. Kedysi boli prirodzenými
a uznávanými autoritami na dedine najmä
farár, učiteľ, notár, žandár.
Národná hrdosť je pekná méta. No hranica medzi inšpirujúcou hrdosťou a sklonom k nacionalizmu je menšia, ako by sa
nám mohlo zdať. Čo v tejto oblasti robiť
lepšie alebo inak?
Hovoriť pravdu, nič nepodceňovať, reagovať na dnešnú dobu pozitívne.

Robíme pre budovanie národnej hrdosti
aj ako učitelia dosť a efektívne? Čo robiť
inak?
Nie, myslím, že nerobíme pre národnú
hrdosť dosť. Mali by sme sa snažiť dávať
viac najavo, kto sú Slováci a ako si predstavujú svoju budúcnosť, svoje účinkovanie
na medzinárodnej politickej scéne... Hranica medzi národnou hrdosťou a nacionalizmom? Nacionalista opovrhuje všetkým,
čo je iné, to jest inou rasou, zvykmi, jazykom... Ten, kto je národne hrdý, si svoju
vlasť, jazyk, kultúru váži a zaobchádza
s ňou ako s cenným darom, ktorý dostal
od svojich predkov. No nikdy nezhadzuje
to, čo je iné a zároveň charakteristické pre
druhé kultúry. Naopak, snaží sa o iných
kultúrach čo najviac dozvedieť, aby im
rozumel a aby odsudzoval iba to, čo si
odsúdenie zaslúži, a teda neodsudzoval
kultúru ako celok.
Aký by mal byť podľa vášho názoru dobrý učiteľ?
Musí byť zapálený pre predmet, ktorý učí,
musí ho mať naozaj rád. Musí byť taký
oduševnený, aby dokázal oduševniť aj
svojich žiakov. Aby mal stále snahu učiť
ich niečo nové. Ale zároveň musí chápať,
že nie každý žiak má bunky práve na ten
jeho predmet. Že nie každý žiak chce
venovať všetok svoj čas práve tomuto
predmetu. Mal by byť aj chápavý, ústretový, dobrý psychológ, občas dobrý politik

ných príhod z vyučovacích hodín a zážitkov učiteľov všeobecne. A akú tému by
ešte mali Učiteľské noviny publikovať?
Alternatívne spôsoby výučby na slovenských školách – ako možno žiakov učiť zaujímavým spôsobom, ktorý nie je technicky a ekonomicky náročný a ktorý žiakov
zaujme, naučí a osvieži vyučovanie...

■

Aký by mal byť dobrý učiteľ?
Úprimný, druhý otec, občas aj mama, zapálený pre svoj predmet, ale s rozumom,
snažiť sa pochopiť dnešné deti.
Ktorý váš žiak vás ako učiteľa doslovne
alebo symbolicky úspechmi prerástol
a o jeho rozlet ste sa tiež troška zaslúžili
a ste naňho hrdý?
Mojím športovým vzorom je môj synovec,
reprezentant Českej republiky v hokeji,
terajší hráč HC Lev Praha. A hrdý som aj
na svoje dcéry Zuzanku a Veroniku.
Generál, letec, diplomat Milan Rastislav
Štefánik na nábreží v Bratislave.

„Nech každý z nás je
dnes lepším, ako bol
včera, a vlasť naša
bude veľká a slávna.“
Milan Rastislav Štefánik

Nerobiť nerozmyslené
rozhodnutia
Promovaný pedagóg Stanislav Slovák
(do roku 1941 Tóth) zo Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave má za sebou 45-ročnú pedagogickú prax (1958
– 2003) s aprobáciou matematika, deskriptívna geometria, informatika. Pri pátraní po svojom rodokmeni sa dostal zatiaľ
najďalej do roku 1860, keď zomrel Pavel
Tóth, dedo jeho otca. K učiteľstvu sa do-

Učiteľ Stanislav Slovák (uprostred) roku 2013 na stretnutí s bývalými študentmi v Trnave
40 rokov po ich maturite.
musia mať dosť času na to, aby sa venovali žiakom aj mimo vyučovania, ich platy
musia byť také, aby nemuseli mať popri
učiteľskom ďalšie zamestnania.
Ak by ste mohli do učiteľského stavu, profesie, povolania vrátiť niečo z čias, keď sa
mu aj u nás darilo lepšie, čo by to bolo?
V učiteľskom stave by bolo dobré mať
viac mužov.
Zažili ste niečo zvláštne v súvislosti s vaším priezviskom?
Keď som mal asi sedem rokov, jeden holič mne aj mojim bratom pri strihaní vždy
začal spievať Slovák som, aj Slovák budem.
Potom sme toho holiča medzi súrodencami volali Slovák som.

A na dôvažok – čím by mal byť „vyzbrojený“ učiteľ okrem potrebnej pedagogickej trpezlivosti? Alena Francúzová:
„Dobrý učiteľ musí byť zapálený pre predmet, ktorý učí. Musí ho mať naozaj rád.
Musí byť taký oduševnený, aby dokázal
oduševniť aj svojich žiakov, aby mal stále
snahu učiť ich niečo nové... Ale musí byť
aj chápavý, ústretový, dobrý psychológ,
občas dobrý politik (aby vedel žiakom odpustiť ich zlyhania a chyby). Zároveň musí
mať zmysel pre humor vrátane sebairónie
a sebakritiky a byť naozaj dobrým odborníkom v tom, čo učí. Pretože priemerný
učiteľ svojich žiakov nemôže naučiť nič
výnimočné.“
Milan SOUKUP
Foto autor, archív respondentov
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Zachráňme fascinujúce
podmorské „záhrady“
EKOSYSTÉM V OHROZENÍ ČLOVEKA
Koraly, početná skupina morských mechúrnikov, žijú na Zemi viac ako pol miliardy rokov. Tieto pozoruhodné živočíchy
mohli teda byť pri prvopočiatku zrodu komplexného života v dlhej časovej fáze prekambria. Ochranná ozónová vrstva
našej planéty bola vtedy ešte pritenká na to, aby zabránila prieniku vysokých dávok smrteľného ultraﬁalového žiarenia
do zemskej atmosféry, a dokázala tak dostatočne ochrániť zemský povrch pred jeho škodlivými účinkami, a preto jediným
vhodným úkrytom pre život pred touto zhubnou zložkou slnečného žiarenia boli v tomto prehistorickom období oceány.
Koraly vzájomne vzorne spolunažívajú
v spoločenstvách vytvárajúcich pod hladinou mora menšie i väčšie agregácie
v podobe úchvatných, jedinečných podmorských ekosystémov – koralových útesov. Premenlivosťou tvarov a farieb tieto
ekosystémy akoby ani nepatrili na našu
planétu Zem. Koralové útesy sú jedny
z najunikátnejších, najpestrejších a najrozmanitejších ekosystémov pozemskej
„rajskej záhrady“ nachádzajúcich sa pod
hladinou morí a oceánov.
Pri pohľade na fotograﬁe a ﬁlmy zachytávajúce život koralov sa ma zmocňuje
pocit, akoby som sa díval na zábery, ktoré
nepochádzajú z našej modrej planéty, ale
z iného, milióny svetelných rokov vzdialeného vesmírneho objektu. Alebo vari skôr
až tam – zo zátišia nebeského raja. Neuveriteľná rozmanitosť tvarov tiel koralov
a ich priam nadprirodzená farebnosť mi
spôsobuje vyrazenie dychu a chvíľkové
zastavenie činnosti srdca.

s vajíčkom a prenikne doň, čím sa vytvorí
zygota, ktorá sa potopí na dno oceánu. Tie
z embryí, ktoré majú šťastie a ocitnú sa vo
vhodnom životnom prostredí, tu začnú
rásť, a stávajú sa tak základňou nových budúcich koralových kolónií. Dimenzionálne
je to jeden z najohromujúcejších a úžasnou časovou lokalizáciou – fascinujúco
zosynchronizovanou s fázami Mesiaca
– aj z najúchvatnejších rozmnožovacích
javov na našom pozemskom svete.
Koralové štruktúry rastú veľmi pomaly,
približne len o jeden centimeter za rok.
Hlavnou príčinou úbytku koralov sú podľa vedeckých výskumov ničivé búrky,
kontaminácia vody, ako aj atak hviezdice
tŕnistej. Pod vymieranie koralov sa podpisuje aj rastúca priemerná teplota oceánov
a ich stúpajúce znečistenie, ale aj časopriestorovo neregulovaná masová „ekoturistika“. Zvyšujúca sa kyslosť morí, ktorá
je spôsobená nadmernou emisiou skleníkových plynov, znemožňuje rast koralov,
čo postupne povedie k apokalyptickému
koncu týchto najstarších „živých štruktúr“
na Zemi. Ak ľudstvo zásadne nezníži emisie oxidu uhličitého do ovzdušia, vzácne
a jedinečné koralové útesy nebudú mať
v stále kyslejšom prostredí morí a oceánov veľkú šancu na prežitie.

Dajme koralom šancu
na prežitie
V symbióze s riasami a inými organizmami
vytvárajú koraly najväčšie a najpestrejšie
pobrežné podvodné ekosystémy na Zemi.
Po stáročia si vedci mysleli, že sú to iba
primitívne živočíšne stvorenia bez mozgu
a očí, ktoré nevedia nič o mesačnom svite,
o prílive či odlive ani o iných tajomstvách
pozemského života. Roku 1981 však bádatelia odhalili čudesný rituál ich rozmnožovania. Výskum týchto špeciﬁckých podmorských živočíchov priniesol zaujímavý

poznatok. Preukázal existenciu pozoruhodného javu – koraly dokážu vnímať intenzitu mesačného svitu, ktorý u nich podmieňuje a stimuluje vari jeden z najväčších
rozmnožovacích rituálov na planéte Zemi.
Raz do roka v cykloch, ktoré zjavne súvi-

sia s fázami Mesiaca, uvoľnia koraly počas
niekoľkých dní do teplých oceánskych
vôd miliardy vajíčok a spermií, ktoré sa
vzájomnou príťažlivosťou vyhľadávajú.
Po zámernom stretnutí samčej a samičej
pohlavnej bunky napokon spermia splynie

Zábavná vlastiveda Ondreja Sliackeho
KNIHA, KTORÁ NADCHÝNA
Vzdialenosti sa dnes akosi skracujú, ľudia môžu prípadne navštíviť takmer každý kút našej
planéty. A tak sa stáva, že síce budeme zanietene rozprávať o zázrakoch Orientu, Austrálie a Oceánie, Afriky či Ameriky, ale zmĺkneme, len čo príde reč na pozoruhodnosti našej
vlastnej krajiny. Pritom na Slovensku máme zvláštností a krás zaiste nie menej než inde – len
treba o nich vedieť a treba ich ako podivuhodnosť aj vidieť.
Takúto medzeru vo vedomostiach a vnímaní detí dlhodobo zapĺňal vlastivednými
seriálmi šéfredaktor detského časopisu
Slniečko Ondrej Sliacky. K najzaujímavejším spomedzi nich patrí seriál o divoch
Slovenska. Dvadsaťsedem takýchto rozprávaní môže teraz detský čitateľ nájsť
v jeho najnovšej publikácii Divy Slovenska
nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk
(ilustrácie Juraj Martiška, foto autor, Ján
Lacika a iní; vydalo Vydavateľstvo Matice
slovenskej v Martine roku 2013).

mika, bryndzové halušky, terchovská muzika, drotárstvo). V týchto súvislostiach pred
čitateľom deﬁlujú mnohé osobnosti našej
kultúry – známe (napr. Konštantín Filozof,
Samuel Mikovíni, Juraj Jánošík, Andrej
Kmeť, Vincent Hložník) aj menej známe
či celkom neznáme (habánsky keramikár
Ignác Bizmayer, správca dunajského vodného mlyna Ivan Šáli, zakladateľ arboréta
Štefan Ambrózi-Migazzi, ľudový muzikant
Vilo Meško, objaviteľ holíčskych megalitov
Rudolf Irša a iní).

Osobnosti, krásy
Slovenska, príbehy

Literatúra faktu
s dotykom
autentickosti

Na 160 stranách prevedie autor čitateľa
po zvláštnostiach našej prírody (napr. kamzík tatranský, bojnická lipa, zubor lesný,
holíčske megality, kysucké kamenné gule,
mlynianske arborétum), po špeciﬁkách
a podivuhodnostiach kultúrnych faktov
a histórie Slovenska (veľkomoravské písmo, rímsky nápis na trenčianskej skale,
fresky v kostole v Dolnom Hričove, skalic-

ký trdelník, pltníctvo, kremnická mincovňa,
prešovské solivary, bratislavské gobelíny,
hrad Devín, trenčianska hradná studňa,
Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, slniečkarská postavička Jožka Mrkvičku, dinopark v bratislavskej ZOO), techniky
(vodný mlyn v Kolárove, tajchy v Banskej
Štiavnici), ľudovej kultúry (habánska kera-

Publikácia O. Sliackeho je teda zaujímavá už z obsahovej stránky; takmer každý
región Slovenska je v nej zastúpený podivuhodnosťou, o ktorej hodno vedieť viac,
než ponúkajú školské učebnice. „Známosť
vlasti“ však autor šíri predovšetkým ozvláštneným, ba až napínavým spôsobom. Ako
skúsený znalec detskej duše, autor detskej

Neúprosné štatistiky
alarmujú
Podľa mienky morských biológov, zakladajúcej sa na serióznych dlhodobých vedeckých bádaniach, ak nezačneme konať
ihneď, už na sklonku tohto storočia na naj-

literatúry aj jej vykladač dobre vie, že deti
„očarúva všetko nezvyčajné“ (takto to
sám konštatuje v predhovore ku knihe).
Siahol preto po type textu, v ktorého podloží je síce faktická informácia a spravidla
reportážny rámec podania, ale zároveň
sa systematicky a vynaliezavo pracuje aj
s osobnou spomienkou, postrehom, so
živým rozhovorom, s až rozprávkovou ﬁkciou či prekáravou mystiﬁkáciou. Takto sa
do jednotlivých rozprávaní ako ich štruktúrna súčasť dostáva aj kompletná ľudová
rozprávka (napr. Janko Hraško, Soľ nad
zlato), ľudová povesť (Sitnianski rytieri, povesť o Jánošíkovi), fragment ľudovej piesne či kultúrneho textu (napr. Proglas, Život
Konštantína, Smrť Jánošíkova, Malý drotár
a i.). Autor poodkryje čo-to i zo svojho súkromia, čím sa osobnostné zaujatie témou
stáva ešte presvedčivejším.
Počítajúc s dobre vyvinutým bádateľským
inštinktom detského čitateľa, aktivizuje ho
predkladaním faktov ako malej záhady, kladením otázok, ale aj mystiﬁkačnými ťahmi,
pri ktorých síce nie vždy explicitne upozorňuje adresáta na fakt mystiﬁkovania, ale
skrytý signál o ňom bystrý čitateľ postrehne
vždy. Vytvára sa tak koncízne rozprávanie,
ktoré popri zábavnosti a neraz aj úsmevnosti dovoľuje čitateľovi bezpečne sledovať
faktickú informáciu a oddeľovať ju od ﬁkcie. Výsledným tvarom je teda dielo literatúry faktu, v ktorom je každý tematizovaný div
Slovenska spracovaný na báze vedeckosti,
dokumentárnej korektnosti, pričom autor
aplikuje taký spôsob výkladu, ktorý umožňuje postupné dobrodružné poznávanie

pestrejšie a najdivotvornejšie živočíšne
spoločenstvá tohto pozemského sveta
zostanú len spomienky, fotograﬁe a ﬁlmy.
Pominie sa vraj aj také koralové spoločenstvo, akým je Veľká koralová bariéra
v Koralovom mori pri severovýchodnom
pobreží Queenslandu v Austrálii, ktorá je
dlhá až 2 300 kilometrov a široká 2 až 150
kilometrov a je možné pozorovať ju dokonca z vesmíru! Tento unikátny podmorský ekosystém, ktorý človek rozumný roku
1981 vyhlásil za Biosférickú rezerváciu
UNESCO, sa, paradoxne, jeho vlastným
pričinením zmení na podmorskú púšť! Takýto prehrešok voči prírode a jej Stvoriteľovi nesmie predsa ľudstvo spáchať.
Za uplynulých 40 rokov zmizlo z morí
a oceánov takmer tisíc štvorcových kilometrov koralových útesov. Tento mimoriadne negatívny vývoj v tvare strmej krivky geometrického radu je rovnako rýchly
v oblasti Veľkej koralovej bariéry, ako aj
v prakticky nechránených morských rezerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
španielskom a francúzskom pobreží Stredozemného mora je kriticky ohrozených
až vyše 200 druhov koralov, čo je alarmujúci údaj!
Koraly, ktoré boli vari jedny z prvých priekopníkov komplexného života na Zemi, sa
nikdy nesmú stať fosíliami. Záleží na každom jednom z nás, aby sme zľavili zo
svojich životných potrieb a podieľali sa
pokiaľ možno na čo najnižšom čerpaní
nášho osobného účtu, ktorý máme založený od počatia do konca pozemského
jestvovania v prírodnej banke. Ak spravodlivo prehodnotíme rebríček našich nárokov na živobytie, napomôžeme tým aj
koralové útesy, aby na tomto pozemskom
svete mohli vedno s nami ľuďmi a všetkými ostatnými Božími stvoreniami tieto
prenádherné „živočíšne kvety“, rastúce
vo fascinujúcich fyziognomicko-farebných
kompozíciách podmorských „kvetinových
záhonov“, spolunažívať pokiaľ možno
do čo najvzdialenejšej budúcnosti. Verím,
že nikto z nás si neželá, aby nás tu na tomto
časnom pozemskom svete nadosmrti mátal
neodpustiteľný hrozitánsky hriech, že sme
podvodnú, ešte nedávno priam rozprávkovú „kvetinovú záhradu“, kvitnúcu pestrofarebnými „živočíšnymi kvetmi“, každý
vlastným podielom znetvorili na strašidelnú
podmorskú púšť.
Miroslav SANIGA
Ilustračné foto stock.xchng

faktov našej kultúry, prírody či histórie.
Autor neustále dáva najavo svoj autentický
záujem o poznávaný fakt a takýto záujem
spontánne stimuluje aj u svojho čitateľa.

Hrdosť na kultúrne
bohatstvo
Korektná pravda na jednej a mystiﬁkačná
úsmevnosť na druhej strane, charakteristická pre text, sa kongeniálne odzrkadľuje aj
vo výtvarnej realizácii publikácie. Ilustrácie
Juraja Martišku príjemným humorno-parodickým nábojom korešpondujú s mystiﬁkačnou rovinou textu; fotodokumentácia
zasa kráča ruka v ruke s jeho faktograﬁckou
podstatou. Text a ilustračno-fotograﬁcký
sprievod sú komponované a prestrihované
mozaikovým spôsobom, čo rozprávaniu
pridáva na dynamike.
Nová publikácia O. Sliackeho by nemala
chýbať v žiadnej školskej knižnici. Na I. stupni základnej školy ju možno úspešne využiť
na hodinách prírodovedy a vlastivedy, na II.
stupni zasa na hodinách dejepisu, geograﬁe
či literatúry; navyše však pomôže žiakom aj
pri zdokonaľovaní kompetencie čítať informatívny text s porozumením. Pridanou
hodnotou publikácie je napokon okrem
podnecovania detskej (ľudskej) schopnosti
objavovať skryté či nezbadané zázraky okolo seba aj šanca formovať v deťoch to, čo
našincovi (a nie vždy iba jeho zavinením)
najviac chýba: obyčajnú ľudskú hrdosť
na kultúrne bohatstvo, ktoré sme ako národ
vytvorili či vlastníme.
Zuzana STANISLAVOVÁ
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Talent, tvorivosť, kumšt

V objatiach múz je svet
detí krajší a lepší

Ako pestovať pozitívny
vzťah k tvorivosti

Základná umelecká škola (ZUŠ) Michala Vileca v Bardejove oslávila roku 2013 niekoľko jubileí. Jej počiatky siahajú
do roku 1938. Malý nukleus s názvom Hudobná škola Dramatického združenia Svornosť, fungujúci najskôr pod kuratelou Mestskej hudobnej školy v Prešove, sa zaradil ako
posledný k skromnému počtu hudobno-vzdelávacích inštitúcií v regióne východného Slovenska, ktoré sa podarilo založiť ešte pred rozpadom prvej Československej republiky
a vypuknutím druhej svetovej vojny. Už 75 rokov škola prechádza dynamickým vývojom a svojím pôsobením sa stala
dôstojným spolutvorcom kultúrneho a umeleckého diania
Bardejova a jeho regiónu.

gický zbor tvorili manželia Alois a Terézia
Královci, Miloš Koudela, Vilém Kašper
a Gejza Kantor. Hudobný odbor postupne
po druhej svetovej vojne otváral vyučovanie hry na ďalších hudobných nástrojoch
a proﬁloval sa do 60. rokov 20. storočia.
Dnes škola vytvára priaznivé podmienky
na štúdium záujemcom všetkých vekových
kategórií v spektre predložených možností: vyučovanie spevu a hry na klávesových
(klavír, organ, keyboard, akordeón), sláčikových (husle, kontrabas), strunových
(gitara, cimbal) a dychových nástrojoch
(zobcová a priečna ﬂauta, klarinet, hoboj, trúbka, saxofón, lesný roh, pozauna).
Individuálnu výučbu nástrojovej hry pod
vedením kvaliﬁkovaných pedagógov dopĺňajú kolektívne hodiny hudobnej teórie
a radosť zo spoločného muzicírovania
znásobuje pôsobenie v obľúbených hudobných telesách: v sláčikovom orchestri Gabriel´s, v žiackom akordeónovom
orchestri ŽAO, v saxofónovom orchestri
Saxband, v speváckych zboroch Radosť

Z hudobno-historického hľadiska mohla
hudobná škola nadviazať na neobyčajne
rozvinutú tradíciu a podoby pestovania
hudby, ktorými mesto Bardejov prispelo
do toku domácich i európskych hudobných dejín. Tie v nemalej miere súviseli
práve s hudobnou edukáciou, ktorá sa –
podobne ako aj v iných mestách na Slovensku – rozvíjala v cirkevnom (katolíckom
a evanjelickom) i vo svetskom prostredí
a ktorú máme spoľahlivo prameňmi zaznamenanú už v stredoveku (aktívne pestovanie liturgického spevu – gregoriánskeho chorálu – v kostolných, kláštorných
školách a s tým súvisiaca činnosť pisárov
a notátorov pri odpisovaní liturgických
kníh v skriptóriách). Z prvej tretiny 15. storočia sa zachovali zmienky o organistoch
a organe, ktorý bol v bardejovskom Dóme
(dnes Bazilike) sv. Egídia inštalovaný medzi
prvými na území historického Uhorska.

Z osláv 75. výročia založenia školy – sláčikový orchester Gabriel's.

75 ROKOV ZUŠ M. VILECA V BARDEJOVE

Tradícia teológa
pretavená v modernu
Z nášho územia prvé hudobno-pedagogické kompendium De Musica, uplatňované v dobovom evanjelickom školskom systéme, zanechal Bardejovčan, evanjelický
teológ a pedagóg Leonard Stöckel (1510

– 1560). Svojím rozsahom neveľké, avšak
pozoruhodné kompozičné dielo bardejovského barokového skladateľa, európskeho
polyfonika, polychorika a organistu Zachariáša Zarevutia (okolo 1605 – 1667) tezauruje Bardejovská zbierka hudobnín (16.
− 17. storočie). Tá sa zachovala na chóre
spomenutého Dómu sv. Egídia a považuje
sa za jednu z najväčších a najstarších kolekcií dobových hudobných tlačí a rukopisov v strednej Európe (dnes je uložená
v Budapešti v Széchényiho knižnici).
Hudobná produkcia bola v minulosti založená na úzkej spolupráci školy, chrámu
a mesta. S Bardejovom a jeho okolím sa
spája aj – buď svojím pôvodom, alebo pôsobením – niekoľko postáv hudobno-kultúrneho diania 19. a 20. storočia, z ktorých
viaceré presiahli regionálny rámec. Boli to
hudobní skladatelia, chrámoví organisti,
dirigenti a pedagógovia, ako napríklad
Franz Schiffter, Béla Kéler, Aladár Zalánfy,
Oldřich Hemerka, Jozef Majténi, František
Bubík, Jozef Grešák, Michal Vilec a ďalší.
Východiskom moderného systematického vzdelávania na bardejovskej hudobnej
škole bola spočiatku len individuálna výučba hry na husliach a na klavíri, s doplnením kolektívneho vyučovania hudobnej
teórie a zborového spevu. Prvý pedago-

a Radostníček a napokon aj v Žiackej ľudovej hudbe, ktorá sprevádza folklórne
vystúpenia tanečného odboru. Prirodzenou súčasťou hudobného života školy
je organizovanie pravidelných interných
a verejných koncertov. Účinkujú tu nielen
žiaci a pedagógovia školy, ale aj uznávaní
slovenskí a zahraniční hudobní interpreti.

V priebehu histórie sa v náročnom hudobnom umeleckom svete presadili viacerí
vynikajúci žiaci školy. Dnes pôsobia ako
sólisti a komorní hráči popredných domácich a zahraničných hudobných telies,
symfonických orchestrov, operných pódií,
na poli muzikológie a hudobnej pedagogiky, ako napríklad Judita Horváthová,
Stanislav Bicák, Pavol Rozum, Miroslav Olšanský, Dušan Mihely, Dagmar Kamenská,
Irena Michalicová, Henrich Kristmann,
Adrián Golec, Anna Kvokačková, Marianna Pillárová, Silvia Fecsková a ďalší, už aj
zosnulí (Valéria Hrdinová-Kellyová).
Novú etapu vývoja umeleckej inštitúcie priniesli 70. roky 20. storočia, keď v škole začali s aktívnou činnosťou ďalšie umelecké
odbory: výtvarný odbor, ktorý sa rovnako
zdarne zapája do národných a medzinárodných súťaží, výstav a ďalších výtvarných
realizácií žiakov a pedagógov. Výučbu

predmetov základných techník výtvarnej
tvorby obohacujú ďalšie súvisiace disciplíny, akými sú fotograﬁa, počítačová graﬁka
a dizajn, paličkovanie, tkanie a keramika.
Navštevovanie hodín na literárno-dramatickom odbore predpokladá zvládnutie
prvkov a postupov dramatického umenia.
Talentovaní adepti ich prakticky zúročujú

Ambiciózna a stále mladnúca jubilujúca Stonožka
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V SENICI
Za 60. výročím založenia Centra voľného času (CVČ) Stonožka v Senici možno z historického hľadiska vidieť mnohé. Od zmien
názvu z pôvodného Domu detí cez zmeny v jeho vybavení, personálnom obsadení, prioritách až po zámery čakajúce na „hodenú rukavicu“. Obzretie za jubileom naplnil v decembri v Dome kultúry v Senici pestrý program. Rezonoval ako poďakovanie
všetkým, ktorí sa za 60 rokov usilovali robiť nás „šťastnými, že naše deti sú šťastné“, ako podčiarkol primátor Senice Ľubomír
Parízek, želajúc podobné uspokojenie z práce riaditeľovi CVČ Martinovi Dudášovi aj do ďalšieho obdobia.
Z bohatej bilancie úspechov krúžkov a aktivít, ktoré sa pri výročí spomenuli, vyberme aspoň pár hrozienok. Z kedysi jednej
miestnosti v rámci domčeka, po ktorom
niet v meste už stopy, je dnes CVČ v Senici celým komplexom budov. Program
na voľné chvíle v ňom nájdu deti, dospievajúca a dospelá mládež i mamičky s najmenšími ratolesťami.

ovať a využiť aj nevyužívané priestory,
ak im zub času alebo politické zmeny
v spoločnosti pôvodný život odopreli.
Popri hlavnej budove v parku senické
CVČ zriadilo v susednom domčeku i Materské centrum Stonožkine slniečka (má

už desať rokov). Do roka doň príde 500
mamičiek s najmenšími deťmi, neraz ešte
dojčatami. Na besedu s lekármi, so psychológmi, na výtvarné dielničky, aby tam
našli pomoc, spolupatričnosť a tiež nových priateľov.

Ako sa rozrastala
paleta záujmov
Pri svojom založení bol Okresný dom
pionierov a mládeže štátnym výchovno-vzdelávacím zariadením s podielom
na výchove mladej generácie. Súčasné
centrum je školským zariadením. Zaoberá sa vyplnením voľného času, výchovou
a vzdelávaním detí, mládeže i dospelých
(zájmovými i príležitostnými činnosťami).
Od roku 1996 má CVČ názov Stonožka.
Lebo už vtedy doň denne pravidelne prišlo sto nôžok. Dnes má i sto rôznych krúžkov. Roku 1998 prekročilo prvú stovku
pripravených podujatí ročne.
CVČ v Senici je i príkladom, ako vedno
(ak je spoločná vôľa) možno zrekonštru-

Aj neďaleké niekdajšie Múzeum Ladislava Novomeského v Senici (dnes DAV)
po osude kaviarne, pivárne, úkrytu drogovo závislých našlo v spolupráci so samosprávou mesta nový zmysel ako priestor
pre hudobníkov a krúžky CVČ.
Najnovšie, od decembra 2013, získali výnimočné priestory na tréningy i vystúpenia aj aktívni tanečníci zo skupiny Sonny.
Do prenájmu dostali nevyužitú zasadačku bývalej Okresnej poľnohospodárskej
správy v Senici (teraz tanečná sála eSko).
Od roku 2002 pri centre pôsobí Študentský parlament Senice, od roku 2007 je
CVČ spoluorganizátorom populárnej
rodinnej akcie Míľa pre mamu (v Senici
po Bratislave s tradične druhou najvyššou
účasťou na Slovensku).

Od hereckého kumštu
po šachovú dosku

Zľava pamätníci i súčasníci jubilujúcej 60-ročnej Stonožky – Oľga Štefková, riaditeľ CVČ
v Senici Martin Dudáš, Dana Kopecká a Andy Jakubcová-Macková.

A to vôbec nespomíname tých najúspešnejších, ktorí sa krúžkami senického CVČ
prepracovali k odbornému vzdelaniu, celoživotným profesijným ambíciám, športovým či kultúrnym voľnočasovým úspechom. Stali sa hercami, spevákmi – Bibiana
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účinkovaním v školskom dramatickom súbore a svoje herecké umenie sympatickým
spôsobom ponúkajú aj verejnosti. Ako posledný bol v škole zriadený odbor tanečný.
Roku 2013 si pripomenul 35. výročie svojej
existencie a žiaci si v ňom osvojujú techniky a prvky klasického, ľudového a moderného tanca. Na jeho pôde zároveň 30
rokov mimoriadne úspešne vyvíja svoju
činnosť Detský folklórny súbor Vienok.

Pocta Michalovi
Vilecovi
Roku 1994 Ministerstvo školstva SR prepožičalo ZUŠ čestný názov, ktorým pripomenulo bardejovskej verejnosti hudobno-kultúrny i osobnostný význam Michala
Vileca (1902 – 1979), slovenského hudobného skladateľa, pedagóga, klaviristu a dirigenta, pôvodom z Bardejovskej
Novej Vsi (dnes mestskej časti Bardejova). Ako riaditeľ bratislavského Štátneho
konzervatória (1955 − 1962) je tvorcom
dodnes platnej koncepcie profesionálneho umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania na konzervatóriách,
ktorú odôvodnil a presadil vo vtedajšom
celoštátnom (československom) meradle
a na základe ktorej prináleží konzervatóriám klasiﬁkačný status školy s vyšším odborným vzdelaním s absolutóriom.
V súčasnosti, v čase prirodzene vzrastajúcej konkurencie i rôznych druhov reštrikcií, ZUŠ Michala Vileca v Bardejove naďalej nadväzuje na svoju úspešnú tradíciu
a usiluje sa kultivovať overené umelecké
hodnoty. Presvedčivo zdôvodňuje zmysel
a jestvovanie základného umeleckého
školstva, voči ktorému sa v posledných rokoch, najmä na politickom fóre, hromadia
špekulatívne a odmietavé postoje smerujúce k jeho zániku. Dnes ZUŠ Michala
Vileca navštevuje takmer tisíc žiakov a záujemcov, ktorí tu našli podnetný a potrebný priestor na umeleckú kreativitu a realizáciu a ktorí jednoducho veria, že „život
s umením je plný fantázie a krásy“ (motto
jubilejného roka ZUŠ Michala Vileca).
PhDr. Zlatica KENDROVÁ, PhD.,
absolventka Ľudovej školy umenia
v Bardejove
Foto Marián ŠOTH

Ondrejková, Ján Slezák... Alebo Martin
Pagerka – už keď mal desať rokov, stal sa
vďaka šachovému krúžku v senickom CVČ
trojnásobným majstrom Európy v šachu
a dnes je posilou slovenskej reprezentácie.
Krúžky deťom umožňujú aj medzinárodnú
konfrontáciu rozvíjaných talentov.
Roku 1995 sa uskutočnil v réžii CVČ
Stonožka prvý ročník celoslovenskej prehliadky folkovej a country hudby a tanca
Senický kľúčik. Dnes má za sebou už
deväť úspešných ročníkov s účasťou viac
ako 1 800 detí a mladých.
A že 24-ročná tanečná skupina Sonny
i Sonny junior žne pravidelne vavríny
na majstrovstvách Slovenska a Európy, je
už tiež samozrejmosťou...

Stonožka má ambíciu
mladnúť
Za všetkým v bilancii šesťdesiatky sa snúbi
spolupráca. Učiteľov, vedúcich krúžkov,
rodičov, mesta, zanietených odborníkov
v technických zručnostiach, informatike,
v hudbe, speve, tanci, divadle či folklóre.
Prečo to všetko? Aby kus zo seba odovzdali mladým. CVČ Stonožka v Senici
je jedným zo školských zariadení, ktoré
má poslanie i ambíciu neustále mladnúť
so svojimi návštevníkmi. Ako to zaznelo
v programe pri prísľube do ďalších 60 rokov: „Stonožka ti dodá silu, zažiješ s ňou
voľnú chvíľu, na krúžkoch i na táboroch,
nápadov má aj za štyroch. Tak sa pridaj,
pridaj k nej, spievaj, hraj sa s ňou a smej,
tancuj, športuj, vzdelávaj sa, do Stonožky
vráť sa zasa!“
Milan SOUKUP
Foto autor
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Aj žiaci s hendikepom potrebujú
vhodnú pozitívnu motiváciu
V SPOJENEJ ŠKOLE V NOVEJ BANI
Všetky ciele a aktivity v rámci školského vzdelávacieho programu Spojenej školy v Novej
Bani smerujú k vízii, ktorou je spokojný a šťastný žiak, rozvíjajúci sa v intenciách svojich
možností a v najprijateľnejších podmienkach.
Osobitné miesto pri dosahovaní tejto vízie
má získavanie kľúčových kompetencií našich žiakov s viacnásobným postihnutím
vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
Štandardné vzdelávacie formy pracovného vyučovania sú v našej škole rozšírené
o výučbu niektorých postupov a umeleckých techník pri zhotovovaní ľudovoremeselných výrobkov.

pred Novobanským jarmokom na „malom novobanskom jarmoku“, ktorým je
workshop remeselných a ručných prác
s názvom Náš deň pre Vás. Aj počas toho
vlaňajšieho ožili priestory Centra voľného
času (CVČ) v Novej Bani nádielkou ukážok remeselných a umeleckých techník
a sprievodného kultúrneho programu.

mátor mesta Novej Bane, a PaedDr. Daniela Kmeťová z odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici. Program
pokračoval kultúrnym vystúpením – ľudovým tancom, ktorým sa predstavili žiaci špeciálnej školy, a piesňami s prekáračkami v podaní žiakov Folklórneho súboru
Novobanček z CVČ.

Tvorivosťou
k socializácii žiakov
V Praktickej škole, organizačnej súčasti
Spojenej školy v Novej Bani, sme vyproﬁlovali aj voliteľný predmet remeselné
práce, ktorý poskytuje žiakom základné
vedomosti a zručnosti niektorých remesiel. Ručným remeselným technikám sa
venujú aj žiaci Špeciálnej základnej školy
pre žiakov s telesným postihnutím a budúci krajčíri a záhradníci nášho Odborného
učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím.
Skúsenosti ukazujú, že práve výroba drobných úžitkových a dekoratívnych predmetov patrí k najúčinnejším formám socializácie našich žiakov. Znásobenú radosť
z nadobudnutých kompetencií a vlastnej
úspešnosti v tejto oblasti prežívajú najmä
pri prezentácii svojich zručností v intaktnom sociálnom prostredí, v rovesníckych
skupinách aj v spoločnosti dospelých.
Stalo sa už tradíciou, že sa žiaci a učitelia našej školy pre žiakov s telesným postihnutím stretávajú so žiakmi bežných
škôl a s občanmi mesta Novej Bane deň

ZA ZRUČNOSŤAMI DO TURECKA
Veľmi nás teší, že žiaci nášho Športového gymnázia na Triede SNP v Košiciach si popri štúdiu, náročných dvojfázových
tréningoch, pretekoch, súťažiach, sústredeniach a turnajoch
nájdu voľný čas na ďalšie záľuby. Aj oni chcú zo školského
a športového sveta na chvíľu odbehnúť do toho bežného,
v akom žijú ich rovesníci. O to zaujímavejšie je, ak sú títo
rovesníci z iných krajín a iných kultúr.

Remeselné dielne
deti zaujali
Podujatie otvorila PaedDr. Karin Gažiová,
riaditeľka Spojenej školy v Novej Bani,
ktorá priblížila návštevníkom ľudové remeslá a umelecké techniky. Tie si mohli
nielen pozrieť, ale i vyskúšať. Remeselný
workshop svojím príhovorom a aktívnou
účasťou podporil aj Mgr. Ján Havran, pri-

S ľudskosťou v srdci
do digitálnej budúcnosti
ZELENÁ NÁPADOM V LEVICIACH
Tak ako posledné dva školské roky, aj tento sme v Základnej
škole (ZŠ) na Saratovskej ul. v Leviciach uspeli v programe
Nadácie Orange Školy pre budúcnosť. Projekt, ktorý nesie
názov S ľudskosťou v srdci do digitálnej budúcnosti, sa realizuje v našej ZŠ od decembra 2013 do júna 2014.
Aktivity projektu podporujú vzájomnú interakciu čitateľskej a digitálnej gramotnosti s využitím aktívnej učebno-poznávacej
činnosti žiakov, ktorej výsledkom budú
kvalitatívne pozitívne zmeny v správaní
detí. Tieto zmeny a nadobudnuté kompetencie ich pripravia na riešenie konﬂiktov, zvýšia ich osobnostnú charakterovú
senzibilitu pri možnom výskyte nástrah
a rizík reálneho či virtuálneho sveta. Čitateľská a digitálna gramotnosť sa bude
v projektových aktivitách prepájať, a to
pomocou zvieracieho sveta bájok s virtu-

Mladí košickí športovci
v projekte Comenius

álnym svetom internetu. Pôjde o učenie
sa pre život, učenie sa k ľudskosti cez čitateľské a informačno-komunikačné stratégie. Prepojenie posolstva bájok formujúcich pozitívne osobnostné vlastnosti
s bezpečným používaním internetu – to
sú hlavné nástroje zamerania projektu.

Ako zručne narábať
s informáciami

Účastníci projektu budú pracovať s informáciami z rôznych zdrojov a médií, organi-

V jednotlivých remeselných dielňach sa
striedali malí aj veľkí nadšenci. Skúšali si
tkanie na ráme, plstenie, paličkovanie, výrobu košíkov z pedigu, maľovanie na sklo,
výrobu náramkov priateľstva, ozdobovanie polystyrénových vajíčok technikou
patchwork a hrnčiarstvo. Každá technika,
ktorú prezentovali žiaci a učitelia, si našla
medzi prítomnými svojich priaznivcov.
Druhý ročník podujatia Náš deň pre Vás
si získal pozornosť žiakov z okolitých škôl
i širokej verejnosti novobanského regiónu.
Vďaka patrí nielen pedagógom a žiakom
Spojenej školy, ale i zamestnancom a deťom z CVČ, podieľajúcim sa na príprave
a úspešnom pokračovaní tradície „malého novobanského jarmoku“. Bez ohľadu
na „hranice“ a iné bariéry bol workshop
remeselných a ručných prác edukačným,
zábavným i motivujúcim podujatím. Prezentoval výchovno-vzdelávací program
špeciálnej školy a ponúkol žiakom rôznych škôl rozvíjanie ich kompetencií netradičnou formou vzdelávania.
Mgr. Anna BUDINSKÁ,
Mgr. Andrea PAVLOVÁ
Foto Mgr. Andrea PAVLOVÁ

zovať ich, hodnotiť, zbierať a eticky používať. Zoznámia sa s kladnými a negatívnymi
ľudskými vlastnosťami a ich možným dosahom v reálnom a vo virtuálnom svete.
Deti sa zmenia na literárnych pátračov
v čitateľskej akcii, k čítaným bájkam si vytvoria album dejových obrázkov v programe RNA, prostredníctvom e-hlasovania
ich vzájomne ohodnotia, nahrajú si vlastné CD bájok, ktoré venujú do nášho školského klubu detí. Mladším spolužiakom
zdramatizujú čítané príbehy, pripravia si
workshopy na tému nástrah virtuálneho
sveta. Počas trvania projektu budú pracovať s rozličnými internetovými stránkami, zhotovia si plagáty, logá, zákazové
značky a komiksy k rizikám internetu. Zúčastnia sa aj besedy s policajtom na tému
kyberšikanovania.
Projekt vyvrcholí záverečnou videokonferenciou, ktorá bude mať podobu on-line
stretnutia. Vďaka ﬁnančnej podpore tohto
projektu pribudnú do školskej knižnice
rozmanité knihy bájok, podobne ako zvieracie maňušky a kulisa divadielka.
Mgr. Miroslava ČÁKYOVÁ,
koordinátorka projektu

Pripojili sme sa teda k ďalším učiteľom
z Francúzska, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Poľska, zo Švédska a z Turecka a spolu sme vytvorili projekt s názvom Fotograﬁa a kinematograﬁa ako spôsob trávenia
voľného času. Podali sme prihlášku a potešilo nás, keď sme grant od Európskej únie
v rámci Programu celoživotného vzdelávania získali.

Fotograﬁa ako objekt
poznávania
Projekt sa realizuje aktívnou účasťou žiakov na špeciálnych workshopoch, v ktorých nadobudnú zručnosti vo fotografovaní a v natáčaní krátkych ﬁlmov. Tiež
sa zúčastnia rôznych výletov do galérií,
fotograﬁckých štúdií, stretnutí s umelcami,

vďaka čomu budú kreatívne tráviť voľný
čas. Získajú mnoho užitočných zručností,
ktoré im môžu pomôcť pri výbere budúceho povolania.
Učitelia a žiaci z ôsmich škôl z ôsmich krajín Európy a Ázie sa ešte vlani v septembri vydali na dvojročnú cestu kultúrneho
a spoločenského dobrodružstva. V čase 7.
až 11. októbra 2013 sme sa prvýkrát stretli
v tureckej Adane. Do Turecka sme si so
sebou priniesli prezentácie o svojich krajinách, mestách i školách a o histórii fotograﬁe v krajine. Naši žiaci ich v partnerskej
adanskej škole predstavili spolu s ostatnými rovesníkmi. My Slováci sme v medzinárodnej konkurencii obstáli dôstojne. Naši
žiaci sa bez problémov dohovorili v angličtine a presvedčili, že sa vo svete nestratia.
Ubytovaní boli v rodinách a bolo pre nich
veľmi obohacujúce poznať život svojich
kamarátov aj mimo školy.

V júni privítame
priateľov v Košiciach
V Adane sme navštívili múzeum ﬁlmu
Adana Sinema Müzesi, Atatürkovo múzeum Adana Atatürk Müzesi, archeologické múzeum Adana Arkeoloji Müzesi,
najväčšiu mešitu v Turecku Sabancı Merkez Cami či centrálny park Merkez Park.
Nezabudnuteľným zážitkom bolo prijatie
u primátora mesta pána Zihni Aldırmaza.
Ten nám poskytol autobus na prehliadku
mesta, univerzitného mestečka Çukurova
Üniversitesi a priehradnej nádrže Seyhan
Baraj Gölü.
V približne 200 kilometrov vzdialenom
Gaziantepe, jednom z desiatich najstarších miest sveta, sme navštívili miestnu
zoologickú záhradu, múzeum mozaiky

Zeugma Mozaik Müzesi a zábavný park
Park Antep.
Návštevu Turecka máme za sebou
a všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutia v ostatných krajinách Európy. V júni
2014 všetkých radi uvítame na Slovensku
– v Košiciach, na pôde nášho gymnázia.
Okrem iných aktivít sa zúčastníme aj Medzinárodného festivalu lokálnych televízií
Zlatý žobrák 2014. Účasť na tomto festivale sme si už vyskúšali ako dobrovoľníci
v júni 2013. Veríme, že naši zahraniční
partneri si z návštevy Slovenska a Košíc
– Európskeho hlavného mesta kultúry
2013, odnesú čo najlepšie spomienky,
a my tak prispejeme k šíreniu dobrého
mena našej domoviny vo svete.
Ing. Drahomíra VAŠKOVSKÁ, MBA,
koordinátorka projektu Comenius
Foto autorka
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Sklárske vzdelávanie
v krajinách EÚ

Firmy podporujúce
školy pomáhajú
aj štátu
Dnes na Slovensku
už azda ani neexistuje odborná škola,
ktorá by aktívne
nespolupracovala
s ﬁrmami a aj takýmto spôsobom
nepribližovala vzdelávanie praxi. Teší
ma čoraz znateľnejší záujem ﬁriem
spolupracovať so školami a sprostredkúvať im najnovšie odborné informácie. Školy tieto možnosti radi
a s vďakou využívajú aj v rámci hodín
netradičného vyučovania.
Na našom Stavbárskom dni sme presunuli žiakov „na ulicu“ a priamo pred
školou praktickými ukážkami priblížili
ich zručnosti a šikovnosť širokej verejnosti. Túto myšlienku podporili a svojou účasťou zdôraznili aj stavebné
ﬁrmy. Som rada, že sa tak priamo podieľali na propagácii odborného vzdelávania. Zároveň sme spolu prezentovali, čo dobrý odborník musí vedieť.
A nie je toho málo – dnešný murár,
inštalatér, strechár nemôže nevedieť,
nepoznať, nemať skúsenosti s novými,
často drahými materiálmi.
Ponúk od remeselníkov na internete
nájdete pomerne dosť. Lenže na Slovensku nemáme dostatok odborne vzdelaných remeselníkov, a to je výrazný kvalitatívny rozdiel. Vychovať ich nám často
pomáhajú aj ﬁrmy. Suplujú tak nedostatok odborných učebníc, ﬁnancií na nákup kvalitných materiálov. V médiách je
úzus nezverejňovať názvy ﬁriem. Podľa
mňa by opak mal byť realitou. Veď zverejniť názov ﬁrmy s poďakovaním za pomoc školstvu je podľa môjho názoru
to najmenej, čo môžeme urobiť. Viaceré ﬁrmy s nami už roky spolupracujú bez ohľadu na momentálny efekt či
uprednostňovanie vlastnej prezentácie.
Uvedomujú si totiž, že dlhodobá spolupráca so školou sa im vráti cez kvalitne
pripraveného odborníka. Už roku 1996
pri zavádzaní odboru montér suchých
stavieb v rámci slovensko-nemeckého
modelového centra sme spolupracujúcim ﬁrmám urobili pri propagácii dovtedy nevídanú kampaň tým, že s ich novými stavebnými materiálmi naši žiaci
zručne pracovali priamo na verejnosti.
Návštevníkov na veľtrhoch, prezentáciách zaujímali materiály a my sme ich
propagovali zároveň so stavebnými odbormi našej školy.
Prirodzene, neznamenalo to vždy iba
pozitíva. Medzi ﬁrmami je silný konkurenčný boj, aktívne ﬁrmy žiadali, aby
sme na praxi používali iba ich výrobky.
Lenže na trh prichádzali ďalšie a škola
nemôže pripravovať žiakov na prácu iba
s niektorými druhmi nových materiálov
a technológií. A tak sme aj na verejných
súťažiach prezentovali všetky dostupné
produkty. No nebolo vždy bezproblémové presvedčiť ﬁrmy, že v škole
konkurenciu, ktorá je medzi nimi, nemôžeme akceptovať a sme povinní poskytnúť žiakom informácie o všetkých
materiáloch a systémoch, ktoré sú nám
známe a na trhu sú dostupné. Väčšinou však pochopili a dnes ma teší, že
je stále viac ﬁriem, ktoré si uvedomujú,
že pomocou školstvu pomáhajú v konečnom dôsledku nielen sami sebe, ale
aj Slovensku. A tak by si zaslúžili nielen
zverejňovanie, ale kvôli výraznejšej inšpirácii pre nich aj zo strany štátu pozitívnejšie zmeny v legislatíve.
PhDr. Anna BARTOŇOVÁ,
riaditeľka SOŠ Považská Bystrica
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Sedemdesiatpäť
rokov ekonomického
vzdelávania a odbornej
prípravy v Žiline

Posledným januárovým dňom sa otvorila séria celoslovenských súťaží testujúcich v druhej polovici tohto školského roka zručnosti
a vedomosti stredoškolákov. Garanciu nad podujatiami má odbor tvorivosti mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
Bratislava.
Foto Ján SÚKUP

Hovoríme s riaditeľkou
Obchodnej akadémie v Žiline
Ing. Ľubicou Pevnou

Národné súťaže
Prvé tohtoročné súťažné podujatie testujúce zručnosti stredoškolákov sa uskutoční 31. januára 2014 v bratislavskej
Inchebe počas jubilejného 20. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour. V sérii sprievodných prezentácií v časti Danubius Gastro budú
mať medzi skúsenými barmanmi, baristami, kuchármi, cukrármi, pekármi, someliérmi priestor aj žiaci v súťaži Gastro
Junior – Skills Slovakia. Spoluorganizujúci Štátny inštitút odborného vzdelávania
zabezpečuje účasť najlepších na medzinárodnej súťaži EuroSkills 2014, ktorá sa
bude konať v dňoch 2. až 4. októbra vo
francúzskom Lille.
Ďalšie národné súťaže sa uskutočnia na
pôde škôl, ktoré sa každoročne podujímajú na ich organizáciu s vedomím, že
si žiadajú prípravu a organizačnú angažovanosť nad rámec ich vlastných po-

vinností. Spojená škola na Školskej ulici
v Banskej Bystrici sa 6. až 8. februára stane dejiskom jubilejného 30. ročníka súťaže ZENIT v programovaní. V tom istom
termíne sa v organizačnej zložke Spojenej školy na Zvolenskej ceste uskutoční
takisto 30. ročník ZENIT-u v elektronike
a 15. ročník ZENIT-u v strojárstve. Mladým mechatronikom poskytne 11. a 12.
februára súťažné priestory Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom
nábreží v Bratislave (tá, mimochodom,
práve oslávila 110. výročie svojho založenia, o čom prinesieme reportáž v najbližšom čísle UN).
Najdlhšiu tradíciu má Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Jej 48. ročník sa uskutoční 11. a 12.
marca v Obchodnej akadémii vo Veľkom
Mederi. Súťaž Enersol SK sa bude konať
2. a 3. apríla v Strednej odbornej škole

v Senici, ktorá opakovane poskytuje
svoje priestory na podobné podujatia.
Dodajme, že najlepší súťažiaci si svoje
vedomosti a zručnosti otestujú medzinárodne o mesiac neskôr, 10. a 11. apríla
na Enersol 2014 v Prahe.
Tridsiaty šiesty ročník Stredoškolskej odbornej činnosti – najväčšej a tematicky
najširšej súťaže – prebehne od 22. do 25.
apríla v Strednej odbornej škole na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni. A žiaci škôl,
v ktorých sa ešte vyučujú poľnohospodárske odbory, prídu na spolovice jubilejný 15. ročník súťaže Mladý ekofarmár
(pôvodne Súťaž o mlieku) v dňoch 5. až
7. mája do Banskej Bystrice. Organizácie
sa ujala Stredná odborná škola na Ul. pod
Bánošom, ktorá v UN pravidelne informuje o svojich zaujímavých aktivitách. Praktická časť súťaže sa uskutoční v roľníckom
družstve v neďalekých Selciach.
(aj)
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Jubileum s novým
bilingválnym
zameraním

Kým sa deviatak rozhodne…
Stredné školy majú za sebou prezentácie,
mnohé zvládli dni otvorených dverí pre verejnosť, ďalšie dokončujú investície, ktoré
ich vybavením, učebňami, laboratóriami,
novými odbormi (lepšie uplatniteľnými
na trhu práce) uprednostnia pred inými.
No aj optimalizácia siete škôl, zánik jedných či zlúčenie iných, k čomu pristúpili samosprávne kraje, prináša deviatakom, ich
rodičom, výchovným poradcom a učiteľom úlohy navyše. Byť pre deviatakov serióznym radcom, orientovať deti a ich rodiny
v novej realite, aby ich prehnaná ambícia
rodičov neposunula na slepú koľaj.
Prečo rozpory medzi predstavami v rodine, ponukou škôl a potrebami trhu práce
pretrvávajú? Kedy školy pružnejšie zareagujú na signály od zamestnávateľov? Aj
také otázky zazneli na burze informácií
a prezentácii stredných škôl v sále Domu
kultúry v Senici. V dialógu sa zástupcovia
úradu práce, zamestnávateľov a škôl zamýšľali, ako výchovu žiadaných odborníkov robiť systematicky a s predstihom.
Deviataci zo základných škôl sa zase snažili nájsť strednú školu, s ktorou spoja naj-

bližšiu budúcnosť. So svojimi pedagógmi
a výchovnými poradcami nahlas rozmýšľali, či po jej absolvovaní nájdu prácu, alebo ich pohltí evidencia nezamestnaných.

Čím školy zaujali?
Odpovedá RNDr. Edita Zámečníková,
zástupkyňa riaditeľa Strednej odbornej
školy v Starej Turej:
Naša škola sa snaží nadväzovať na úspechy minulých školských rokov. Tento školský rok sme sa znova umiestnili na prvom
mieste spomedzi škôl Trenčianskeho
samosprávneho kraja vo vedomostných
súťažiach. Nedávno sme mali aj víťaza
na medzinárodnej súťaži Enersol, naši
žiaci boli úspešní na celoslovenskom kole
Stredoškolskej odbornej činnosti.
Čomu pripisujete úspechy?
Azda aj tomu, že snahu naučiť žiakov spájame s budovaním čo najmodernejších učební a laboratórií. Aj tohto roku budujeme
nové laboratórium pre diaľkovo riadené odpočty s použitím meracích prístrojov v elektrotechnike či pri odpočtoch plynu a vody.

Čo vám naznačil záujem deviatakov pri
prezentácii školy?
Prišli aj takí žiaci, ktorí presne vedia, čo
by chceli, niektorých dokonca už zaujíma
možnosť uplatnenia po skončení školy. Iní
nie sú ešte vôbec rozhodnutí a len zbierajú informácie.
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Cesty priestorom
a časom

Testovaní
v medzinárodnej
konfrontácii
V dialógu deviatakov s riaditeľkou Gymnázia v Myjave PaedDr. Dankou Michálkovou sa uchádzači o štúdium na škole
dozvedeli napríklad aj o najčerstvejších
úspechoch najúspešnejších gymnazistov.
Študentovi oktávy Matejovi Pribišovi minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Čaplovič odovzdal Pamätný list sv.
Gorazda. Matej bol jedným z 81 mladých
reprezentantov Slovenska, ktorí si prevzali
ocenenia v novembri 2013 pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva. Roku
2013 úspešne reprezentoval Slovenskú
(pokračovanie na strane 23)
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Deň ekologických aktivít
SPŠ SNINA
Stredná priemyselná škola (SPŠ) v Snine
popri svojich vzdelávacích a výchovných
aktivitách realizuje činnosti smerujúce
k tomu, aby si žiaci školy uvedomili, kde
sa nachádzame, kam smerujeme a aká
je naša úloha dnes. V posledných mesiacoch sa intenzívnejšie venovali tematike
ochrany životného prostredia a formám,
ako prispieť k zlepšeniu kvality života
v Európe. Študentská rada navrhla spojiť
krásy nášho najvýchodnejšieho cípu Európskej únie, informovať o nich Európsku
úniu a zároveň začať s aktívnou ochranou

jim spolužiakom. Akciu pomenovali Sedem divov nášho regiónu a zaradili k nim
lokality Vodárenská nádrž Starina, Astronomické observatórium na Kolonickom
sedle, Biokúpalisko Sninské rybníky, Sninský kameň, Národná prírodná rezervácia
Podstavka, Hostovické lúky a drevené
kostolíky.
Vyvrcholením čiastkových aktivít bol Eko
deň, zameraný na obnoviteľné zdroje
energie a spojený so súťažnými aktivitami pre žiakov sninských základných škôl.
Zúčastnilo sa šesť škôl, v diskusii sme sa

Problematika bola žiakom základných škôl približovaná pútavými príkladmi.
existujúceho bohatstva. V diskusiách počas hodín aj voľnočasových aktivít sme
dospeli k jednoznačnému záveru, že začať musíme aktívne sami u seba, iniciatívne podľa svojich možností, a v regióne,
ktorý je nám najbližší.
Žiaci vybrali sedem zaujímavých a významných miest, osobne ich navštívili
a spracovali o nich náučný materiál, ktorý
následne vyhodnotili a prezentovali svo-

dotkli aj globálnych problémov, aby deti
pochopili teóriu, videli jej fungovanie
na modeloch a preverili si svoje poznatky
v súťažiach, ako poznať svoj región a vedieť ho chrániť.
Na prítomných čakala široká paleta rôznorodých aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Dopoludnie sa
nieslo v znamení tvorivosti, vedomostí
a šikovných rúk, deti sa vzdelávali aj za-

mýšľali nad tým, ako môžu aj ony prispieť
k ochrane životného prostredia. Základné
školy zostavili trojčlenné družstvá, každé
bolo označené iným krúžkom na bielom
tričku, malo svoje stanovisko a svojho asistenta. Pre každé bolo pripravených osem
rovnakých úloh, pričom rozhodoval buď
počet správnych odpovedí, alebo rýchlosť
splnenia úlohy. Aby sa súťažiaci veľmi nevyčerpali, úlohy plnili po častiach, medzi
ktorými boli pripravené zaujímavé prednášky spojené s názornými ukážkami.
Základné školy mali aj dlhodobejšiu úlohu: priniesť čo najviac elektroodpadu či
malých elektrospotrebičov. Za splnenie
tejto úlohy im boli pridelené body. Vyzbierali 83 kg batérií a nefunkčných elektrických spotrebičov.
Po otvorení Eko dňa bola odštartovaná
prvá aktivita – zaujímavá demonštrácia
obnoviteľných zdrojov energie a krátky
informatický exkurz do problematiky, ktorú zaujímavým spôsobom priblížil Ing. Ján
Onufer. Po ňom jeho asistenti už na pripravených modeloch a maketách z nášho
laboratória obnoviteľných zdrojov energie demonštrovali funkčnosť slnečnej,
vodnej i veternej energie a jazdu autíčka
na alternatívny pohon. K nim sa potom
pridali ešte citróny a aká energia z nich
vychádza, namerali sa hodnoty, a to pod
asistenciou Ing. Jána Ľonca a žiakov.
Prednášku vystriedala súťaž a po nej prišla na rad odborná prednáška Mgr. Ivety
Buraľovej zo Správy Národného parku
Poloniny o národnom parku. V ďalších
častiach sa opäť súťažilo v zručnosti, prišiel vedomostný kvíz, spoznávali sa divy
nášho regiónu označené našimi žiakmi.
Po vyhodnotení boli výsledky súťaže základných škôl (ZŠ) takéto: 1. miesto ZŠ
P. O. Hviezdoslava, 2. ZŠ, Budovateľská
ul., 3. ZŠ, Študentská ul., všetky zo Sniny.
Práve pri čiastkových aktivitách sme dospeli k záveru, že téma ochrany životného prostredia a krás, ktoré máme okolo
nás, a obnoviteľných zdrojov energie je
aktuálna a dotýka sa nás všetkých a všetci
sme za túto oblasť zodpovední.
PaedDr. Alena ROMANOVÁ,
riaditeľka školy

Prehlbovanie cezhraničných
vzťahov pokračovalo na Slovensku
SOŠ HANDLOVÁ
V závere minulého roka hostila Stredná
odborná škola (SOŠ) v Handlovej v rámci
projektu pod názvom Škola bez hraníc –
posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania skupinu zahraničných žiakov a učiteľov Integrovanej
strednej školy z českej Sokolnice.
Českú delegáciu privítal riaditeľ handlovskej školy Mgr. Jozef Barborka, s programom stáže ich oboznámil koordinátor
projektu Ing. Jozef Neuschl. Po vzájomnom zoznámení pracovali žiaci v odbornej učebni s moderným technologickým
vybavením. Oboznámili sa s technológiou
termického solárneho kolektorového systému a fotovoltaickej elektrárne. Úvodný
deň bol zameraný na fotovoltaiku a patril
zapájaniu a simulovaniu merania na fotodióde, zisťovaniu charakteristiky daného
zariadenia. Aj napriek ťažkej úlohe, ktorá
bola žiakom zadaná, nevzdali sa a snažili sa dopracovať k správnemu riešeniu.
Partnerská škola si mohla pod odborným
dohľadom vyskúšať rozobratie a poskladanie striedača, oboznámiť sa s príslušnými komponentmi, ktoré fotovoltaickú
elektráreň tvoria.
Nasledujúci deň bola pre slovenských
a českých študentov i pedagogických zamestnancov pripravená exkurzia do Trnavy. Spoločne absolvovali prehliadku dielne na praktickú výučbu v rámci nového
študijného odboru technik energetických

zariadení budov. Prehliadka bola zameraná na využívanie a prevádzku termického
solárneho systému, fotovoltaickej elektrárne, ale aj na úroveň technológie tepelného čerpadla, plynových elektrických
kotlov, kotlov na tuhé palivo. V ďalšej časti
absolvovali prehliadku polygónu (externé

Thermosolar, ktorí sa zamerali na ukážky
náročnejších aplikácií na zariadení termického solárneho kolektorového systému.
Ukázali sme si riadenie systému pomocou
softvérového vybavenia výpočtovej techniky. Súčasťou posledného dňa bolo aj
zhodnotenie trojdňovej odbornej stáže.

V nových podmienkach nabrali žiaci michalovskej školy nové zručnosti.

Prax žiakov v zahraničí
SOŠOaS MICHALOVCE
V tomto školskom roku žiaci Strednej
odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach vďaka Programu celoživotného vzdelávania absolvovali zahraničnú prax v hotelových a reštauračných
zariadeniach v Českej republike, Poľsku

a Nemecku. Škola umožnila žiakom
vykonávať odbornú prax v špičkových
hoteloch a reštauráciách s aktívnym medzinárodným turistickým ruchom a vysokým štandardom poskytovaných služieb.
Pre väčšinu žiakov šlo o ich prvú pracov-

Sklárske vzdelávanie
v krajinách EÚ
SOŠS LEDNICKÉ ROVNE
Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach, jediná svojho druhu
na Slovensku, už po šiesty raz realizovala
odbornú stáž v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo
da Vinci/Mobilita.
Projekt umožňuje žiakom v rámci odborného vzdelávania zdokonaľovať sa v zručnostiach, prehlbovať vedomosti a získavať
skúsenosti s výrobnými organizáciami,
či už pri výrobe vitráží, maľbe skla, alebo brúsení skla. Stáže boli v tomto školskom roku realizované v Českej republike
a Rakúsku.
Ako prví na stáž v Českej republike nastúpili štyria žiaci študijného odboru s maturitou výtvarné spracúvanie skla so zameraním na maľbu a brúsenie skla, jeden
žiak pomaturitného štúdia zameraného
na výrobu sklenej vitráže, jedna žiačka
so zameraním mechanik-nastavovač a jeden žiak z odboru výroba úžitkového
skla. Počas dvoch októbrových týždňov si

žiaci vyskúšali techniku vysokého smaltu,
matovania – nanášania matného podkladu, ktorý nahrádza pieskovanie, brúsenia

Skúsenosti z pobytov tohto typu sú pre
žiakov na nezaplatenie.

Otvárajme náš kraj
svetu ako atraktívnu
turistickú destináciu
SOŠ KOŠICE

Účastníci projektového stretnutia.
cvičisko) silnoprúdových rozvodov. Záver patril prehliadke simulátora riadenia
jadrovej elektrárne – velín. Na konci mali
možnosť vypočuť si informácie o princípoch jadrového reaktora.
Záverečný deň odbornej stáže bol venovaný termickému solárnemu systému. Privítali sme zástupcov spoločnosti

V poobedňajších hodinách sa Handlovčania s členmi českej výpravy, na ktorých
čakala dlhá cesta domov, rozlúčili. Obe
strany sa však už teraz tešia na ďalšie spoločné stretnutie, ktorým bude medzinárodná súťaž na pôde našej školy.
Mgr. Patrícia STEINHÜBLOVÁ

V tomto duchu sa niesla veľmi zaujímavá
prezentácia pre študentov tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie Strednej odbornej školy (SOŠ)
na Gemerskej ul. v Košiciach, ktorá sa konala 5. decembra. Niesla názov Turistický
potenciál v Košickom kraji.
Pripomenuli sme si informácie o národných parkoch, svetovom kultúrnom a prírodnom dedičstve UNESCO. Možno to nie
je také známe, ale v našom kraji je najviac
objektov tohto dedičstva na Slovensku,
najmä jaskýň, ktorých je sedem: Domica,

Dobšinská ľadová jaskyňa, Gombasecká
ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová
jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Krásnohorská
jaskyňa, Silická ľadnica. Prezentované
bolo aj ďalšie prírodné dedičstvo nášho
kraja. Národný park Slovenský raj je
podľa štatistík druhou najnavštevovanejšou turistickou destináciou na Slovensku
po Vysokých Tatrách. Národný park Slovenský kras je najväčším krasovým územím v strednej Európe, chránená krajinná
oblasť Vihorlat zas sopečným pohorím
s klenotom Morským okom.
„Nezaostávajú“ ani kultúrne pamiatky zapísané v zozname svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO: Spišský
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nú skúsenosť v zahraničí, počas ktorej
praxovali v gastronomických službách,
zdokonaľovali svoje odborné zručnosti,
oboznámili sa s novými technikami a pracovnými postupmi, prezentovali svoju komunikáciu v cudzom jazyku. Pobyt
v zahraničí prispel k podpore ich európskeho povedomia.
Cieľom praxe bolo prepojiť odborné
vzdelávanie a prípravu s reálnou praxou, skvalitniť úroveň štúdia, odbornú
a jazykovú prípravu žiakov, získať nové
vedomosti, skúsenosti a zručnosti na výkon povolania a lepšie uplatnenie sa
v reálnom živote. Účastníci boli zaradení
priamo do pracovného procesu, a získali tak praktické zručnosti a skúsenosti
v oblastiach, ktoré súvisia s ich študijným
odborom, a u partnerov, ktorí im odovzdávali skúsenosti z oblasti hotelierstva
a gastronómie.
Zahraničná prax posunula žiakov našej
školy do reálneho sveta, v ktorom nahliadli do nového pracovného prostredia, spoznali nové technológie prípravy
jedál, získali odborné zručnosti. Výrazné
zlepšenie u nich nastalo v komunikácii
v cudzom jazyku, spoznali reálie krajiny.
Odborná prax je integrálnou súčasťou
vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy žiakov a vedenie školy sa bude snažiť, aby sa aj v budúcnosti zahraničnej
praxe zúčastnilo čo najviac žiakov.

Vzdelávanie a prax

Halenárstvo
REMESLÁ

XV.
Halenári, či ľudovo širičiari, boli krajčíri
špecializovaní na šitie halien alebo širíc,
čiže širokých sedliackych kabátov, ľudovo
kepeňov, z bieleho nefarbeného hrubého
súkna, ktoré sa nazývalo garažia. Halenár-

stvo sa rozšírilo v slovenskom a maďarskom
prostredí až od konca 16. storočia. Takmer
výlučným odberateľom halenárskych výrobkov bolo vidiecke obyvateľstvo.
Halenárskych cechov na Slovensku do
konca 18. storočia bolo iba šesť. Najstarší
vznikol roku 1658 v Bratislave, pred rokom 1670 sa ustanovili cechy halenárov
v Trnave a Hlohovci, vo Štvrtku na Ostrove (roku 1675) a začiatkom 18. storočia
aj v Pezinku a Modre. Pomerne početní
halenárski majstri zo stredoslovenských
stolíc boli zaiste členmi tamojších krajčírskych cechov.
Štatút bratislavského halenárskeho cechu
vydal 18. februára 1658 richtár, mešťanosta a mestská rada Bratislavy. O rok
neskôr ho potvrdil a znova vydal aj cisár

Leopold I. Štatút má 34 článkov, ktoré sú
písané po maďarsky, len úvod, kde sa menovite spomínajú traja majstri, a záver je
v latinčine. V cechovom štatúte sa popri
obvyklých bodoch nachádza aj viacero
zaujímavých a originálnych ustanovení,
ktoré iné cechy nemali.
Napríklad vždy na Nový rok si majstri
mali spomedzi seba vybrať uvážlivého
a zaslúžilého cechmajstra, a ak sa nevedeli dohodnúť jednomyseľne, nasledovalo hlasovanie. Majstri sa mali schádzať
každý štvrťrok, pričom každý majster bol
povinný zaplatiť 5 „peniazov“ (pod označením pénz sa nepochybne myslí denár),
z nich jeden sa dával Špitálu sv. Ladislava
a štyri do cechovej pokladnice. Ako majstrovský kus (v štatúte pod označením
remek, avagy mesterdarab) sa predkladali
výrobky určené na trh ušité z troch pécií
(okolo 5 – 7 metrov) súkna. Novoprijatý
majster po zapísaní do cechovej knihy
zaplatil pol druha zlatého ako tzv. ďakovný pohár a vystrojil hostinu v hodnote 32

(sošosmi)

a prácu pri obnove starých chrámových
okien v spoločnostiach GLASSiCENTER
v Kamenickom Šenove a Egermann v Novom Bore.
Druhá skupina piatich žiakov šla na stáž
do Rakúska v termíne od 10. do 23. novembra do spoločnosti Glasmalerei v Stift
Schlierbachu, kde pomáhali pri obnove
okien a potom realizovali vlastné návrhy
spôsobom líhania skla. To bola dobrá skúsenosť pre dvoch žiakov pomaturitného
ročníka. Traja žiaci študijného odboru
mechanik-nastavovač zas skúsili prácu pri
výrobných linkách spoločnosti Vetropack
Austria GmBH v Kremsmünstri, ktorá sa
zaoberá výrobou obalového skla.
Celkovo sa oboch stáží zúčastnilo 12
žiakov a 3 vyučujúci. Okrem vedomostí
a zručností si precvičili aj používanie anglického a nemeckého jazyka, či už v práci, alebo v bežnom živote, ale aj českého
jazyka, kde sa snažili porozumieť najmä
odbornej terminológii. Vo voľnom čase
mali možnosť navštíviť rôzne galérie, múzeá, výstavy, čo im prospeje pri štúdiu výtvarnej kultúry a histórie sklárstva, ba neskôr aj na vysokej škole. Navštívili mestá
Prahu, Linz, Salzburg, kúpele v Bad Halle.
Po ukončení stáže každý žiak získal europas, ktorý môže využiť pri integrácii
na trhu práce.
Ing. Anna KRUPIČKOVÁ

hrad, Kostol Ducha Svätého v Žehre, drevený Chrám prenesenia ostatkov svätého
Mikuláša v Ruskej Bystrej. A určite sa oplatí navštíviť Dóm sv. Alžbety v Košiciach, samotné mesto Košice – najväčšiu mestskú
pamiatkovú rezerváciu na Slovensku, hrad
Krásnu Hôrku, kaštieľ Betliar, premonštrátsky kláštor v Jasove, štvorcové námestie
v Rožňave, drevený kostol v Inovciach,
kaštieľ v Markušovciach a letohrádok Dardanely, rímskokatolícky kostol v Spišskej
Novej Vsi.
Bol nám predstavený aj program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita,
ktorý je súčasťou projektu Košice 2013
– Európske hlavné mesto kultúry. Cieľom
programu je rozvoj kultúrneho cestovného ruchu v Košickom kraji prostredníctvom troch tematických ciest: železnej,
gotickej a vínnej.
Prednáška bola realizovaná v úzkej partnerskej spolupráci s Adrianou Šebešovou
a Alenou Didykovou z odboru kultúry
a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja.
(jc)

SOŠ BRATISLAVA
Napiecť a ozdobiť si medovníky a popritom vidieť, ako funguje pekárske remeslo
– aj to si mohli v piatok 13. decembra vyskúšať žiaci 8. ročníka Základnej školy (ZŠ)
na Černyševského ul. v Bratislave, ktorí sa
zúčastnili praktického workshopu na bratislavskej Strednej odbornej škole (SOŠ)
na Farského 9. V rámci projektu Odbor-

né vzdelávanie a príprava pre trh práce sa
oboznámili nielen so systémom vzdelávania v tejto škole a s jej priestormi, ale si aj
vyskúšali jednotlivé pekárske a cukrárske
postupy pri tvorbe medovníkov.
„Sme veľmi radi za projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, v rámci
ktorého môžeme organizovať aj takéto
workshopy. Deti si ťažko predstavia len
z rozprávania, z čoho pozostáva práca
pekára či cukrára. Takto si ju aj vyskúšali,
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zlatých, čo bola pomerne vysoká suma,
zároveň poukazujúca na to, že halenárstvo bolo zrejme výnosné remeslo.

Pokuty a tresty
Majstri tohto cechu mali právo prezerať
výrobky cudzích remeselníkov privážané
do Bratislavy na jarmoky a od každého
kusa, ktorý by mal čo do strihu alebo zošitia kaz, požadovali pintu (zhruba 1,68
litra) vína. Ak by hociktorý majster spáchal vraždu, dopustil sa smilstva, krádeže
alebo sa dotkol zdochliny, musel byť vylúčený z cechu. Pokiaľ by majster v opitosti urážal niekoho v dome cechmajstra
alebo za prítomnosti ostatných majstrov,
mal byť prísne potrestaný. Výška pokuty
pre kohokoľvek v cechu, či už v prípade
majstra, alebo tovariša, nemala presiahnuť 12 funtov vosku (jeden bratislavský
funt mal hmotnosť 0,55 kg). Žiaden majster, tovariš ani učeň nesmel kupovať ani
popíjať víno v Podhradí, na Farskej ulici
alebo v Dome bielych bratov (na dnešnej
Panskej ulici). Koho by pri tom prichytili,
dostal by pokutu, a to majster 12, tovariš
6 funtov a učeň 3 funty vosku.
Kto sa chcel stať učňom, musel sa dostaviť s dvomi ručiteľmi k majstrovi a ten sa
za prítomnosti ďalších dvoch majstrov
dohodol na podmienkach a dĺžke učenia,
ktoré mohlo trvať dva alebo tri roky. Ak sa
dohodli na dvoch rokoch, tretinu z peňazí,
ktoré mal učeň zaplatiť, dostal cech a dve
tretiny majster. Kto sa učil tri roky, dostal
každý rok jednu halenu na predaj. Keď sa
dohodli na podmienkach učenia, všetci prítomní sa zúčastnili na pohostení u majstra,
ktorý s novoprijatým učňom znášal polovicu nákladov na obed. Za výučný list sa vyberal poplatok jeden zlatý a 50 denárov.
K roku 1822 pôsobili v Bratislave štyria
halenári, označovaní nemecky Kepenekschneider.
Roku 1828 bolo najviac halenárov vo
Zvolene – 36, nasledoval Tisovec – 17,
Ratková – 12, Modra a Šaštín, kde pôsobilo po 11 halenárskych majstrov.
Dnes nám toto zabudnuté remeslo pripomína pomerne časté priezvisko Halenár či zriedkavejšie Širičiar, Širica.
Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.

Maďari a Chorváti z okolia Bratislavy oblečení v halenách na obrázku z roku 1850.

Sladký workshop

■

čo je pre ne určite motiváciou, aby k nám
možno aj prišli študovať,“ povedal Jozef
Horák, riaditeľ SOŠ na Farského ulici.
Žiaci si najprv prezreli školu a vypočuli
o možnostiach, ktoré štúdium v nej ponúka. Následne už v rámci praktickej časti sa
rozdelili do desiatich skupín po šesť žiakov
a absolvovali celý výrobný proces medovníkov. „Prešli si jednotlivými postupmi, doslova od receptu a prísad do cesta cez pečenie
desiatok medovníkov až po ich zdobenie.
Tí, čo ich nestihli zjesť, si ich mohli zobrať
na pamiatku,“ dodala zástupkyňa riaditeľa
Danica Daubnerová. Žiaci si pritom skúšali

aj výrobu slaných jednohubiek a v rámci zdobenia tort aj modelovanie ružičiek
z cukrárenskej hmoty či výrobu karamelových ozdôb pomocou formičiek.
Žiaci ZŠ na Černyševského ul. sa takéhoto
workshopu zúčastnili po prvý raz. „Určite
má zmysel týmto spôsobom motivovať
deti. Ešte stále je málo žiakov, ktorí sa
po skončení základnej školy hlásia na podobné odbory. Dobrí žiaci odchádzajú
na osemročné gymnáziá, ostatným rodičia obvykle odporučia skôr všeobecnejšie
ladenú než odbornú školu,“ podotkla učiteľka ZŠ Erika Miklášová.
(sošf)

Úspech na Intersalóne
SOŠOaS BRATISLAVA

Odbornú porotu zaujalo aj logo cvičnej ﬁrmy Tatran.

V dňoch 2. až 4. decembra sa žiačky
Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča z Bratislavy Barbora Soósová, Diana Csomorová, Mária
Jašurová a Karin Tekelová v sprievode
svojich pedagógov zúčastnili medzinárodnej súťaže cvičných ﬁriem Intersalón
2013 v Českom Těšíne.
Prezentáciu predchádzala príprava, na ktorej sa podieľali všetci žiaci štvrtého ročníka
na hodinách aplikovanej informatiky a odborného výcviku. Na Intersalóne sme sa
predstavili s dvoma ﬁrmami. Predmetom
činnosti cvičnej ﬁrmy Tatran, s. r. o., je výroba a predaj slovenských syrových a ostatných mliečnych produktov. Cvičná ﬁrma
Farewell, s. r. o., ponúka výlety a exkurzie
do Banskej Štiavnice a Kremnice a v rámci
nich návštevu baní, mincovne a podobne.

Intersalónu 2013 sa zúčastnilo celkovo
10 cvičných ﬁriem z Českej republiky,
Poľska a zo Slovenska a spomedzi nich sa
na prvom mieste umiestnila ﬁrma Tatran,
s. r. o., z našej školy. Odbornú porotu zaujali predovšetkým jej prezentácie, katalógy, vizitky, logo, propagačný materiál aj
samotné výrobky vo forme ochutnávky,
ktoré sa nachádzali na pultoch stánku.
Snaha prezentovaných ﬁriem bola ocenená nielen diplomami, vecnými darmi,
ale aj slovným hodnotením usporiadateľov o vysokokvalitnej až profesionálnej
príprave našich žiakov, ktorí už piaty rok
za sebou obsadili na tomto podujatí prvé
miesto a za posledných desať rokov ani
raz nestáli mimo stupienkov víťazov.
Ing. Tatiana MÓKOSOVÁ, riaditeľka školy
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Sedemdesiatpäť rokov
ekonomického vzdelávania
a odbornej prípravy v Žiline
ROZHOVOR
Hovoríme s Ing. Ľubicou Pevnou, riaditeľkou Obchodnej akadémie v Žiline.
V škole pôsobíte od 70. rokov ako učiteľka odborných ekonomických predmetov, od 90. rokov ste v pozícii riaditeľky. Čo považujete za najvýznamnejšie
medzníky v živote školy za posledných
dvadsať rokov?
Obchodná akadémia v Žiline prešla od
90. rokov výraznými zmenami v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy žiakov pre potreby trhu práce a v oblasti
riadenia a ﬁnancovania školy. Na začiatku môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľky školy sme riešili obsahovú zmenu
vzdelávania, tradičné ponímanie vzdelávania založené na dirigizme učiteľa sa
menilo na vzdelávanie orientované na
žiaka, do výchovno-vzdelávacieho procesu sme aplikovali nové metódy, formy
a prostriedky. Pamätám sa na prvé počítačové zostavy, ktoré sme zakúpili z ﬁnančného príspevku rodičov, a celoplošné zapojenie siete internet do všetkých
učební. Boli to zmeny, ktoré sa z dnešného pohľadu nedajú pochopiť ako zmeny
v pravom zmysle slova, ale vtedy to boli
radikálne zásahy do výchovno-vzdelávacieho procesu. K ďalším medzníkom
v živote školy patrilo otvorenie multifunkčného ihriska, úprava exteriéru školy
a modernizácia materiálno-technického
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho
procesu. Škola sa musela modernizovať,
inak by neobstála v konkurencii ostatných stredných škôl.
Čoho sa obsahová zmena vzdelávania
dotkla najvýznamnejšie?
Zmeny prišli roku 1990 pri zaradení študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia do siete škôl a školských zariadení,
ktorý nahradil študijný odbor všeobecná
ekonomika. Pripravovali sme novú pedagogickú dokumentáciu, učebné plány,
učebné osnovy i časovo-tematické plány.
V 90. rokoch sme sa stretli s nedostatkom kvalitných učebníc, pracovných zošitov a moderných učebných pomôcok,
vyučujúci si svojpomocne zostavovali
učebné texty a pomôcky, zúčastňovali
sa doplňujúcich a špecializačných foriem
vzdelávania. Zmeny prichádzali postupne, menila sa spoločnosť i žiaci, ktorí
k nám prichádzali zo základných škôl.
Keď sa nad tým zamyslím, podobné zmeny sme zažili aj po roku 2008 v súvislosti
s reformou vzdelávania, ktorú priniesol
nový školský zákon. Uvedomujem si, že
bez týchto zmien by regionálne školstvo
nemohlo napredovať. Výchovno-vzdelávací proces je potrebné neustále inovovať, modernizovať a najmä prispôsobovať požiadavkám trhu práce.
Za posledných dvadsať rokov sa menil aj
systém ﬁnancovania regionálneho školstva. Ktorý považujete za správny?
Ako ekonómka som naklonená aktuálnej
vízii Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky ﬁnancovať
základné a stredné školy podľa počtu
tried a počtu žiakov v triedach, samozrejme, so zohľadnením istých špecifík,
napr. v oblasti výchovy a vzdelávania
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Viacerí ria-

ditelia stredných škôl v Žilinskom kraji sa
ma pýtajú, ako dokážem udržať vyrovnaný rozpočet školy počas kalendárneho
roka. Mojou odpoveďou sú ﬁnančné
opatrenia, ktoré realizujeme v súčinnosti
so zriaďovateľom školy, dotýkajú sa prevádzky i miezd. Musím podotknúť, že
Obchodná akadémia v Žiline je rozpočtová organizácia, nevykonáva podnikateľskú činnosť a zároveň študijný odbor
6317 M obchodná akadémia je zaradený
v prvej kategórii mzdového normatívu.
Najdôležitejšiu úlohu pri zabezpečení
prevádzky školy zohráva súčinnosť riaditeľa so zriaďovateľom. Spolupracovala
som s Krajským úradom v Banskej Bystrici, Krajským úradom v Žiline a od roku
2001 so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK).
S ktorým zriaďovateľom bola spolupráca najefektívnejšia?
Je to samosprávny kraj, pretože pozná
aktuálne organizačné, personálne a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, má priamy
dosah na ﬁnancovanie v oblasti kapitálových výdavkov a legislatívnu kompetenciu prispôsobiť štruktúru študijných
a učebných odborov stredných škôl
podmienkam regionálneho trhu práce.
Vďaka ŽSK sme zrekonštruovali strechu
na obidvoch budovách školy, plynovú
kotolňu, hygienické zariadenia a vymenili okná na vedľajšej budove a časť okien
na hlavnej budove školy. Boli to zásadné
zmeny, ktoré by sa v 90. rokoch veľmi
ťažko realizovali.
Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline Ing. Ľubica Pevná.
Súčasná sieť študijných a učebných odborov stredných odborných škôl ekonomického zamerania je predimenzovaná.
Môžu dnes obstáť obchodné akadémie
v konkurencii ostatných stredných škôl
ekonomického zamerania?
Pri nástupe do funkcie riaditeľky školy
som si uvedomila, že v postsocialistickom období nemôže Obchodná aka-

a ﬁnancovaniu týchto škôl boli oblasti,
ktorými som prispela k rozvoju cirkevnej
a súkromnej obchodnej akadémie v Žiline. Z dnešného pohľadu sa to môže javiť ako nesprávny krok, najmä vo vzťahu
k prijímaniu žiakov do prvého ročníka
na Obchodnú akadémiu v Žiline. Ale tešilo ma, že v našej spoločnosti vznikajú

začné a technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a spolupráca
so zriaďovateľom školy. Samosprávny
kraj zodpovedá za regionálnu stratégiu
v oblasti výchovy a vzdelávania a smerovanie odborného vzdelávania a prípravy
podľa požiadaviek trhu práce. Nemôžem očakávať od zriaďovateľa určenie

„Myslím si, že obchodné akadémie ako stredné odborné školy by sa mali
profilovať ako jednoodborové alebo dvojodborové školy, aby sa zachovalo
priame prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu s požiadavkami trhu
práce a istá variabilita v obsahu vzdelávania. Širokospektrálnou štruktúrou
študijných odborov ekonomického zamerania vychovávame a vzdelávame
úzkoprofilových špecialistov (najmä v oblasti administratívy), ktorí
s problémami nachádzajú uplatnenie na trhu práce.“
démia v Žiline vychádzať len z tradície
a historického odkazu pôvodnej školy
z roku 1938. V 90. rokoch začali vznikať
súkromné a cirkevné stredné školy, ktoré
centrálne riadené školstvo pred rokom
1989 nepoznalo. S odstupom času môžem verejne priznať, že zriaďovatelia
stredných odborných škôl ekonomického zamerania v meste Žiline ma požiadali o súčinnosť pri písaní ich histórie.
Pedagogická dokumentácia, osobné
rozhovory a odporúčania k riadeniu

podmienky na demokratizáciu výchovy
a vzdelávania. Konkurenciu v regionálnom školstve vnímam ako nevyhnutnosť
pre existenciu každej strednej školy. Porovnávanie výsledkov maturitných skúšok, realizácia projektových zámerov,
úspešnosť prijímacieho konania a uplatnenia absolventov školy na trhu práce,
to sú kľúčové oblasti, s ktorými sa môžeme konfrontovať a porovnávať. Dôležitú
úlohu zohráva marketing a prezentácia
školy na verejnosti, personálne, organi-

nadsadeného počtu tried pre nasledujúce prijímacie konanie, keď v regióne nie
je preukázateľná potreba takého počtu
ekonómov a požiadavka zamestnávateľov je dostatočne uspokojená. Treba však
zohľadniť osobitosť každej strednej školy, jej postavenie v regióne a výchovno-vzdelávacie výsledky, preto som privítala
metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky č. 35/2013 na uplatňovanie
kritérií pri určovaní počtu tried prvého

ročníka stredných škôl pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku,
ktoré vnímam ako systémový krok ministerstva a zriaďovateľov škôl k zachovaniu
stredných škôl, ktoré poskytujú kvalitné
odborné vzdelávanie a prípravu. Metodické usmernenie prináša objektivizáciu
do určovania počtu tried pre nasledujúce
prijímacie konanie.
Študijný odbor obchodná akadémia patrí medzi najstaršie študijné odbory na
Slovensku, ak zdôrazníme jeho prepojenie so študijným odborom všeobecná
ekonomika. Ktoré ďalšie študijné odbory boli súčasťou Obchodnej akadémie
v Žiline od roku 1990?
Desaťročnú existenciu v štruktúre odborov našej školy mal päťročný študijný
odbor 6317 6 07 obchodná akadémia
– bankovníctvo, zrušený Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky roku 2004.
Vtedy som zažila sklamanie z tohto rozhodnutia, pretože jeho absolventi patrili
k premiantom školy a našli uplatnenie
na trhu práce, no musela som sa zmieriť
s novou víziou smerovania ekonomického vzdelávania. Štruktúra študijných
odborov stredných škôl ekonomického
zamerania musí byť priamo prepojená
s požiadavkami regionálneho trhu práce
a s terciárnym sektorom národného hospodárstva. Pre študijný odbor 6317 M
obchodná akadémia sú priamou konkurenciou príbuzné študijné odbory (najmä proﬁlom absolventa), napr. 6352 M
obchod a podnikanie a 6341 M škola
podnikania.
Napriek tomu, že o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline je stále veľký
záujem, otvára sa otázka, či sa štúdium
v škole zatraktívni zaradením ďalšieho
študijného odboru skupiny 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.
Nespočíva záujem o štúdium v iných
aspektoch, ako je širokospektrálna ponuka študijných odborov?
V školskom roku 2011/2012 som mala
rozpracované podklady na zaradenie
študijného odboru 6325 M ekonomické
lýceum do siete škôl a školských zariadení, nakoniec som návrh nepodala a rozhodla sa nerozširovať štruktúru odborov
v tejto skupine a pokračovať vo vzdelávaní v študijnom odbore 6317 M obchodná
akadémia, ktorý je overený praxou.
Školský vzdelávací program je dokument,
ktorým môžeme prispôsobiť vzdelávanie
regionálnym potrebám trhu práce. Ak
bude požiadavka trhu a zriaďovateľa proﬁlovať absolventa obchodnej akadémie
s rozšírenými odbornými kompetenciami
v oblasti bankovníctva a tretieho cudzieho jazyka, zaradíme do školského vzdelávacieho programu rozšírené vyučovanie bankovníctva a ďalšieho cudzieho
jazyka.
Počas 75-ročnej histórie školy boli v štruktúre študijných odborov zaradené desiatky odborov, ktoré mali dlhšie trvanie (všeobecná ekonomika, ekonomika obchodu
a služieb) alebo boli vyradené zo siete škôl
a školských zariadení po krátkom čase
(bankovníctvo, cudzojazyčná korešpondencia a sekretárske práce a pod.). Myslím si, že obchodné akadémie ako stredné
odborné školy by sa mali proﬁlovať ako
jednoodborové alebo dvojodborové školy, aby sa zachovalo priame prepojenie
výchovno-vzdelávacieho procesu s požiadavkami trhu práce a istá variabilita
v obsahu vzdelávania. Širokospektrálnou
štruktúrou študijných odborov ekonomického zamerania vychovávame a vzdelávame úzkoproﬁlových špecialistov (najmä
v oblasti administratívy), ktorí s problémami nachádzajú uplatnenie na trhu práce.
Úspech každej strednej školy je väčšinou
vyjadrený výsledkami maturitných skúšok a úspešným uplatnením absolventov na trhu práce. Ako však hodnotíte
úroveň prípravy žiakov základných škôl
na vzdelávanie v stredných odborných
školách za posledné školské roky?
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Vyučovací proces voliteľného predmetu bankovníctvo.
V tomto prípade platí nepísané pravidlo
– akých žiakov prijímame, takých máme
absolventov vstupujúcich na trh práce.
Každý žiak základnej školy by mal vopred poznať proﬁl absolventa zvoleného
študijného alebo učebného odboru, organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, podmienky výkonu odbornej praxe
a možnosti umiestnenia na trhu práce.
Niekoľko rokov sledujem médiá a odborné diskusie k systematickému rozvíjaniu
kariérového poradenstva v základných
školách a úprimne sa teším, že dochádza
k postupným zmenám aj v tejto oblasti.
Kariérové poradenstvo v základných školách sa musí rozvíjať od piateho ročníka,
inak vystavíme žiakov deviateho ročníka
a najmä ich zákonných zástupcov stále
sa opakujúcemu tlaku pred rozhodnutím, akú strednú školu si zvoliť.
Úroveň prípravy žiakov na vzdelávanie
na Obchodnej akadémii v Žiline je rôznorodá, záleží na ich motivácii a záujme
uplatniť sa na trhu práce v oblasti ekonomiky, podnikania a administratívy. Žiaci
deviateho ročníka základných škôl prijatí
na našu školu pred desiatimi rokmi disponovali kvalitatívne hodnotnejšími kompetenciami ako žiaci prijatí na štúdium
v poslednom období, a to predovšetkým
v oblasti čitateľskej gramotnosti. Úroveň
čitateľských zručností sa priamo odráža
v systematickej príprave na vyučovanie
a je dispozíciou na rozvíjanie ďalších
kompetencií a zručností v oblasti digitálnej gramotnosti a ﬁnančnej gramotnosti.
Ako to vnímate z pozície učiteľky vyučujúcej odborný predmet hospodárske
výpočty?
V našej škole pribúdajú žiaci prvého ročníka, ktorí si prinášajú zo základnej školy
správne návyky systematického vzdelávania a prípravy na vyučovanie. Negatívne vnímam nízku schopnosť žiakov
riešiť základné matematické operácie,
absentuje u nich používanie logického
myslenia a prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Nemyslím si, že chyba je na strane základných škôl, skôr
v psychickom prežívaní reality, ktorou
žijú dnešní mladí ľudia. Niektorým chýbajú životné ciele, pevná vôľa k učeniu,
efektívne trávenie voľného času, iným
obyčajné rodičovské objatie a pohladenie. Situácia v oblasti prípravy žiakov
základných škôl na vzdelávanie v stredných odborných školách je rovnaká vo
všetkých regiónoch Slovenska. Nechcem
sa vyjadrovať k výsledkom prieskumu
OECD PISA 2012, ale do istej miery sú
vyjadrením úrovne vzdelávania žiakov aj
na stredných odborných školách.
Blíži sa prijímacie konanie žiakov základných škôl na stredné školy. Podľa

„Kariérové
poradenstvo
v základných školách
sa musí rozvíjať
od piateho ročníka,
inak vystavíme žiakov
deviateho ročníka
a najmä ich zákonných
zástupcov stále sa
opakujúcemu tlaku
pred rozhodnutím,
akú strednú školu
si zvoliť.“
štatistických výstupov Ústavu informácií
a prognóz školstva v Bratislave je o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline
veľký záujem. Čo sa podieľa na úspechu vašej školy v konkurencii ostatných
stredných škôl?
Obchodná akadémia v Žiline začala písať svoju históriu roku 1938. Za sedemdesiatpäť rokov sme pripravili pre ekonomický sektor národného hospodárstva
niekoľko tisíc úspešných absolventov,

ktorí sa hrdo hlásia k odkazu školy. Absolventi študijného odboru 6317 M obchodná akadémia nachádzajú uplatnenie vo
výrobných podnikoch, v tuzemskom
a medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách
štátnej správy a samosprávy. Mnohí sa
úspešne vzdelávajú v štátnych, vo verejných a v súkromných vysokých školách
na Slovensku i v zahraničí. Škola vďačí
za svoj úspech predovšetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí vytvárajú
podmienky na osobnostný i odborný rast
žiakov. Obchodná akadémia má svoju
tradíciu v realizácii projektovej činnosti,
medzinárodnej spolupráce, predmetových olympiád a postupových súťaží. Žiaci sa zapájajú do aktivít mimoškolskej činnosti, humanitárnych zbierok, účelových
cvičení, odborných exkurzií, plaveckých
kurzov, lyžiarskeho výcviku a výchovno-preventívnych programov.
Podľa výsledkov Národného ústavu certiﬁkovaných meraní vzdelávania z mája
2013 dosiahli žiaci Obchodnej akadémie
v Žiline v hodnotení externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013
vyššiu priemernú úspešnosť, ako je národný priemer – slovenský jazyk a literatúra
percentil 67,8, anglický jazyk percentil
59,7 na úrovni B1 a nemecký jazyk percentil 87,3 na úrovni B1. Škola dosahuje
výborné výsledky aj vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s vývinovými
poruchami učenia a so zdravotným znevýhodnením. To sú kvality, ktoré sa podieľajú na úspechu našej školy v konkurencii
ostatných stredných škôl.

Obchodné akadémie úzko spolupracujú nielen s vysokými školami ekonomického zamerania, ale aj s terciárnym
sektorom a verejnou správou. Ako je realizovaná spolupráca školy s podnikmi
a organizáciami verejnej správy, obchodu a bankovníctva, došlo za posledné
roky k výraznejším zmenám?
Naša škola úzko spolupracuje so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, s ekonomickými fakultami vysokých
škôl, bankovým sektorom a so zástupcami malých a stredných podnikov. Odborná prax žiakov je realizovaná v treťom
a vo štvrtom ročníku štúdia v celkovom
rozsahu stodvadsať hodín. Žiaci vykonávajú odbornú prax v rozpočtových a príspevkových organizáciách, v štátnej správe a samospráve. Typickými činnosťami,
ktoré vykonáva absolvent študijného
odboru 6317 M obchodná akadémia, sú
činnosti zabezpečujúce ﬁnančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu,
činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií, kvaliﬁkované sekretárske a korešpondenčné práce v slovenskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch.
To sú odborné zručnosti, ktoré si overujú
výkonom odbornej praxe. Pri príprave
absolventov kladieme dôraz na presnosť,
spoločenské správanie, dodržiavanie
právnej a obchodnej etiky. V 90. rokoch
sme evidovali útlm spolupráce s veľkými
podnikmi, pretože zanikli alebo zmenili
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tencií mladých ľudí v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy.
Vybraní žiaci našej školy vykonávajú odbornú prax v rakúskej spoločnosti LKW
Walter vo Viedni a v spolupráci s ADC
College v Londýne vo ﬁrmách, v cestovných kanceláriách a obchodných spoločnostiach vo Veľkej Británii. Výkon odbornej praxe v zahraničí je motiváciou
pre všetkých žiakov študujúcich anglický alebo nemecký jazyk. Úspešne sa
zapájame do realizácie mobilitných projektov Slovenskej akademickej asociácie
pre medzinárodnú spoluprácu, vďaka
ktorým môžeme odbornú stáž žiakov
v zahraničí ﬁnancovať. Obsahové zameranie projektov mobility a výkon odbornej praxe v zahraničí korešponduje
s výkonom odbornej praxe žiakov v slovenských podnikoch a organizáciách
(napr. výkon administratívnych činností,
styk s verejnosťou, písanie listov a správ,
vedenie denníkov a dokumentácie, odborná komunikácia v cudzom jazyku
a pod.). Žiaci môžu porovnať pracovné prístupy a systém práce vo ﬁrmách
a v organizáciách v Slovenskej republike a v zahraničí. Odbornú prax žiakov
na Slovensku sa snažíme prispôsobiť požiadavkám európskeho trhu práce.
Napriek pomerne vysokému počtu absolventov, ktorí každý rok opúšťajú obchodnú akadémiu, nemala škola doteraz
väčšie problémy s ich umiestnením. Ako

Odborná exkurzia žiakov 3. ročníka v Kremnici.
majiteľa a výrobu. Súčasnú sieť pracovísk odborného vzdelávania a prípravy
tvoria súkromné i štátne podniky, ﬁrmy
a organizácie, inštitúcie samosprávy, preto nepociťujeme nedostatky spolupráce
v tejto oblasti.
Ako vnímate zahraničnú odbornú prax
žiakov?
Odborná prax v zahraničí má veľký
význam pri rozvíjaní kľúčových kompe-

sa podieľa na zabezpečení uplatnenia
absolventov v praxi?
Po dlhom čase sa uplatnenie absolventov na trhu práce stáva kľúčovým kritériom v posudzovaní kvality stredných
škôl. Naša škola má najnižšiu mieru absolventskej nezamestnanosti medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji,
na úrovni 8 percent za mesiac máj 2013
a 12 percent za mesiac september 2013.
Súhlasím s tvrdením, že sieť stredných
škôl ekonomického zamerania je predimenzovaná, potrebujeme viac žiakov
vzdelávajúcich sa v učebných odboroch,
máme vysoký počet absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ale zabúdame na to,
že každý absolvent strednej školy s maturitou sa môže uchádzať o vysokoškolské
štúdium. Máme absolventov školy, ktorí
nachádzajú uplatnenie nielen v rozpočtových a príspevkových organizáciách,
v štátnej správe a samospráve, ale mnohí
študujú na vysokých školách ekonomického, právnického, ﬁlozoﬁckého, pedagogického, umeleckého a technického
zamerania. Sieť vysokých škôl je predimenzovaná rovnako ako sieť stredných
škôl. Samosprávne kraje by mali opätovne pristúpiť k nevyhnutnej racionalizácii
siete stredných škôl a optimalizácii siete
študijných a učebných odborov podľa
požiadaviek regionálneho i celoslovenského trhu práce.
V školskom roku 2011/2012 ste naposledy prijímali do prvého ročníka štúdia

Návšteva Múzea obchodu v Podunajských Biskupiciach.

(pokračovanie na strane 22)
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Sedemdesiatpäť rokov…
(dokončenie zo strany 17)

150 žiakov. Čo viedlo k znižovaniu ich
počtu?
ŽSK optimalizuje sieť študijných a učebných odborov a znižuje počet nezamestnaných absolventov študijného odboru
6317 6 obchodná akadémia na trhu práce.
Toto opatrenie je relevantné aj vo vzťahu
k nízkemu počtu žiakov základných škôl.
Pri určení počtu tried pre nasledujúce
prijímacie konanie treba vychádzať z relevantných štatistických výstupov, aby
po ukončení štúdia našli absolventi primerané uplatnenie na trhu práce.
Trh práce však bude naďalej potrebovať
administratívnych pracovníkov, ekonómov, ﬁnančníkov a účtovníkov. Podľa
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
SR a jeho kvaliﬁkovaného odhadu budúcich potrieb trhu práce z júna 2013 budú
patriť roku 2017 medzi najžiadanejších
na trhu práce v oblasti administratívy odborní pracovníci v oblasti účtovníctva, administratívni asistenti a iní administratívni
pracovníci. Trh práce bude roku 2017 potrebovať viac ako 4 800 administratívnych
pracovníkov, t. j. 7,6 percenta z celkovej
dodatočnej potreby zamestnancov.

fondu Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax, ktorý bol spoluﬁnancovaný ŽSK. Máte ešte dostatok síl na riadenie
ďalších projektových zámerov?
Bez ﬁnančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie nie je
možné budovať moderné školy 21. storočia, a to platí aj pre Obchodnú akadémiu
v Žiline. ŽSK sa ﬁnančne spolupodieľal
na realizácii spomínaného projektu v rokoch 2008 až 2012. Prostredníctvom
ﬁnančných prostriedkov z operačného
programu Vzdelávanie za viac ako 242tisíc eur sme vybudovali odborné učebne na vyučovanie teoretických a praktických predmetov a multimediálne učebne
vybavené didaktickou technikou. Zefektívnili a modernizovali sme výchovno-vzdelávací proces v škole. V aktuálnom
školskom roku realizujeme projekt Young economists and the European labour
market, na ktorý získala škola nenávratný
ﬁnančný príspevok vo výške viac ako
40-tisíc eur z Programu celoživotného
vzdelávania, podprogram Leonardo da
Vinci, akcia Mobilita. Partnerom projektu
je organizácia ADC College v Londýne.
Zároveň sme získali nenávratný ﬁnančný

Gymnázium v Prešove na Konštantínovej ulici nazývajú „horné“.

Jubileum s novým
bilingválnym
zameraním
GYMNÁZIUM PREŠOV
Keď sa v Prešove opýtate na „horné“ gymnázium, ktoré si nedávno pripomenulo svoju päťdesiatku, starousadlíci aj viacerí súčasníci vás nasmerujú na Konštantínovu ulicu č. 2. Tá nesie
meno košického biskupa Konštantína Schustera (1817 – 1899), ktorý organizovaním fundácií
podporoval výstavbu vtedajšieho Ústavu Sancta Maria.
V tomto objekte okrem rehoľného domu
boli neskôr priestory pre dievčenské
školy: ľudovú, meštiansku aj vyššiu dievčenskú školu a internát. Roku 1950 kláštor zlikvidovali a roku 1963 v ňom bola

Odborná prax žiakov 4. ročníka v Londýne.
Ako sa uplatňujú absolventi žilinskej obchodnej akadémie na trhu práce?
Naši absolventi sa uplatnia na trhu práce bez väčších problémov najmä preto,
lebo škola sídli v krajskom meste, v ktorom pôsobia bankové a ﬁnančné inštitúcie. Väčšina absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Nízke percento
nezamestnanosti je výsledkom systémových kariérových aktivít, ktoré realizujeme pre žiakov školy, napr. testovanie profesijnej orientácie žiakov štvrtého ročníka
a výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti
efektívneho uplatnenia sa na trhu práce.
Niektorí žiaci školy si nachádzajú pracovné miesta počas výkonu odbornej praxe.
Vyproﬁlovali sme školu s jedným študijným odborom 6317 M obchodná
akadémia. Študijné odbory skupiny 63
Ekonomika a organizácia, obchod a služby, vychádzajúce z proﬁlu absolventa
obchodnej akadémie, by mali prejsť
podrobným skúmaním zo strany Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,
resp. zriaďovateľov stredných škôl. Podľa
štatistického výstupu Ústavu informácií
a prognóz školstva zo septembra 2013
absolventská miera nezamestnanosti vo
vybraných študijných odboroch skupiny
63 Ekonomika a organizácia, obchod
a služby dosahuje najnižšie hodnoty v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia (18 percent), nasledujú 6323 6 hotelová akadémia (21,4 percenta), 6324 6
manažment regionálneho cestovného
ruchu (22,6 percenta), 6352 6 obchod
a podnikanie (27,3 percenta) a 6341 6
škola podnikania (28,6 percenta).
V školskom roku 2012/2013 ste ukončili
realizáciu projektu Európskeho sociálneho

zriadená stredná všeobecnovzdelávacia
škola. V školskom roku 1963/1964 ju
navštevovalo 290 žiakov a o ich výchovu
a vzdelávanie sa staral dvanásťčlenný pedagogický kolektív.

Môžeme len súhlasiť s terajším riaditeľom
prešovského Gymnázia PhDr. Stanislavom Šantom, že škola prešla rôznymi etapami vývoja. Keď sa napríklad preferovali
prírodné vedy, mali tu triedy so zamera-

príspevok 21-tisíc eur z Programu celoživotného vzdelávania, podprogram
Comenius, akcia Bilaterálne školské partnerstvá na realizáciu slovensko-tureckého partnerstva Life in Ottoman Empire
and Royal Hungary. Žiaci z partnerských
škôl spoznajú slovenské a turecké dejiny,
kultúru, umenie a životný štýl obyvateľov
oboch národov. Na budúci školský rok
pripravujeme projekt cezhraničnej spolupráce s Obchodnou akadémiou a Vyššou
odbornou školou sociálnou v Ostrave,
ktorý je zameraný na činnosť cvičných
ﬁriem a výmenu odborných skúseností
v oblasti ekonomického vzdelávania.
Aká je strategická vízia školy na nasledujúcich päť rokov?
Smerovanie školy vychádza zo súčasne
realizovaných aktivít. Hlavným cieľom je
stabilizovať počet tried na šestnásť a počet žiakov prijímaných do prvého ročníka študijného odboru 6317 M obchodná
akadémia na stodvadsať, na základe požiadaviek regionálneho trhu práce rozšíriť ponuku vzdelávania o študijný odbor, ktorého absolventi nájdu primerané
uplatnenie na trhu práce, modernizovať
výchovno-vzdelávací proces, dokončiť
rekonštrukciu spojovacej chodby medzi
hlavnou a vedľajšou budovou a výmenu
okien na hlavnej budove školy. Chceme
prepojiť spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline a pokračovať v realizácii projektovej činnosti a medzinárodnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy. Táto vízia bude úspešne realizovaná jedine s podporou ŽSK, rodičov
a pedagogických zamestnancov školy.
Dušan MIKOLAJ, foto archív školy

Praktické krášlenia
v Londýne a v Nemecku
SOŠ KOŠICE
Študenti zo Strednej odbornej školy (SOŠ) na Gemerskej ulici
v Košiciach po zahraničných stážach v Londýne v Spojenom
kráľovstve v predchádzajúcich dvoch rokoch ich koncom minulého roku rozšírili o pobyt v Nemecku. Jedenásti druháci
a tretiaci zo študijného odboru kozmetička a vizážistka absolvovali odbornú prax v kozmetickom salóne ﬁrmy Vitalis
v mestskej časti Schkeuditz-Gut Wehlitz neďaleko Lipska.

Čo bolo súčasťou praktického výcviku
počas dvoch týždňov? Analýza kvality
pokožky hlavy a skúmanie vlasu, manikúra a lakovanie nechtov, špeciálne
stylingy, líčenia, tvorba prírodných masiek a peelingov, melírovanie, farbenie,
masáž rúk. Žiaci získali nové poznatky
o škodlivých látkach v kozmetických prípravkoch, vypracovali záverečnú prácu
na tému Disko dievča, absolvovali odbornú exkurziu v kúpeľoch Heide Spa
pri Wittenbergu neďaleko Lipska spojenú s návštevou exkluzívnych štúdií krásy
pre náročnú klientelu.
Prínos stáže za mnohých vyjadrila študentka Štefánia: „Obohatila ma o veľa
nových osobných skúseností a poznat-
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ním na informatiku, neskôr sa stali módnymi osemročné gymnáziá – až k dnešnému anglickému bilingválnemu gymnáziu.
S počtom 28 tried a s takmer osemstovkou študentov je toto gymnázium najväčšou školou v Prešovskom kraji. A jeho
polstoročnica je výzvou pre všetkých.
Podčiarkuje to aj riaditeľ školy, ktorý sa rozhovoril o perspektívach gymnázia: „Pred
troma rokmi sme sa rozhodli, že okrem
anglického bilingválneho štúdia vstúpime
aj do projektu nemeckého bilingválneho
štúdia, už aj preto, že v samotnom Prešove
a jeho okolí je pomerne veľa ﬁriem s nemeckou účasťou. Podľa vyjadrení ich majiteľov nemajú na manažérske posty dosť
ľudí, ktorí by ovládali nemecký jazyk na
požadovanej úrovni. Mali sme na pamäti
aj to, že na Slovensku máme bližšie k nemecky hovoriacim krajinám. Projekt nemeckého bilingválneho gymnázia sme sa
rozhodli spustiť po konzultáciách s naším
zriaďovateľom a s Inštitútom germanistiky
Filozoﬁckej fakulty Prešovskej univerzity.
Samozrejme, prináša to pre nás ďalšie
úlohy. Okrem potrebného materiálneho
vybavenia aj zabezpečenie personálneho
obsadenia na adekvátnej úrovni. Aj keď
máme v pláne otvoriť nemecké bilingválne gymnázium až od budúceho školského
roka, personálnu skladbu nášho pedagogického zboru sme pripravovali posledné
tri roky tak, aby sme humanitárne predme-
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Pri prezentácii Strednej odbornej školy zo Starej Turej.

Kým sa deviatak…
BURZA ŠKÔL
(dokončenie zo strany 17)

PhDr. Stanislav Šanta, riaditeľ prešovského
gymnázia.

kov pre prax kozmetičky. Najmä mi pomohla samostatne sa rozhodovať, ako
aj zlepšiť úroveň nemeckého jazyka.
Na praxi som spoznala veľa nových techník a mala som príležitosť dozvedieť sa
o skutočnostiach, o ktorých by som sa asi
nedočítala. Uistila som sa v tom, že táto
práca ma baví, a budem sa v nej vždy
viac a viac zdokonaľovať. Pani Angelika
mi dala námet na prácu v Brazílii: ísť líčiť
na festival do Ria, čo je aj mojím snom.
Vo voľnom čase sme absolvovali návštevy Lipska a víkendovú prehliadku Berlína
so sprievodcom. V Lipsku sme navštívili
aj viaceré historické, kultúrne pamiatky
a turistické atrakcie. Víkend v Berlíne bol
neopísateľný. Krásne počasie.“
Emma dostala zas priamu ponuku účasti
na príprave vizáže a stylingov pre osobnosti na charitatívnom vianočnom večierku vo Viedni v spolupráci s vedúcou
salónu Angelikou Shurovou. A Lívia zasa
odporučenie pracovať v Dubaji. Tomáš
má pred sebou zaujímavú kariéru vizážistu, len využiť možnosti a príležitosti. A aj
Ivana má podľa slov pani Angeliky nadanie na špeciálne líčenia a stylingy.
Ďalších jedenásť tretiakov učebného
odboru kaderník, štvrtákov študijného
odboru odevný dizajn a žiakov z dvoch
ročníkov nadstavbového štúdia odboru
vlasová kozmetika absolvovalo medzinárodné stáže v Londýne. Boli realizované
vo viac ako trojročnej partnerskej spolupráci s londýnskou ADC College z mestskej časti Harrow. Žiaci praxovali v krajčírskych salónoch, pracoviskách odevného
dizajnu a v kaderníckych salónoch. Zoznámili sa s novými technikami úpravy
odevov, profesionálnymi metódami šitia

šiat, spoznali nové techniky farbenia vlasov, melírovania, strihania a fúkania vlasov, prípravu brazílskeho keratínu a prácu
s ním, predlžovanie vlasov, pripevňovanie
príčeskov. Oboznámili sa s organizáciou
zákazníckeho servisu a celkovej prevádzky salónu. Vo ﬁrmách, v ktorých absolvovali prax naši žiaci, pôsobili aj sprevádzajúci učitelia, komunikovali s majiteľmi alebo
zodpovednými osobami v salónoch.
Sobotňajší celodenný program v Londýne so sprievodcom Barrym bol dosť
náročný. Účastníci navštívili Trafalgarské námestie, sídlo britského premiéra
na Downing Street 10, Westminster, Londýnske oko, galériu Tate Modern, Piccadilly Circus, štvrť Soho s čínskym mestečkom, Katedrálu sv. Pavla, Tower Bridge.
A ako v Londýne cestovali? Úplne samostatne. Dostali trasu do práce – miesta
praxe, a telefóny. Každý z nich pracoval
v inej časti Londýna, každý však trasu
metrom, rýchlovlakom či autobusom
zvládol, a ak mal problém, volal do ADC
College, kde mu poradili. A jeden z najväčších a určite nezabudnuteľných zážitkov bola pre žiakov cesta lietadlom; väčšina na stáž letela úplne prvý raz.
Obe stáže sa uskutočnili v rámci projektu
Inovácia kvality stáží cestou rozširovania
medzinárodnej spolupráce, realizovaného z európskych ﬁnančných prostriedkov
v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci,
v úzkej spolupráci s Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania v Bratislave.
Ing. Miroslav JAC,
koordinátor projektu
Foto archív školy
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Burza informácií a prezentácia stredných
škôl je dobrým miestom, kde si školy medzi sebou vymieňajú skúsenosti, informácie. Žiaci základných škôl sa nás priamo
pýtali na jednotlivé študijné a učebné odbory. Sme škola zameraná predovšetkým
na odborné vzdelávanie, na spoluprácu
s podnikom, kde zabezpečujeme odborný výcvik. Čiže výhodou štúdia u nás je
najmä to, že študent má zabezpečený
odborný výcvik a nemusí sa starať o to,
kde bude získavať odborné vedomosti
a zručnosti pre potreby odbornej praxe
v strojárskom priemysle. V tomto podniku
sa navyše môže po absolvovaní štúdia aj
zamestnať.

ty mohli postupne vyučovať v nemeckom
jazyku. Svojho času sme to isté riešili v súvislosti s anglickým bilingválnym gymnáziom, kam sme takisto niekoľko rokov dopredu prijali učiteľov, ktorí majú aprobáciu
s anglickým jazykom.
Vstúpili sme do úzkej spolupráce s našou partnerskou školou v nemeckom
Landsbergu výmennými pobytmi na získavanie nových skúseností. Podobne ako
naše gymnázium, aj nemecká škola má
anglické bilingválne triedy. V júni tohto
roku sa tridsiati naši študenti spolu s pedagógmi zúčastnili týždenného pobytu
v Landsbergu a recipročne v polovici októbra prišli k nám naši nemeckí partneri.“
Na otázku, či sú do tejto aktivity zapojené
aj ďalšie školy, Stanislav Šanta odpovedal,

že do projektu vstúpila aj Stredná odborná
škola obchodu a služieb v Prešove. Škola
v nemeckom Landsbergu má totiž okrem
bilingválnej sekcie študijný program zameraný na stravovacie služby a podobne
je orientovaná prešovská odborná škola.
V čase, keď niektoré stredné školy majú
problémy so znižujúcim sa počtom žiakov, Gymnázium na Konštantínovej ulici
v Prešove je v opačnej situácii, nemôže
uspokojiť všetkých záujemcov o štúdium. Je to v tradícii? V súčasnosti tradícia
môže takpovediac zabrať iba vtedy, ak sa
podporí novými trendmi. A práve to má
na zreteli vedenie školy pri spúšťaní nových projektov.
Ivan JACKANIN
Foto autor

■

republiku na Medzinárodnej olympiáde
mladých bádateľov v gruzínskom Tbilisi, kde získal zlatú medailu. Iná myjavská
gymnazistka si vybojovala postup na medzinárodnú konfrontáciu za Atlantik, kam
vycestuje na jar. Druháčka Adriana Hološková na celoštátnej súťažnej prehliadke bádateľských projektov žiakov stredných škôl
Scientia Pro Futuro 2013 dostala špeciálnu
cenu a získala nomináciu na celosvetovú
projektovú olympiádu I-SWEEP 2014, ktorá sa bude konať od 30. apríla do 5. mája
v Houstone v americkom štáte Texas.
A čomu pripisuje úspechy školy v prírodovednej oblasti jej riaditeľka?
Za úspechmi našich študentov je ich záujem o prírodovedné predmety aj kvalitné
vyučovanie a konzultačná činnosť pedagógov školy, možnosť využívania odborných
učební biológie, fyziky a chemického laboratória, ktoré sú vybavené modernými
pomôckami. Učitelia využívajú na vyučovanie jednotlivých predmetov informačno-komunikačné technológie, pracujú aj
s digitálnym obsahom učiva Planéta vedomostí, kde sme jednou z pilotných škôl.
Čím v tomto gymnáziu presviedčajú deviatakov, že sú perspektívnou školou?
Pre rozhodovanie deviatakov je dôležitá
aj informácia, že v tomto školskom roku
dopĺňame vyučovanie prírodovedných
predmetov o digitálne laboratórium fyziky, chémie a biológie. Prenosné tablety
so senzormi na uskutočnenie vybraných laboratórnych prác budú používať
na vyučovaní v 5-ročnom bilingválnom,
4-ročnom i 8-ročnom štúdiu. Tieto metódy výučby sú pre študentov zaujímavé
a umožňujú realizovať viac laboratórnych
prác v týchto predmetoch. V bilingválnom
štúdiu je biológia jedným z predmetov vyučovaných v anglickom jazyku.

Vlastný vývoj dáva
Skalici nové šance
Výrobcovia ložísk v Skalici už nie sú len
dodávateľmi výrobkov pre Nemecko.
Od roku 2010 majú vlastné vývojové od-

delenie, kam potrebujú vysokokvaliﬁkovaných strojárov. Hľadajú ich po celom
Slovensku. V decembri vývoj dostali z rozptýlených pracovísk v INA Skalica do nového objektu, pod symbolickú „jednu strechu“. Do piatich až desiatich rokov prijmú
doň 50 až 100 vysokokvaliﬁkovaných
inžinierov-strojárov. Vyvíjajú totiž vlastné
súčiastky, vlastné ložiská a vlastné komponenty, aby boli zaujímaví na globálnom
svetovom trhu.
INA má dobrú spoluprácu so Strednou odbornou školou strojníckou v Skalici, ktorá
im pripravuje odborníkov do výroby, absolventov je však stále málo. Škola pripravuje
iba desatinu z počtu, čo by ﬁrma vo výro-

Pribudli v skalickej škole aj nové odbory,
na ktoré lákajú absolventov základných
škôl?
Áno. Druhý školský rok lákame žiakov
základných škôl najmä na študijný odbor
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Otvorili sme ho s ohľadom
na požiadavky trhu práce a strojárskeho
priemyslu. Veríme, že jeho absolventi
nájdu uplatnenie práve v podniku, kde
majú zabezpečený odborný výcvik. Súčasťou tohto študijného odboru je rozšírenie
o technológiu zvárania, čo znamená, že
zároveň môžu získať aj zváračský kurz.

Nečakať na zázrak,
predvídať trendy
Jeden príklad za mnohé. Stredná priemyselná škola v Myjave sa v tomto školskom
roku stala veľkou školou. Absorbovala
Strednú odbornú školu z Myjavy aj Strednú odbornú školu z Brezovej pod Bradlom
(jej absolventom je aj úspešný motocyklový reprezentant Ivan Jakeš).

Vľavo riaditeľka Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici Ing. Žaneta Sirková.
be potrebovala. Je to minimum aj pre prirodzenú ﬂuktuáciu. Pri náraste produkcie
preto musia rekvaliﬁkovať nových zamestnancov, ktorí nemajú kvaliﬁkáciu strojárov.
Je to násobne náročné, lebo z nových zamestnancov už počas prvého mesiaca odchádza 20 až 30 percent. Nuž robia ďalšie
nástupné termíny, musia rekvaliﬁkovať viac
a viac ľudí...
Spýtali sme sa preto riaditeľky Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici
Ing. Žanety Sirkovej, čo dialóg so zamestnávateľmi, s úradom práce, výchovnými
poradcami a deviatakmi počas prezentácie stredných škôl ukázal im.

Vľavo riaditeľka Gymnázia v Myjave PaedDr. Danka Michálková.

Pribudli vám aj nové odbory? spýtali
sme sa učiteľa z myjavskej priemyslovky
Ing. Andreja Dugu.
Zo školy z Brezovej sa k nám presunula
prevádzka a ekonomika dopravy, technická prevádzka dopravy, zo Strednej odbornej školy z Myjavy mechanik-nastavovač,
strojárska výroba, čo je dvojročný odbor,
i niektoré trojročné odbory. Všetky vyučujeme už pod hlavičkou Strednej priemyselnej školy Myjava.
Ako vnímate záujem deviatakov o vašu
školu na tejto prezentácii stredných škôl?
Záujem je veľký. Niektorí sú viac-menej rozhodnutí, čo chcú, iní ešte váhajú.
Takže im o škole poskytneme ešte viac
materiálov, aby sa vedeli rozhodnúť.
O jednotlivých odboroch sa konkrétnejšie dozvedeli priamo u nás v škole na dni
otvorených dverí.
Kým sa teda deviataci rozhodnú a ich prihlášky dostanú konkrétne stredné školy,
zostáva ešte veľký priestor na pohovory
s nimi v škole i v rodine. Aby zo zmysluplného dialógu rodiny, školy a zamestnávateľov našli optimálne riešenie a správnym
rozhodnutím, reagujúc na potrebu trhu
(nie nerealizovateľné sny), predišli následnému uviaznutiu v evidencii nezamestnaných na úrade práce.
Milan SOUKUP
Foto autor
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Cesty priestorom a časom
M. R. ŠTEFÁNIK
Dušan Podhorský sa vo svojej knižke Štefánikov svet vydal, ako vypovedá jej rozsiahly podtitul, na cesty priestorom a časom
po stopách Milana Rastislava Štefánika.
Určite nie je posledný autor, ktorého zaujal život a skutky jednej z najsympatickejších postáv novodobej slovenskej histórie.
V zozname literatúry 380-stranovej publikácie popri iných uvádza životopisné práce
od Jána Juríčka (tieto autor smeroval najmä k mladému čitateľovi), Náš Milan Rastislav Štefánik od Štefana Štvrteckého, diela
vedeckých pracovníkov Ľudmily Pajdušákovej Milan Rastislav Štefánik, astronóm
a Astronóm Milan Rastislav Štefánik a M. R.
Štefánik, slovenský astronóm od Vojtecha
Rušína, M. R. Štefánik – významný cestovateľ a jeho nasledovníci Františka Keleho.
Podhorský sa k svojmu dielu dopracoval
profesijnou kariérou i osobným záujmom.
V úvode ku knihe píše, že Štefánik ho sprevádzal od detstva, bol mu vzorom pri voľbe povolania, pri splnení túžby lietať, pri
úsilí vybudovať radarové meteorologické
observatóriá na hrebeňoch hôr, pri poznávaní tajomstiev diplomacie a huncútstiev
politiky. Štefánikovo pôsobenie v oblasti
meteorológie začal intenzívne študovať
pred viac ako štvrťstoročím. So znalosťou
pramenných materiálov sa zúčastnil so
svojou manželkou a priateľmi expedície
a navštívil miesta Štefánikových skúmaní
a pobytov, aby priblížil jeho osobné báda-

mie, meteorológie, fyziky, geograﬁe, etnograﬁe, politiky, vojenstva, letectva, horolezectva, ale aj umenia a fotograﬁe, s ktorými
Štefánik prišiel do kontaktu, s ktorými spolupracoval alebo ktoré aspoň súviseli s jeho
štúdiom, výskumom, politickými aktivitami
a národnooslobodzovacím úsilím.

Skúmaním k poznaniu
a porozumeniu
Publikácia vyšla v edícii Svet vedy, kde autori potvrdzujú, že o svojich vedeckých skúmaniach a výsledkoch kolektívnych bádaní
možno písať aj formou prihovárajúcou sa
širšej čitateľskej verejnosti. Podhorského
práca by dokonca mohla slúžiť ako priam
vzorovo budovaná kompozícia vedeckého
a zároveň náučného diela – poctivo uvádzaná citácia prác iných autorov, ilustrovanie problematiky širšími spoločenskými
udalosťami, nadčasovými súvislosťami,
proﬁlmi osobností venujúcich sa témam
príbuzným záujmom ústrednej postavy.
A osobne sa žiada upozorniť na štýl, štylistiku autora hodnú prívlastku esejistická. Pri
vedeckých dielach si neraz priznávame, že
nie sme schopní vnímať terminológiu a súvislosti analyzovanej problematiky. O to
väčšia býva naša radosť, ak sa nám niektoré
texty prihovárajú ako vzrušujúce čítanie.
Pri Štefánikovi to sčasti vyplýva aj z podstaty jeho života, nadšených a mnohorakých

kým kľúčovým obdobiam rušného, chvíľami
až búrlivého života tejto mimoriadnej osobnosti slovenského národa, pričom v jednotlivých kapitolách či témach dodržím časovú
postupnosť a prísnu faktograﬁu.“

Zo spontánneho
záujmu trvalé vzory
Šírku záberu a systematickosť si uvedomíme
už vo vstupnej kapitole nazvanej priliehavo Môj životný hrdina. Pri neodmysliteľnej
mohyle na Bradle, pod ktorou sú uložené
telesné pozostatky mladého generála (5.
mája uplynie 95 rokov od jeho tragickej

Knihu Dušana Podhorského o Štefánikovi uvádzali v bratislavskej kaviarni Štefánka. Vedľa autora (vľavo) sedí František Kelle, uprostred
je Štefan Luby, bývalý predseda SAV, celkom vpravo Branislav Lichardus, prvý veľvyslanec Slovenskej republiky v USA.
nia i geograﬁcké prostredie, pričom vnímal
aj udalosti, ktoré „priamo či prenesene, ale
aktuálne súviseli so Štefánikovým pobytom
v danej krajine“.
Vo vydavateľskej anotácii sa uvádza, že autor vytvoril najucelenejšie a najmodernejšie encyklopedické vedecko-popularizačné
dielo o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Popri ústrednej postave súbežne predstavuje výrazné osobnosti tých čias i relevantné
postavy minulosti, reprezentantov astronó-

záujmov sprevádzaných ich dôsledným napĺňaním. Autor to prijal ako príťažlivú ponuku, a tak nateraz najnovšie dielo o ústrednej
postave je na viacerých miestach formované komentujúco a neraz s plastickým epickým rozprávačstvom. Dušan Podhorský sa
drží potreby podať čo najviac sprievodných
informácií, ktoré v systematickom usporiadaní dáva do autorského kontextu. „Nesledujem Štefánikov život ako prísny kronikár,“
píše v úvode, „ale venoval som sa niekoľ-

smrti, keď mal iba tridsaťosem rokov), venuje pozornosť jej tvorcovi Dušanovi Jurkovičovi. Pričom medzi diela významného
architekta funkčne zakomponuje lanovku
z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso
a vyššie až na Lomnický, druhý najvyšší tatranský štít, ktorá v čase jej postavenia bola
najmodernejšou lanovou dráhou v Európe
a dnes je pracoviskom Astronomického
ústavu SAV. A azda nemohlo byť čírou náhodou ani to, že Podhorského otec Gejza

Meteorológ, pedagóg, veľvyslanec
RNDr. Dušan Podhorský, DrSc.
Dušan Podhorský (✽ 5. júna 1941 Bratislava) študoval meteorológiu a hydrológiu
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, po absolvovaní roku 1963 viac ako tri
desaťročia prednášal na nej a na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, externe aj
na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Svoju vedeckú kariéru začal v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (samostatný útvar vznikol pred
45 rokmi) ako letecký a synoptický meteorológ. Na Malom Javorníku zriadil roku
1972 pobočku pre radarovú a kozmickú
meteorológiu s jedným z najvýznamnejších výpočtových stredísk vo vtedajšom
Československu s databankovým systémom stredoeurópskych hydrometeoro-

logických údajov. Vypracoval koncepciu
rozvoja rádiolokačnej meteorológie s následným vybudovaním radarového strediska s prijímacím systémom obrazových
údajov z meteorologických družíc. Prispel
k objavu nízkotlakového dýzového prúdenia nad karpatsko-alpským regiónom. Viedol viaceré výskumné projekty.
V rokoch 1978 – 1984 bol spravodajcom
Svetovej meteorologickej organizácie
v Ženeve (WMO) pre radarovú meteorológiu, nasledujúcich šesť rokov riaditeľom Centra aktivity WMO pre nowcasting a predsedom jej pracovnej skupiny
pre veľmi krátkodobé predpovede počasia. V druhej polovici 80. rokov viedol
expertný tím na automatizáciu meteoro-

logických pozorovaní bezpečnosti leteckej dopravy. V rokoch 1992 – 1997 bol
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Slov-Air, potom do roku 2005 predsedom Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky.
V rokoch 2005 – 2011 pôsobil na poste
veľvyslanca SR v Kazachstane a Kirgizsku.
Aktívne pôsobil ako člen Rady vlády SR pre
vedu a techniku, Vedeckej rady Technickej
univerzity vo Zvolene a Vedeckej rady
na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka,
ako člen Petrovskej akadémie vied a umení v Petrohrade, Lions Clubu Bratislava Istropolis. Ako vedúci vedecký pracovník je
činný v Geofyzikálnom ústave SAV.

pracoval v druhej polovici 30. rokov minulého storočia ako meteorologický pozorovateľ v astronomickom a meteorologickom observatóriu v Starej Ďale (dnešnom
Hurbanove) a roku 1938 po okupácii južných území Slovenska Maďarskom sa stal
zamestnancom Slovenskej vysokej školy
technickej M. R. Štefánika v Martine.
Autor v kapitole V objatí vedy sleduje neľahké začiatky budúceho slovenského
hvezdára v Paríži na začiatku 20. storočia,
predstavuje vtedajších najvýznamnejších
francúzskych astronómov, s ktorými mal
šťastie zoznámiť sa (alebo mu dávali pocítiť svoju nadradenosť). V nasledujúcej časti
venuje pozornosť jeho expedičným meraniam v rokoch 1905 až 1915, kde bola
najsvetlejšou životnou príležitosťou počiatočná spolupráca s P. J. C. Janssenom,
riaditeľom observatória v Meudone neďaleko Paríža, ktorý sa rozhodol postaviť
observatórium na Mont Blancu, v tom čase
najvyššom bode Zeme. Krátko na to nasledoval výstup mladého a fyzicky neveľmi
zdatného Slováka na vrcholný bod Álp.
Ten mu otvára následné cesty za vesmírnymi skúmaniami.
Kapitola Za Štefánikom v Strednej Ázii (jeho
expedícia v rokoch 1906 a 1907 v Turkestane, s osobitnou pozornosťou venovanou
observatóriu v Pulkove) sa odvíja na časovej
osi jedného celého storočia a siaha popritom od 2. storočia pred Kristom až do čerstvej prítomnosti. Autorov záujem viedol
účastníkov expedície aj do Tadžikistanu v susedstve ďalších stredoázijských krajín, aby
v nasledujúcej kapitole Sedem predvojnových rokov sledoval Štefánikov návrat s jeho
krátkymi zastávkami na Slovensku a v Prahe
späť do Paríža. Odtiaľ na jar 1909 uskutočnil
svoju prvú cestu k novej hvezdárni do Alžírska a do Tuniska, aby stanovil optimálnu
polohu zamýšľaného, ale nevybudovaného
observatória. A ďalšia kapitola Vo svete protinožcov pokračuje putovaním cez severoamerický kontinent až na južnú časť zemegule, na Tahiti (ktoré si zamiloval a sníval, že sa
na ostrove usadí) a odtiaľ na Nový Zéland,
kde bola jeho výprava roku 1911 osobitne
úspešná pri pozorovaní úplného zatmenia
slnka na súostroví Vava'u. Cestovateľské
nasadenie je obdivuhodné, nasledujúci rok
je Štefánik na pozorovaní zatmenia Slnka
v Passa Quatro v Brazílii, ďalší v Ekvádore plnil s plánmi na meteorologických staniciach
a staniciach bezdrôtovej telegraﬁe súbežne
misiu diplomatického charakteru.
Do týchto aktivít vtrhla roku 1914 prvá svetová vojna, astronomické záujmy nášho
mnohostranného aktivistu sa posúvajú
viac k meteorologickým, čo bolo v praktickom zreteli skonkrétnením jeho začiatočníckych záujmov o aktívnu pozíciu leteckého pilota. A už v lete 1915 s pilotným
preukazom uskutočnil 38 prieskumných
a stíhacích letov – pričom ako prvý začal
letecký prieskum poveternostných podmienok, čo sa ukázalo prospešné pri strategických postupoch priamo na frontovej
línii. Lenže dramatické vojnové udalosti
ho vtiahli priamo do výzvedných leteckých bojov, pri jednom bol vážne zranený
a koncom roka po návrate do Paríža sa
začal s plnou vervou venovať politike.

Návraty upozorňujúce
na možné straty
Publikáciu Dušana Podhorského možno
vnímať ako aktualizačný príspevok k poznaniu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských novodobých dejín. Prichádza v čase, keď v spoločnosti klesá záujem
o našu minulosť, a tak neuškodí na záver
ešte jedna autorova citácia: „Malé národy
sa často sťažujú, že nemajú vo svete patričné uznanie, že ich história v rozličných oblastiach vedy a techniky, výtvarného umenia a architektúry, literatúry a hudby, ale aj
národnej diplomacie a účasti na medzinárodnej deľbe práce je neznáma nielen vo
svete, ale aj v okolitých krajinách. Zabúdajú
pritom, že trpia na zvláštnu chorobu straty
národnej pamäti, ktorá sa vyznačuje najmä
tým, že po každej výraznej politickej zmene
začínajú písať históriu akoby od začiatku.“

KALENDÁRIUM
František Weiss

(✽ 16. marec 1717 Trnava – ✝ 10. január
1785 Budapešť) – matematik a astronóm.
Študoval na Univerzite v Trnave, kde získal doktorát z ﬁlozoﬁe a roku 1770 sa
stal univerzitným profesorom, prednášal
matematiku a astronómiu. Podľa plánov
Maximiliána Hella postavil v Trnave hvezdáreň (1756). Presne vypočítal polohu
observatória, dlhodobo sledoval východy
a západy obežníc Jupitera, konjunkcie
planét a ich mesiacov, prechod Venuše popred slnečný kotúč a roku 1761 aj
zatmenie Slnka. Ako prvý rozvíjal na Slovensku astronómiu na vedeckej úrovni.
Keď sa roku 1777 univerzita presťahovala
do Budína, prednášal tam praktickú astronómiu. A vybudoval nové observatórium,
na ktorom sa konali pravidelné meteorologické pozorovania, merala teplota, tlak
vzduchu, zrážky, oblačnosť a sila vetra.
Pravidelné pozorovania a výsledky uverejňoval v zahraničí. Sám vydával ročenku,
ktorá bola prvým odborným prírodovedným časopisom v Uhorsku.

Karol Henrich Fuchs

(✽ 5. jún 1851 Bratislava – ✝ 10. január
1916 Bratislava) – matematik, fyzik a geodet. Študoval matematiku, fyziku a astronómiu na Viedenskej univerzite, kde sa
venoval aj štúdiu klasických jazykov. Ako
stredoškolský učiteľ sa venoval mimoriadne širokej škále vedeckých problémov.
Patril medzi priekopníkov fotogrametrie.
Najprínosnejšie v nej aj v medzinárodnom
meradle boli štúdie z matematického vyhodnocovania fotogrametrických záberov,
korekcie chýb, zdokonaľovanie niektorých
metód a prístrojov. Vypracoval geodetickú
metódu vyhodnocovania presnosti fotograﬁckých dosiek a prístrojov. Publikoval
v renomovaných vedeckých časopisoch.
V jeho pozostalosti sa zachovali rukopisy
prác o kvapalných kryštáloch, slapových
javoch, o aplikáciách metódy najmenších
štvorcov, z oblasti teórie čísel, ale aj ﬁlológie, kultúrnej histórie.

Kornélia Kropiláková

(✽ 12. január 1914 Slovenská Ľupča – ✝
24. január 1992 Bratislava) – matematička.
Po skončení univerzitných štúdií vyučovala matematiku na gymnáziách v Dolnom
Kubíne, v Ružomberku, Banskej Bystrici
a od roku 1951 v Bratislave. Za svoju pedagogickú činnosť, dlhodobé vynikajúce
výsledky v Matematickej olympiáde a pôsobenie v Jednote slovenských matematikov a fyzikov získala viaceré uznania a vyznamenania.

Vojtech Alexander

(✽ 31. máj 1857 Kežmarok – ✝ 15. január
1916 Budapešť) – lekár a fyzik. Po štúdiách medicíny na Lekárskej fakulte v Budapešti sa vrátil do rodiska ako praktický lekár. Špecializoval sa na röntgenológiu a už
roku 1896 s ňou ako prvý v Uhorsku robil
pokusy. Popri röntgenologických vyhotovoval aj stereoskopické snímky. Vypracoval metodiku tzv. plastického snímkovania
a založil plastickú röntgenológiu, v čom
mu patrí svetové priekopnícke uznanie.
Zhotovil sériu snímok embryonálneho
vývinu človeka a podrobne rozobral vývoj
pľúcnej tuberkulózy.

Ľubor Kresák

(✽ 23. august 1927 Topoľčany – ✝ 20. január 1994 Bratislava) – astronóm. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK
v Prahe pracoval v Astronomickom observatóriu na Skalnatom Plese a prednášal
astronómiu na VŠP v Prešove. Roku 1955
sa stal vedúcim oddelenia medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV
v Bratislave, ktorý sa jeho zásluhou zaradil
medzi popredné svetové pracoviská vo
výskume tejto oblasti. Založil v astronomickom svete uznávanú vedeckú školu
v oblasti vzájomných súvislostí medzi jednotlivými populáciami medziplanetárnych
telies. Prednášal astronómiu na Prírodovedeckej fakulte UK, roku 1993 sa stal prvým slovenským profesorom astronómie.
Venoval sa pozorovaniu komét, asteroidov
a meteorov. Je autorom teoretických prác
o evolučných vzťahoch medzi kométami,
asteroidmi a meteoroidmi. Medzi jeho
najvýznamnejšie výsledky patrí objasnenie
procesu starnutia, dĺžky existencie a spôsobu zániku komét, objav a vysvetlenie
rezonančných medzier v sústave komét,
určenie hmotnosti sústavy asteroidov, objasnenie pôvodu tunguského meteoritu.
Bol zakladajúcim členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Jeho meno
nesie planétka č. 1849 Kresák.

Stranu pripravil Dušan MIKOLAJ
Foto autor a archív
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Ako hodnotiť kvalitu vzdelávania
V tomto čísle Učiteľských novín prinášame naposledy príspevky z konferencie Hodnotenie kvality vzdelávania – súčasný stav a perspektívy, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 16. – 18. septembra 2013 v Bratislave. Národný ústav certiﬁkovaných meraní vzdelávania na nej prezentoval a hodnotil výsledky národného projektu
Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania, ktorý realizoval od marca
2010 do novembra 2013. Projekt bol spoluﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Inovácia testovacích nástrojov na hodnotenie úrovne vzdelávania
z matematiky na vzdelávacích stupňoch ISCED 1 a ISCED 2
Tatiana Košinárová,
Eva Polgáryová,
NÚCEM

V nadväznosti na reformu vzdelávania sa
ukázala potreba inovovať testovacie nástroje a metódy vyhodnocovania výsledkov meraní, ktoré umožnia porovnávať
úroveň vedomostí, zručností a ovládania
kľúčových kompetencií, implementovať
postupy komparatívneho kvantitatívneho pedagogického výskumu do vzdelávacej praxe slovenských škôl. Tvorcom
testov z matematiky v Národnom ústave
certiﬁkovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a ich externým spolupracovníkom
to bolo umožnené v rámci projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách v Slovenskej republike
v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania ﬁnancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Cieľ aktivity 2.3
Cieľom aktivity 2.3 bolo vytvorenie testovacích nástrojov z matematiky na úrovni
ISCED 1, vytvorenie inovovaných testovacích nástrojov na cyklické hodnotenie
úrovne vedomostí a zručností žiakov
z matematiky a matematickej gramotnosti
na úrovni ISCED 2, vytvorenie banky úloh
a zbierky úloh z matematiky pre vzdelávacie stupne ISCED 1 a 2. Aktivita bola
realizovaná od júna 2010, jej ukončenie
bolo naplánované na september 2013.

Metodológia aktivity
2.3
Aktivitu realizovali odborníci (učitelia zo
všetkých typov škôl, výskumno-vývojoví

zamestnanci – pracovníci NÚCEM, Štátneho pedagogického ústavu a Metodicko-pedagogického centra) so skúsenosťami
z predchádzajúcich uskutočnených meraní na národnej a medzinárodnej úrovni.
Ako vstupy boli využité dáta a štatistické
výstupy – správy, hodnotenia a interpretácie testových položiek – z uskutočnených meraní na národnej úrovni a tiež
z medzinárodných meraní, predovšetkým
PISA a TIMSS. V medzinárodnom meraní
15-ročných žiakov členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj PISA sa napr. už roku 2003 zistilo, že pre našich žiakov sú náročnejšie
úlohy súvisiace s čítaním a interpretáciou
informácií v podobe grafu, úlohy vyžadujúce argumentáciu, úlohy vyžadujúce
istý náhľad do použitých metód, čomu
bolo potrebné prispôsobiť aj špeciﬁkáciu
testov v národných meraniach.
Vytvorenie testovacích nástrojov na zisťovanie úrovne vedomostí a zručností
žiakov z matematiky po ukončení ISCED
1 by malo v najbližších rokoch smerovať
k získaniu relevantných zistení o naplnení
cieľov vzdelávacej reformy na tomto stupni vzhľadom na to, že doteraz sa obdobné
testovania na úrovni ISCED 1 v NÚCEM
nerealizovali. Jedným z úspechov aktivity
2.3 je vytvorenie tímu odborníkov na tvorbu testových položiek z matematiky pre
vzdelávací stupeň ISCED 1.
Tvorba testovacích nástrojov z matematiky na úrovni ISCED 2 priamo vyplývala
zo zadania Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR v rámci platnej
legislatívy (externé testovanie žiakov základných škôl). V snahe o ďalšie skvalitnenie testov z matematiky v porovnaní
s minulými rokmi bola preto aktivita 2.3
zameraná na inováciu pilotných testovacích nástrojov z matematiky a matema-

tickej gramotnosti. K inovácii testovacích
nástrojov bolo nevyhnutné pristúpiť aj
z dôvodu zmien, ktoré priniesla obsahová reforma v predmete matematika.
Vytvorené pilotné nástroje na testovanie
úrovne vedomostí a zručností z matematiky boli vytvorené v súlade s cieľmi obsahovej reformy školského vzdelávacieho
systému. V rámci projektu sa zvažovala
perspektíva možnosti zaradenia úloh zameraných na kompetencie matematickej
gramotnosti do testov z matematiky.
Testy boli zostavované štandardizovanou
metodikou: autori vypracovali špeciﬁkáciu
testu a špeciﬁkačnú tabuľku, na základe
ktorej tvorcovia položiek vytvorili súbory
úloh. Z týchto úloh sa zostavili pilotné testy, ktoré boli administrované a štatisticky
vyhodnotené (prepojenie s aktivitami 1.1,
1.2 a 2.7). Na základe analýz pilotných
testov sa pripravia ﬁnálne testovacie nástroje, ktorými sa overí, do akej miery sú
napĺňané požiadavky stanovené štátnym
vzdelávacím programom pre matematiku
(T5-2013, T9-2014).

Obsahové zameranie
testov z matematiky
Inovácie z hľadiska obsahu
Od spustenia obsahovej reformy vzdelávania v septembri 2008 sa postupne mení
aj charakter testovania. Testovanie sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
pre II. stupeň základnej školy v Slovenskej
republike. ISCED 2 – nižšie sekundárne
vzdelávanie viac orientuje na overovanie

matematických kompetencií – schopností
používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného
života. Testy z matematiky boli zostavené tak, aby overovali nielen vedomosti
a zručnosti, ale aj schopnosť žiakov aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia nových typov úloh (obr. 1).
Obsahové zameranie testov z matematiky pre vzdelávací stupeň ISCED 1 bolo
ovplyvnené termínom testovania. V máji
2011 sme administrovali dva 30-položkové testy u posledných žiakov 4. ročníka
základnej školy (ZŠ) vzdelávaných podľa
učebných osnov platných od roku 1995.
V tomto teste sa nachádzalo 10 položiek

Inovácie z hľadiska konštrukcie
testu
Autori testov z matematiky už dlhšie uvažovali o možnosti zvýšiť počet položiek
v testoch z matematiky s cieľom zvýšiť
reliabilitu (spoľahlivosť) testu. Vzhľadom
na možnosť hádania v uzavretých položkách upravili pomer otvorených a uzavretých položiek v prospech otvorených. Konzultácie s odborníkmi v CITO (december
2012) potvrdili, že otvorené položky v T92012 majú väčšiu váhu (merajú presnejšie)
ako uzavreté položky. Ďalšou významnou
zmenou, ktorá vyplynula z požiadaviek
autorov položiek z radov učiteľov II. stupňa ZŠ, je rozdelenie administrovania testu

Obr. 1: Ukážka správneho žiackeho riešenia

z testovania z roku 2002, ktoré slúžili na
prepojenie testovaných populácií. V máji
2012 sme administrovali 30-položkový
test v dvoch formách u prvých žiakov
4. ročníka ZŠ vzdelávaných podľa štátneho vzdelávacieho programu.
V aktivite 2.3 mali byť porovnávané aj
výkony žiakov 8. ročníka ZŠ so žiakmi 3.
ročníka osemročného gymnázia (OGY)
a výkony žiakov 9. ročníka ZŠ so žiakmi 4.
ročníka OGY z matematiky, čo sa nepodarilo pre nízky počet zapojených žiakov
príslušného ročníka OGY.

z matematiky do dvoch častí na základe
používania kalkulačky a prehľadu vzorcov.
Dizajn testu z matematiky pre stupeň ISCED 2 dokumentuje priložená tab. 1.

Analýza a interpretácia
výsledkov z matematiky
V projekte Hodnotenie kvality vzdelávania
na základných a stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania sa uskutočnili
štyri pilotné testovania z matematiky na vy-
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braných základných školách. Pilotné testy
z matematiky boli administrované v mesiacoch máj – jún v rokoch 2011 – 2013 na reprezentatívnych vzorkách žiakov vybraných
ročníkov okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prehľad jednotlivých administrácií a výsledkov uvádzame v tab. 2.
Analýzou žiackych riešení v hodnotiacom
centre a pomocou štatistického vyhodnotenia pilotných testov z matematiky klasickými metódami aj metódou IRT sme získali
podklady na sformulovanie zistení a odporúčaní na skvalitnenie vyučovania matematiky na základných školách.

Zistenia z hľadiska obsahu
Z hľadiska obsahu zvládli žiaci na očakávanej úrovni porovnať teploty vzduchu
vyjadrené celými aj desatinnými číslami,
pokračovať v jednoduchej postupnosti,
rozdeliť sumu v danom pomere, využiť
priamu úmernosť v praxi, matematizovať
bežnú situáciu s využitím násobkov, vypočítať obsah obdĺžnika. Kruhové diagramy
interpretujú žiaci 9. ročníka ZŠ lepšie ako
stĺpcové diagramy, čítajú s porozumením
súvislé i nesúvislé texty z primerane náročne spracovaných zdrojov. Dievčatá riešia
lepšie ako chlapci úlohy podľa naučeného algoritmu, napr. počtové výkony so
zlomkami.
Testovaní žiaci na výstupe ISCED 1 nezvládli na očakávanej úrovni vypočítať tretinu
celku, písomné sčitovanie viacciferných
čísel z dôvodu nesprávneho podpisovania.
Žiaci nechápu násobenie ako počet prvkov usporiadaných v riadkoch a stĺpcoch,
zrejme absentuje znázornenie násobenia
ako pravouholníka v štvorcovej sieti. Keďže počet štvorcov nespájali s násobením,
výsledok získali ich mechanickým spočítaním. Žiaci majú málo skúseností s čítaním
informácií z grafov a tabuliek, problémy im
robia viackrokové úlohy z geometrie spojené s premenou jednotiek.
Testovaní žiaci na výstupe ISCED 2 nezvládli na očakávanej úrovni riešiť nepriamo formulované úlohy, zaokrúhľovanie
nadol/nahor, aritmeticky, písomné násobenie, delenie, vypočítať s použitím kalkulačky výdavok z nákupu. Žiaci necítia potrebu vykonať skúšku správnosti, nevedia,
ako urobiť odhad výsledku. Analýzami
druhej časti testu sa ukázalo, že s kalku-
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Tab. 2: Prehľad výsledkov pilotných testovaní z matematiky pre stupeň ISCED 1 a 2
Testovaný ročník

Termín

4. ročník ZŠ

máj 2011

4. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
+ 3. ročník OGY
9. ročník ZŠ
+ 4. ročník OGY

máj 2012
máj 2012

Kód testu

máj 2013

lačkou narábajú neefektívne. Úpravy výrazov, riešenie jednoduchých lineárnych
rovníc s jednou neznámou, orientácia
v pravouhlej sústave súradníc je na nižšej úrovni ako u populácie žiakov končiacich ZŠ v predchádzajúcich rokoch.
Problémy im robia aj kombinatorické
úlohy s podmienkou, prepojenie rôznych
tematických celkov s kombinatorikou.
Podľa Štátneho vzdelávacieho programu
Matematika. Príloha ISCED 2 sa tematický
okruh Logika, dôvodenie, dôkazy „prelína
celým matematickým učivom“, ale požia-

3210
3456
6210
1825
1834
1349

Počet
položiek
30
30
30
30
30
30

Počet
žiakov

Počet
škôl

707
715
2 609
709
728
1 881

59
88
54
74

V dotazníkoch žiaci uvádzali, že úloha je
pre nich nezrozumiteľná (13,4 %), ešte sa
s ňou nestretli (10,7 %) a podobne.

Zistenia z hľadiska konštrukcie
testu
Navýšením počtu otvorených položiek
a prepojením s aktivitou 2.7 sa podarilo
zabezpečiť dostatočnú kvalitu testových
položiek a testovacích nástrojov v súlade so
súčasným stavom poznania, predovšetkým:
■ reliabilitu a validitu testov v zmysle klasickej testovej teórie (pozri tab. 2),

Tab. 1: Obsahové zameranie testu z matematiky
Cieľ
Čas riešenia
Počet úloh
Forma testových úloh
Testované oblasti

Požiadavky
Kognitívna úroveň

Hodnotenie

■

■

Reliabilita
0,88
0,89
0,88
0,89
0,90

ti, predovšetkým rovnakú obťažnosť
úloh pre jednotlivé skupiny žiakov.
Tieto vlastnosti testových položiek nie je
možné zabezpečiť metódami vychádzajúcimi z klasickej teórie testov (CTT). Prostredníctvom metód IRT sa snažíme nastaviť
testy z matematiky tak, aby zodpovedali
úrovni schopnosti žiakov. Odborníci z aktivity 2.7 poskytovali priebežne tvorcom
testov z matematiky a tvorcom položiek
do banky úloh konzultácie a viedli odborné
semináre, ktoré boli impulzom na zlepšenie
kvality práce tvorcov testových položiek.

Problémy spojené s tvorbou
testov

Porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch
90 minút (bez použitia kalkulačky 45 minút, s použitím
kalkulačky 45 minút)
30 (15 + 15)
20 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou,
10 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností
■ Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
■ Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
■ Geometria a meranie
■ Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
■ Logika, dôvodenie, dôkazy
V súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom
Matematika. Príloha ISCED 1, resp. Príloha ISCED 2
1. zapamätanie a porozumenie
2. špeciﬁcký transfer
3. nešpeciﬁcký transfer
1 bod za správnu odpoveď
0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď

davka na logické myslenie žiakov (obr. 1)
znižuje ich úspešnosť v testovaní. V tematickom okruhu Geometria a meranie robí
žiakom problém napr. vypočítať obsah
útvaru v štvorcovej sieti alebo zistiť v reálnej situácii priemer kruhového otvoru,
čo súvisí so zanedbanou propedeutikou.

Čas
Úspešnosť
v minútach
60
67,1 %
63,3 %
60
57,1 %
2 x 45
48,2 %
48,5 %
2 x 45
57,1 %

Problémy spojené so vzdelávaním prvých
reformných ročníkov sa prejavili v inovácii
testovacích nástrojov negatívne v tom, že
nízky počet kvalitných položiek patriacich
do tematických okruhov Kombinatorika,
pravdepodobnosť a štatistika a Logika, dôvodenie, dôkazy znižuje reliabilitu týchto
subtestov, a tým aj výpovednú hodnotu.
Nízky počet zapojených škôl neumožňuje prepojiť výsledky žiakov s použitými
učebnicami.

Prínos aktivity
do zvyšovania úrovne
vyučovania matematiky

dostatočnú rozlišovaciu silu testových
položiek, ich rovnomerné zastúpenie
z hľadiska obťažnosti a obmedzenie
pravdepodobnosti hádania na minimum,
identiﬁkovať rozdielne fungovanie položiek, a to z hľadiska rodu a národnos-

V projekte Hodnotenie kvality vzdelávania
na základných a stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej
obsahovej reformy vzdelávania sa vytvoril
priestor na inováciu testovacích nástrojov,
vznikli kvalitné kotviace položky, pomocou
ktorých sa prepoja populácie testovaných
deviatakov. Zistenia z pilotných testovaní
poskytujú spätnú väzbu zapojeným ško-

lám a tvorcom pedagogických dokumentov, ktorí sa aktívne podieľali na inovácii
testovacích nástrojov.
Pre učiteľov matematiky a ich žiakov budú
k dispozícii tri zbierky úloh – testové položky pre žiakov prichádzajúcich na II.
stupeň ZŠ, uvoľnené úlohy z testovania
matematickej a čitateľskej gramotnosti
v rokoch 2009 – 2011 a nové typy úloh
pre žiakov II. stupňa ZŠ a žiakov OGY. Učitelia matematiky na ZŠ a stredných školách
boli informovaní o výstupoch aktivity 2.3
prostredníctvom odborných seminárov
v troch krajských mestách v máji 2013
a prostredníctvom aktualizačného vzdelávania Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy
ich hodnotenia v júli 2013 v Košiciach.

Odporúčania
Učiteľ matematiky má uprednostniť stratégie výučby založené na princípe objavovania, skúmania a konštruovania, odbúrať
odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe s dôrazom na ich pamäťové osvojovanie, verbálne metódy a frontálnu organizáciu. Odporúčame vyvážene hodnotiť
osvojené vedomosti, zručnosti na jednej
strane a porozumenie elementárnej matematike na strane druhej, využívať matematiku tvorivo a kriticky pri riešení problémov bežného života.
V prípade viacdňového testovania žiakov
5. a 9. ročníka ZŠ by mala dostať matematika väčší priestor, aby mohli tvorcovia
testov zvýšiť počet položiek, zamerať sa
na tvorbu CR testov, zmeniť pomer v prospech otvorených položiek, eliminovať
na minimum možnosť hádania.

Záver
Testovanie z matematiky má snahu prispieť k zvyšovaniu kvality škôl, prekonať
tradičnú školu zameranú na vedomosti
pre skúšky, prezentovať užitočnosť matematiky, rozumieť jej a vedieť ju používať.
Zhromaždením dostatočného množstva
podkladov na pomenovanie existujúcich
nedostatkov v matematických spôsobilostiach našich žiakov môžeme vyvolať diskusiu o vplyve redukcie obsahu matematiky na ZŠ na schopnosť žiakov úspešne
zmaturovať a študovať na vysokých školách technického zamerania.

Zodpovedajú vedomosti žiakov ich študijným predpokladom?
Kristína Sotáková,
NÚCEM

Vymedzenie pojmov
a použitých meracích
nástrojov
Rozdielna úspešnosť študentov v škole
súvisí s ich študijnými predpokladmi, ktoré sčasti vyplývajú z inteligencie, sčasti sa
dajú získať v priebehu života a vo veľkej
miere sú ovplyvnené rodinným zázemím
a motiváciou žiaka. Škola nemá veľký
vplyv na študijné predpoklady žiaka, ale
veľkou mierou môže ovplyvniť výsledky vo
vzdelávaní. Zaujímalo nás, do akej miery
škola úročí študijný potenciál žiakov v ich
ďalšom posune vo vzdelávaní. Preto sme
v rámci výskumu prepojili výsledky žiakov
v Testovaní 9 a v simulovanej maturitnej
skúške v rámci 3. ročníka stredných škôl
(©NÚCEM) s výsledkami v teste študijných
predpokladov (©SCIO) a sumarizovali ich
vzhľadom na školu. Meranie sme uskutočnili na vzorke cca 2 600 žiakov 35 stredných škôl, pričom sme pri vyhodnocovaní
použili metodiku českej spoločnosti Scio.
Do merania sme nezahrnuli motiváciu
(bližšie o nej v príspevku I. Vasiľovej Motivácia a nemotivovanosť) a rodinné zázemie žiaka, ale zamerali sme sa na žiakov
intelektový študijný potenciál, konkrétne
v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Výsledky z testovania deviatakov v slovenskom jazyku a literatúre sme použili ako

vstupné údaje a simulovanú maturitnú
skúšku administrovanú v 3. ročníku strednej školy (tzv. malú maturitu) ako výstupné
údaje o vedomostiach žiaka v rámci jeho
posunu vo vzdelávaní. Testom študijných
predpokladov, ktorý bol administrovaný
v 1. ročníku stredných škôl, sme zmerali
študijné predpoklady žiakov na predmet
slovenský jazyk a literatúra na vstupe, a to
v dvoch oblastiach:
■ verbálna oblasť – porozumenie významu slov, významu vety, čítanie
textu s porozumením, extrahovanie
informácií zo súvislého textu,
■ analytická oblasť – určovanie pravdivosti výrokov, kauzálne myslenie,
tvorba správnych úsudkov.
Meranie študijných predpokladov bolo
relatívne nezávislé od aktuálnych vedomostí žiakov z daného predmetu a malo
za cieľ dobre rozlíšiť žiakov, ktorí majú
predpoklady na štúdium slovenského jazyka a literatúry na strednej škole a ktorí
na to predpoklady nemajú.

Obsahová validita
testov
Všetky tri administrované testy mali spoločný prienik úloh, ktoré by sme mohli
zahrnúť pod tzv. čitateľskú gramotnosť.
Žiaci mali ukázať, ako porozumeli textovej ukážke, ako z nej vedia extrahovať potrebné informácie a podobne. Test študijných predpokladov (TŠP) navyše zahŕňal
v sebe aj úlohy na analytické myslenie.

Testovanie deviatakov (T9 SJL) a malá
maturita (MM SJL) okrem čitateľskej gramotnosti preverovali navyše aj konkrétne
vedomosti zo slovenskej literatúry a gramatiky. Obsahovú previazanosť testov
potvrdzuje aj tabuľka korelácií (tab. 1).
Z tabuľky vyplýva, že korelácia medzi
testami sa pohybuje v rozmedzí 0,345 –
0,501, čo naznačuje priemernú úroveň
ich vzájomnej súvzťažnosti. Test študijných predpokladov koreloval viac s malou
maturitou ako s testovaním deviatakov.
V rámci vyhodnocovania výsledkov sme
porovnali rozloženie obťažnosti úloh testu
a rozloženie úrovne dosiahnutých výsledkov žiakov. Zistili sme, že testovanie deviatakov v slovenskom jazyku a literatúre roku
2010 bolo vzhľadom na aktuálnu úroveň
vedomostí žiakov v tomto predmete poddimenzované – t. j. priemerná úroveň vedomostí žiakov nášho výberu prevyšovala
úroveň náročnosti testu. Dôkazom je fakt,
že veľa žiakov dosiahlo 100-% úspešnosť
v tomto teste a celková priemerná úspešnosť v testovaní deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry bola až 73,9 %.
V teste študijných predpokladov sa, naopak, ukázalo rozloženie úloh primerané
schopnostiam žiakov. Celková priemerná
úspešnosť v teste študijných predpokla-

dov dosiahla 47,9 %. Test dobre rozlíšil
žiakov pripravených na štúdium slovenského jazyka a literatúry od žiakov menej
pripravených.
Test malej maturity zo slovenského jazyka
a literatúry bol zostavený z maturitných
úloh externých meraní z predošlých rokov a tiež z niekoľkých úloh z testovania deviatakov. Test sa ukázal adekvátny
vzhľadom na schopnosti študentov – priemerná úspešnosť v teste bola 55,8 %. Primeraná obťažnosť úloh v teste študijných
predpokladov a v teste malej maturity sa
ukázala v už spomínanej vysokej korelácii
medzi nimi.

Relatívny posun vo vedomostiach
verzus študijné predpoklady
Ako sa predpokladalo, vo všetkých troch
testoch dosiahli žiaci gymnázií jednoznačne lepšie výsledky ako žiaci stredných odborných škôl, čo ukazuje na lepšiu disponovanosť gymnazistov na štúdium a tiež
ich lepšie výsledky vo vzdelávaní vzhľadom na predmet slovenský jazyk a literatúra. Vyvstáva otázka, či nie sú stredné
odborné školy vzhľadom na meranie kvality vzdelávacieho procesu diskriminované, keďže ich navštevujú žiaci s prevažne
nižšími študijnými výsledkami.

Tab. 1: Pearsonov koeﬁcient korelácie
T9 SJL
T9 SJL
MM SJL
TŠP

MM SJL

TŠP
0,383**

0,383**
0,345**

0,501**

0,345**
0,501**

Priemerné vstupno-výstupné skóre žiakov v škole sme prepočítali na relatívnu
hodnotu podľa metodiky Scio takto:
■ v prípade horšieho výsledku výstupných meraní oproti vstupným:
- relatívny posun = (percentil MM SJL
- percentil T9 SJL) / percentil T9 SJL,
■ v prípade lepšieho výsledku výstupných meraní oproti vstupným:
- relatívny posun = (percentil MM SJL
- percentil T9 SJL) / (100 - percentil T9
SJL).
Predpokladali sme, že žiaci s nízkym
vstupným skóre budú mať nízke aj výstupné skóre a naopak – žiaci s vysokým vstupným skóre budú mať vysoké výstupné skóre, a teda relatívny posun bude približne
konštantná hodnota pre všetky školy.
Predpoklad sa nepotvrdil. Ukázalo, sa, že
hodnota priemerného relatívneho posunu
škôl sa pohybovala od -0,75 do 0,30 (obr.
1). Veľké rozpätie hodnôt relatívneho posunu poukazuje na to, že medzi jednotlivými školami sú odlišnosti, ktoré sa dajú
vysvetliť sčasti rôznou veľkosťou vzorky
žiakov v škole, ale z veľkej miery pridanou
hodnotou školy vo vzdelávaní žiakov.
Stredné odborné školy dosiahli zväčša záporný relatívny posun a gymnáziá kladný.
Z toho vyplýva, že žiaci stredných odborných škôl sa vo vedomostiach zo slovenského jazyka a literatúry počas trojročného štúdia neposunuli vyššie, ale stagnovali
alebo klesli pod priemer meranej vzorky.
Žiaci gymnázií zlepšili svoju úroveň vedomostí oproti vstupným vedomostiam
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Obr. 1: Priemerný relatívny posun žiakov stredných škôl vo vedomostiach zo SJL
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Legenda: ■ gymnáziá, ■ SOŠ.

Pozn.: Každej škole je priradené číslo od 1 do 35 na x-ovej osi.

Obr. 2: Využitie študijného potenciálu žiakov stredných škôl vo vedomostiach zo SJL (%)
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Legenda: ■ gymnáziá, ■ SOŠ.

Pozn.: Čísla škôl sa zhodujú s číselným označením škôl na obr. 1.

vo výraznej miere pred žiakmi stredných
odborných škôl.
Diskriminujúci faktor „typ školy“ sme sa
pokúsili eliminovať zahrnutím študijných
predpokladov do výpočtu. Od žiakov,
ktorí mali vysokú úroveň študijných predpokladov, sme očakávali dobrý výkon
v malej maturite, naproti tomu od žiakov
s nízkou úrovňou študijných predpokladov sa očakával nižší výkon.
Test študijných predpokladov má svojím
obsahom prediktívnu validitu vzhľadom
na študijné výsledky žiaka na strednej
škole, taktiež súvzťažnosť testu študijných
predpokladov s malou maturitou sa ukázala významná. Preto sme vypočítali rozdiel
percentilov MM SJL a TŠP – tzv. index využitia študijného potenciálu (podľa metodiky SCIO). Z výsledkov je vidieť opäť značnú rozdielnosť medzi školami (obr. 2).
Na rozdiel od relatívneho posunu boli hodnoty indexu využitia študijného potenciálu
vyvážené – pohybovali sa od 30 % pod
priemerom vzorky do 30 % nad jej priemerom. Priemer indexu využitia študijného
potenciálu v bode 0 na y-ovej osi predstavoval jeho 100-% využitie. Významným sa
ukázalo poradie škôl z pohľadu dosiahnutého indexu využitia študijného potenciálu. Toto poradie (ako vidieť na obr. 2) už
nie je podmienené typom školy – t. j. aj
stredná odborná škola dokázala so žiakom
pracovať tak, že využila jeho, aj keď slabý,
študijný potenciál na 100 a viac percent.
Pri hľadaní súvisu medzi relatívnym posunom vo vzdelaní a využitím študijného
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potenciálu sa ukazujú zaujímavé prípady:
napr. gymnázium č. 14 (obr. 1 a 2) má
kladný index relatívneho posunu, ale je
na poslednom mieste v rámci indexu využitia študijného potenciálu. To znamená,
že žiaci tejto školy mali nadpriemerný posun vo vzdelaní v rámci celej vzorky, ale
ich študijný potenciál nebol dostatočne
využitý. Na druhej strane – stredná odborná škola č. 33 sa v relatívnom posune
ukázala ako priemerná, ale čo sa týka využitia študijných predpokladov, dosiahla
nadpriemernú hodnotu. T. j. žiaci urobili
v predmete slovenský jazyk a literatúra
priemerný posun, ale ich študijný potenciál bol nadpriemerne využitý.

Záver
Predložený príspevok je malou sondou
do kognitívnych meraní aktivity 4.1 projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania.
V príspevku sme chceli ukázať, že relatívny
posun vo vzdelaní je vhodným ukazovateľom kvality vzdelávania, ale bez prihliadnutia na študijné predpoklady nie je dostačujúci. Ukázalo sa, že žiaci gymnázií dosahujú
výraznejší posun vo vzdelávaní ako žiaci
stredných odborných škôl, avšak v kontexte
využitia študijného potenciálu sa tento ich
posun neukazuje vždy dostatočný. Študijné predpoklady v značnej miere predikujú
vzdelávacie výsledky na stredných školách,
preto by mali byť zohľadňované pri hodnotení kvality vzdelávacieho procesu.

Škola očami žiakov, učiteľov a riaditeľa
zlepšenie žiakov (v slovenskom jazyku
a literatúre – SJL, a matematike – MAT)
a úspešnosť žiakov v tzv. malej maturite
– MM (v SJL a MAT). Prospech žiakov
predstavujú tri premenné: priemer známok žiakov za šesť polrokov, priemerná
známka zo SJL za šesť polrokov a priemerná známka z MAT za šesť polrokov.
Pri zisťovaní existencie vzťahu klímy školy
a prospechu sa nám štatisticky významne
preukázal vzťah prospechu a šiestich oblastí klímy školy (vzťah k škole, súdržnosť,
starostlivosť, podpora, odmeny a vhodné
zázemie školy). Najsilnejšiu koreláciu (R =
-0,496**) dosahoval priemerný prospech
s oblasťou podpora, čo znamená, že čím
viac učitelia chcú pomáhať pri vzdelávaní
každého žiak a čím viac podpory žiaci dostávajú, tým je prospech žiakov lepší. Pri
priemernej známke zo SJL sa najsilnejšia
korelácia (R = -0,419*) ukázala s oblasťou
odmena (táto oblasť je v našom výskume
bližšie charakterizovaná skôr ako ocenenie a môžeme povedať, že čím viac učitelia a vedenie oceňujú žiakov za ich snahu
a úspech, tým majú žiaci lepšiu známku
zo SJL). Pri priemernej známke z MAT sa
nám ako najsilnejšia (R = -0,400*) ukázala
korelácia s oblasťou podpora. Čo sa týka
zlepšenia a úspešnosti žiakov v MM v SJL
a v MAT, významná korelácia sa nám ukázala len s oblasťou aktívne sebavzdelávanie a pri úspešnosti v SJL aj s oblasťou odmena. To si môžeme vysvetliť tak, že čím
je aktívne sebavzdelávanie žiakov vyššie,
tým vyššie je aj ich úspešnosť v MM, resp.
zlepšenie.

Martina Špringelová,
Soňa Vašíčková,
Ivana Vasiľová,
NÚCEM

Klíma školy očami
žiakov
Na každú školu je potrebné pozerať sa
ako na komplex rôznych súčastí. Cieľom nášho príspevku je priblížiť pohľad
na školu pomocou klímy školy hodnotenej žiakmi, klímy pedagogického zboru
hodnotenej učiteľmi a interakčného štýlu
riaditeľa hodnoteného rovnako učiteľmi.
Klíma školy predstavuje nadradený pojem k ostatným pojmom (dimenziám,
faktorom,...) a neexistuje jej zjednotená
deﬁnícia. Klíma školy je jav dlhodobý, sociálne a osobnostne podmienený, ktorý
je typický pre danú školu, triedu a daného učiteľa na niekoľko mesiacov či rokov
(Mareš, J., Lašek, J.).
Klímu školy sme merali pomocou dotazníka klímy školy CFK-Ldt. od Roberta H. Foxa, Ronalda Lippitta a Richarda
Schmucka. Výskum klímy školy (a následne aj sociálnej atmosféry v triede) sa
uskutočnil v čase, keď žiaci našej vzorky
boli druháci na strednej škole. Rozhodli
sme sa skúmať reálny stav, teda „ako to
je“. Získané dáta sú založené na tom,
ako žiaci vnímajú okolie. Prežívanie
a vnímanie školského prostredia je väčšinou veľmi individuálne a subjektívne,
ale napriek tomu sčítanie rôznych ponímaní dáva dobrú predstavu o tom, aká
je školská klíma a ako vplýva na väčšinu
školskej populácie. Nástroj (dotazník)
poukazuje na kvalitu rôznych faktorov
a je tiež nástrojom, ktorým si školy môžu
merať zmenu klímy alebo zmenu jej jednotlivých faktorov. V rámci tohto nástroja
sme sa o škole dozvedeli, aký je celkový
proﬁl klímy školy a ako žiaci vnímali jednotlivé oblasti klímy školy.
Žiaci našej vzorky hodnotili všetky oblasti
klímy školy pozitívne a žiadna z oblastí nebola hodnotená v negatívnej rovine. Najmenej pozitívne bola hodnotená oblasť
prínos škole. Žiaci v tejto oblasti hodnotili informovanie o dôležitých rozhodnu-

Sociálna atmosféra
v triede
tiach/udalostiach a uviedli, že na týchto
rozhodnutiach majú len minimálnu účasť.
Žiaci mali len občas pocit, že sa s nimi
v škole počíta. Testovaní žiaci sa vyjadrili, že ich nápady v škole sú len niekedy
vypočuté a použité. Pri rozhodnutiach
o ich vlastnej osobe nepociťujú možnosť
prispieť k danému rozhodnutiu svojím
názorom. Pozitívnejšie v tejto oblasti
bolo hodnotené, že dôležité rozhodnutia
v škole sú prediskutované radou zloženou
z učiteľov, vedenia školy a zo žiakov.

Najpozitívnejšie bola žiakmi vnímaná
oblasť vzájomný rešpekt. Žiaci pozitívne
hodnotili vzájomný rešpekt medzi učiteľmi, týchto učiteľov vnímajú ako „pyšných“ na svoje povolanie. Učitelia prijímajú žiakov ako osobnosti a rešpektujú
aj menej úspešných žiakov.
Keď sa na klímu školy pozrieme z rodového hľadiska, štatisticky významne
vyšlo, že dievčatá hodnotili klímu školy
pozitívnejšie ako chlapci. Pri hľadaní rozdielov v hodnotení klímy školy a typu ško-

ly, resp. zriaďovateľa sa nám nepreukázali žiadne štatisticky významné rozdiely.
Môžeme teda konštatovať, že klímu školy
hodnotia rovnako žiaci gymnázií a žiaci
stredných odborných škôl a takisto žiaci
škôl s rôznym zriaďovateľom (štátne, cirkevné, súkromné školy).

Klíma školy verzus rôzne miery
školskej úspešnosti
Miery školskej úspešnosti v našom ponímaní predstavujú prospech žiakov,

Ďalším meraním, ktoré sme realizovali,
bolo meranie sociálnej atmosféry v triede.
„Sociálna atmosféra v triede je vnútorným
znakom každej skupiny. Zahŕňa v sebe širšie spoločenské stránky, ale predovšetkým
vnútorné skupinové stránky, ktoré sa formujú v skupine najmä na základe vzťahov
k činnosti a vzťahov k ostatným členom
skupiny.“ (Kollárik, T., 1990, s. 3) Na meranie sociálnej atmosféry v triede sme použili dotazníkovú metódu a vychádzali sme
z dotazníka Škála sociálnej atmosféry v triede (©Kollárik). Žiaci nášho výberu hodnotili celkovú sociálnu atmosféru pozitívne,
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dosiahla hodnotu 7 z maximálnej možnej
hodnoty 10. Sociálna atmosféra v triede
pozostáva z dvoch faktorov: činnostno-morálneho a emocionálno-sociálneho.
Činnostno-morálny faktor (zahŕňa päť
oblastí) vyjadruje vzťah k práci ako základnú činnosť skupiny. Práca je nielen
konkrétna činnosť, ale je to aj prostriedok
a regulátor vzťahov medzi jednotlivými
členmi, resp. podiel jednotlivých členov
na práci priamo závisí od sociálnej atmosféry a postavenia jednotlivcov v skupine.
Emocionálno-sociálny faktor (tiež pozostáva z piatich oblastí) vyjadruje aktuálnu
psychiku skupiny, vzájomné emočné a sociálne vzťahy v nej, mieru sociálnej akceptácie a začlenenosť jednotlivcov do vzťahov v skupine. Prejavuje sa tu syntéza
spoločenských a psychických vzťahov,
ktoré v pracovnej skupine vytvárajú systém medziľudských vzťahov, vo formálnej
i v neformálnej rovine (Kollárik, T.).
Žiaci hodnotili v našom výskume pozitívnejšie emocionálno-sociálny faktor.
V rámci hodnotenia jednotlivých oblastí
sociálnej atmosféry v triede (spolu 10 oblastí) nebola ani jedna oblasť žiakmi hodnotená negatívne (prelomová hranica =
5 bodov v oblasti). Najmenej pozitívne
bola žiakmi hodnotená oblasť vzťah
k štúdiu, čo znamená, že medzi žiakmi
je záujem o študijné otázky a výsledky
najnižší zo všetkých skúmaných oblastí.
Najpozitívnejšie bola žiakmi hodnotená
oblasť komunikácia, čo si môžeme vysvetliť tak, že v rámci skúmaných tried
existuje vhodný, otvorený a stabilizovaný
systém komunikácie. Je prítomná skôr
otvorenosť poskytovaniu a prijímaniu
informácií. Do komunikácie sa zapájajú
takmer všetci žiaci.
Pri pohľade na sociálnu atmosféru v triede cez rodové hľadisko sa nám štatisticky
významné preukázali rozdiely v oblastiach psychická atmosféra, vzťahy medzi
žiakmi, spokojnosť, komunikácia, kde
vyššie skórovali chlapci, a v oblasti vzťah
k štúdiu, kde vyššie skórovali dievčatá.
V rámci zriaďovateľa sa nám ukázali štatisticky významné rozdiely len v oblasti
sociálna začlenenosť a môžeme povedať, že sociálna začlenenosť žiakov je vyššia v súkromných školách ako v štátnych
školách. Vzhľadom na typ školy hodnotili
sociálnu atmosféru v triede pozitívnejšie
žiaci gymnázií ako žiaci stredných odborných škôl. Je dôležité poznamenať, že
žiaci gymnázií hodnotili pozitívnejšie aj
obidva faktory sociálnej atmosféry v triede a takisto všetky skúmané oblasti.
Model sociálnej atmosféry tried predstavuje výsledky agregované na triedy (108
tried) a ich rozloženie v danom modeli
(obr. 1). Rozloženie tried sme porovnávali s priemernou triedou našej vzorky.
Oranžová priamka na obrázku znázorňuje priemernú hodnotu skóre činnostno-morálneho faktora (6,94). Červená
priamka znázorňuje priemernú hodnotu
skóre emocionálno-sociálneho faktora
(7,05). Ich priesečník predstavuje polohu priemernej triedy. Priemerná trieda je
trieda, ktorá predstavuje hodnotu sociálnej atmosféry a má umiestnenie v modeli
získané zovšeobecnením za všetky triedy
našej vzorky.
1 „Podpriemerné“ triedy. Dosahujú
nižšie hodnoty oboch faktorov v porovnaní s priemernou triedou našej
vzorky; majú oslabené medziľudské
vzťahy v triede a súčasne aj zameranie
žiakov na učenie a školské povinnosti
je v týchto triedach slabšie. Dosahujú
najnižšie hodnoty spomedzi tried našej vzorky, sú to teda triedy s najmenej pozitívnou sociálnou atmosférou.
Avšak dané triedy nemajú vyslovene
negatívnu sociálnu atmosféru, pretože hodnota ich faktorov neklesla pod
kritickú hodnotu 3.
2. Triedy s dobrými vzťahmi. V týchto
triedach prevláda zameranie žiakov
na vzťahy a emocionálnu pohodu a blízkosť. Sú to triedy, v ktorých žiaci budú
radšej hrať spolu futbal ako učiť sa.
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ly otvorené a uzatvorené. Pre otvorenú
školu je charakteristická vzájomná dôvera, súdržnosť, angažovanosť učiteľov, demokratický štýl vedenia, stabilita a pevnosť systému riadenia školy. Naopak,
uzatvorenú školu vystihuje skôr nedôvera
a nízka miera angažovanosti členov pedagogického zboru, prejavy formalizmu
v riadení školy, odstup riaditeľa voči učiteľom a učiteľmi percipovaná nejasnosť
smerovania školy (Gavora, Braunová,
2010). Máloktorá škola je jednoznačne
zaraditeľná do týchto kategórií, skôr ich
chápeme ako protipóly jedného konti-

3. Triedy zamerané na učenie sa. Pre žiakov týchto tried je dôležitejšie učiť sa,
plniť si zodpovedne školské povinnosti a dobré vzťahy nie je až také podstatné pre ich fungovanie v triede.
4. „Nadpriemerné“ triedy. Hodnoty obidvoch ich faktorov sú vyššie ako v priemernej triede. Tieto triedy sú charakteristické dobrými vzťahmi (žiak – žiak,
žiak – učiteľ). V týchto triedach je prítomná vyššia zameranosť na učenie sa
a školské povinnosti. Spadajú sem triedy s pozitívnou až veľmi pozitívnou
sociálnou atmosférou.

Obr. 1: Model sociálnej atmosféry tried
10
9
8
Emocionálno-sociálny faktor
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SOŠ.

Sociálna atmosféra v triede
verzus rôzne miery školskej
úspešnosti
Pri porovnaní sociálnej atmosféry v triede a prospechu sa nám najvyššia korelácia (R = -0,516**) ukázala vo vzťahu
s oblasťou zameranosť na úspech, čo
môžeme interpretovať takto: čím je zameranosť na úspech v triede vyššia, tým
je prospech triedy lepší, a to aj priemerný prospech, aj priemerná známka zo SJL
a z MAT. Čo sa týka úspešnosti žiakov
v MM zo SJL a z MAT, najvyššia korelácia
sa nám ukázala s oblasťou kooperácia (R
= -0,354** v SJL) a v MM z MAT aj jediná
korelácia, ktorá vyšla štatisticky významná (R = -0,255*). To si môžeme vysvetliť
tak, že čím je kooperácia žiakov v triede vyššia, tým je vyššia aj ich úspešnosť
v MM. Kooperáciu však netreba chápať
ako podvádzanie a odpisovanie žiakov,
ale predovšetkým ako schopnosť žiakov
triedy pomáhať si pri vysvetlení učiva,
spolupracovať spolu pri dosahovaní spoločného cieľa a podobne. Pri zlepšení
žiakov sa nám korelácia ukázala iba pri

nua, pretože väčšina škôl sa nachádza
niekde „medzi otvorenou a uzavretou
školou“, každá má svoje osobitosti, silné
aj slabé stránky, ktoré sú pre každú z nich
špeciﬁcké.
Na zistenie a porovnanie klímy pedagogického zboru našej vzorky sme použili
pôvodný dotazník organizačnej klímy
školy (OCDQ-RS) autorov Hoya, Tartera
a Kottkampa preložený do slovenského jazyka a doplnený o ďalšie položky.
Koncept otvorenosti a uzavretosti školy
sa v tomto dotazníku premieta do piatich
dimenzií (faktorov):
■ ústretové správanie riaditeľa – vzťah
riaditeľa k učiteľom, pochvala a rady,
ale aj to, že riaditeľ je učiteľom príkladom vlastným správaním (táto dimenzia ako jediná štatisticky významne koreluje so školskou úspešnosťou žiakov
– progres žiakov v SJL R = 0,501**,
prospech v SJL R = 0,430*, v MAT R =
0,470**),
■ direktívne správanie riaditeľa – zisťuje najmä rigidný štýl riadenia učiteľov
riaditeľom,

ký: 44,8 roka. Priemerná dĺžka učiteľskej
praxe mužov bola 18,7 a žien 18,4 roka.
Vo vzťahu k veku sme zistili, že staršie
kolektívy majú signiﬁkantne nižšiu mieru angažovaného správania R = 0,400*
a vyššiu sociálnu blízkosť učiteľov.
Z hľadiska nášho výskumu porovnávame výsledky medzi gymnáziami (42 %
učiteľov) a strednými odbornými školami
(58 % učiteľov), štatisticky významné rozdiely sme zistili len v dimenzii direktívneho správania riaditeľa, ktoré udávajú ako
nižšie učitelia gymnázií.
Posledné členenie pedagógov je podľa
typu zriaďovateľa školy: 3 % súkromné,
7 % cirkevné a 90 % štátne. Štatisticky významné rozdiely sa nám ukazujú v indexe
otvorenosti, ako aj v čiastkových dimenziách. Štátne školy majú nižšiu mieru ústretového správania riaditeľa, angažovaného
správania učiteľov, sociálnej blízkosti učiteľov, ako aj celkového indexu otvorenosti školy a cirkevné školy zase direktívneho
správania riaditeľa a frustrácie učiteľov
v porovnaní s ostatnými školami.
Spokojnosť s kolegiálnymi vzťahmi udáva
takmer 84 % opýtaných učiteľov, 13 % je
skôr nespokojných. Takmer tretina učiteľov udáva, že kolegiálne vzťahy v ich
škole majú zhoršujúcu sa tendenciu. Až
86 % učiteľov prikladá kolegiálnym vzťahom vo svojom živote významnú alebo
veľmi významnú úlohu, ale skoro štvrtina učiteľov sa vyjadrila, že pri rozvíjaní
optimálnych kolegiálnych vzťahov predstavuje len nevýznamnú úlohu. Približne
tri štvrtiny učiteľov pokladajú výskum
v oblasti skúmania kolegiálnych vzťahov
za dôležitý, len 2 % za veľmi nedôležitý.
Väčšinou to boli učitelia, ktorí boli so
vzťahmi na pracovisku spokojní.
Na zlepšenie kolegiálnych vzťahov na
pracovisku odporúčajú učitelia najmä
rôzne spoločné mimoškolské aktivity či
už vzdelávacieho, spoločenského, kultúrneho, športového, alebo rekondičného
charakteru, aby sa učitelia mohli porozprávať aj o sebe, nielen o práci. Ďalej celkovo zlepšiť vzájomnú komunikáciu, dôveru, otvorenosť, súdržnosť, úprimnosť,
rovnocennosť, ochotu, trpezlivosť, snahu
posúvať sa a riešiť konﬂikty. Zo strany vedenia uvádzali potrebu jednoznačných
pravidiel pre všetkých, spravodlivé rozdelenie pracovných úloh, väčšiu prístupnosť
a otvorenosť komunikovať, menej tlaku
a strachu, tiež menej zaťažujúcej administratívy a lepšie ﬁnančné ohodnotenie.

rovej Hayonovej a Thea Wubbelsa. Bol
preložený do slovenského jazyka a upravený. Administrovaný bol spolu s dotazníkom OCDQ-RS, čiže dotazník vypĺňala už
spomínaná vzorka pedagógov. Dotazník
QPI je založený na typológii osobnosti
od Timothyho Learyho (1957), ktorú tvorí
8 kategórií interpersonálneho správania.
Tieto kategórie sú rozdelené dvoma osami. Os proximity (blízkosti) je deﬁnovaná
krajnými pólmi odpor a kooperácia. Os
vplyvu (moci) ohraničujú krajné body
dominancia (presadzovanie sa) a submisivita (podriaďovanie sa). Interakčný štýl
vedenia úzko súvisí s osobnosťou riaditeľa, charakterom úlohy, kontextom a v neposlednom rade s osobnosťou učiteľov.
Riaditeľ-organizátor si všíma, čo sa medzi
učiteľmi deje. Organizuje, nariaďuje, určuje vývoj v škole. Pomáhajúci riaditeľ učiteľom pomáha, prejavuje o nich záujem, zapája sa do diskusie a správa sa priateľsky.
Chápajúci riaditeľ učiteľom so záujmom
načúva, je schopný empatie, preukazuje
im dôveru a pochopenie. Riaditeľ vedúci
učiteľov k samostatnosti dáva učiteľom
možnosť pracovať samostatne a poskytuje im priestor na ich profesionálny rozvoj.
Neistý riaditeľ je nerozhodný, ostýchavý
a nie je si istý tým, čo robí. Nespokojný
riaditeľ si myslí, že učitelia nepracujú
správne. Kritizuje, pýta sa na všetko a je
nedôverčivý. Riaditeľ majúci námietky sa
často rozhnevá, díva sa na učiteľov zvrchu.
Vyjadruje im svoju nespokojnosť a trestá
ich. Prísny riaditeľ učiteľov kontroluje, ich
konanie súdi a hodnotí. Je neﬂexibilný až
rigidný (Wubbels, Levy, 1993).
Ukázalo sa, že pozitívne prijímané štýly
(organizátor, pomáhajúci a chápajúci)
tvoria v interakcii riaditeľov vzorky 52 %.
Druhú časť správania tvoria menej pozitívne alebo nevyhranené štýly. Najmä štýl
vedúci k samostatnosti (14 %), ktorý je
u riaditeľov podľa výskumu výrazný, je pomerne nevyhranený. V malej miere sa vyskytujú aj štýly, ako prísny (12 %), neistý (6
%), nespokojný (8 %) a majúci námietky
(8 %), čo je pri rozmanitej práci riaditeľa
pochopiteľné. Medzi interakčným štýlom
riaditeľa a prospechom žiakov školy sa
ukázali pomerne vysoké korelácie (tab. 1).
Ponúkajú sa dve vysvetlenia. Pri pozitívnej
interakcii zo strany riaditeľa voči učiteľom
sú títo motivovanejší a ochotnejší dodržiavať nariadenia či viac sa angažovať v prospech školy, čo môže mať pozitívny vplyv
aj na vyučovanie a tým aj na prospech
žiakov. Pri častej negatívnej interakcii
riaditeľa a učiteľov dochádza k poklesu motivácie učiteľov, demotivovanosti
a apatii zavádzať nové či obohacujúce
prvky do vyučovacieho procesu, čo môže
mať za následok zníženie kvality výučby
a pokles prospechu žiakov. Naopak, iné
vysvetlenie môže upozorňovať, že slabý
prospech žiakov ma vplyv na školu a veci
súvisiace s riadením školy, ktorými sa musí

Interakčný štýl
riaditeľa
Štýl vedenia je súhrn určitých rysov konania, ktoré riaditeľ uplatňuje pri plánovaní,
organizovaní, hodnotení, motivovaní a riadení (Sláviková, 2006). Tento spôsob správania je pre riaditeľa určujúci a ovplyvňuje jeho interakciu s okolím, spôsob jeho

Tab. 1: Korelačná matica interakčných štýlov a výkonu žiakov pomocou Pearsonovho korelačného koeﬁcientu *Sig < 0,05, **Sig < 0,01
Riaditeľ
SJL
MAT
Celkový prospech
Správanie

chápajúci

pomáhajúci
,414*
,313
,335
,399

,486**
,427*
,406*
,514*
■

organizátor
,270
,292
,196
,172

vedúci
k samostatnosti
,324
,289
,378*
,368

angažované správanie učiteľov – zahŕňa radosť z práce, nadchnutie novými nápadmi a pracovnú morálku,
frustrovanosť učiteľov – vyplýva z nevhodného správania učiteľov a riaditeľa alebo preťaženosti administratívnymi povinnosťami,
sociálna blízkosť učiteľov – vyjadruje
priateľské vzťahy medzi učiteľmi.

zlepšení v SJL, kde toto zlepšenie najsilnejšie korelovalo s oblasťou kooperácia,
podobne ako to bolo pri úspešnosti žiakov v MM.

■

Klíma pedagogického
zboru

■

Klíma učiteľského zboru je jednou zo
subklím školy, je vlastne obrazom školskej klímy cez prizmu pedagogického
zboru. Pojmom klíma pedagogického
zboru teda označujeme premennú, ktorá vyjadruje kvalitu interpersonálnych
vzťahov a sociálnych procesov, ktoré
fungujú vo vnútri učiteľského zboru, tak
ako ju vnímajú učitelia. Z hľadiska klímy
pedagogického zboru rozlišujeme ško-

Zo vzťahu medzi dimenziami sa počíta
index otvorenosti (IO) školy: IO = (ANG
+ ÚSTR) – (DIR + FRUS).
Dotazník organizačnej klímy školy sa
administroval anonymne zúčastneným
933 pedagógom, z čoho bolo približne
79,5 % žien a 20,5 % mužov. Priemerný
vek u oboch pohlaví bol približne rovna-

prísny

namietajúci
-,296
-,198
-,340
-,345

práce a predovšetkým hlavné zameranie.
Štýl vedenia, ktorý riaditeľ zvolí a ktorý má
zvnútornený, ovplyvňuje celkovú klímu
školy a interpersonálne vzťahy. Ako uvádzajú rôzni autori (Hoy a kol., Urbánek,
Lašek), vplyv riaditeľa na klímu školy a klímu pedagogického zboru je dôležitý.
Odstup riaditeľa od učiteľov, nejasné
smerovanie školy zahŕňajúce neistotu
a nespokojnosť riaditeľa poukazuje na
uzavretý typ školy. Naopak, jasné smerovanie školy, pevný a schopný riaditeľ,
dôvera medzi ním a učiteľmi indikujú
otvorený typ školy.
Nami použitý dotazník QPI (Questionnaire on Principal Interaction) na zisťovanie
interakčných štýlov riaditeľa bol prevzatý
z anglickej verzie od autorov Lye Kreme-

nespokojný

-,378
-,292
-,353*
-,129

-,537**
-,500**
-,540**
-,402

neistý
-,208
-,183
-,096
,080

zaoberať riaditeľ. To sa môže prejavovať
v zhoršení interakcie riaditeľa s učiteľmi
a so žiakmi. Pri výbornom prospechu žiakov sa škola stáva atraktívnou pre okolie
(žiakov, rodičov, zriaďovateľa) a otvára sa
možnosť participovať na rôznych projektoch, čím sa zvyšuje status školy, riaditeľa
a učiteľov, čo môže napomáhať pozitívnu
interakciu a vnímanie riaditeľa.

Záver
V príspevku sme uviedli výsledky výskumu klímy školy, sociálnej atmosféry
v triede, klímy pedagogického zboru
a interakčného štýlu riaditeľa, ktoré sme
popísali, a pokúsili sa hľadať súvis medzi
jednotlivými výsledkami výskumov a rôznymi mierami školskej úspešnosti žiakov.
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Vplyv interakčného štýlu učiteľa na školskú úspešnosť žiakov
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Učiteľ vedúci k zodpovednosti
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Legenda:

matematikár,

slovenčinár,

Do nášho výskumu sa zapojilo celkovo
2 525 žiakov 3. ročníka stredných škôl,
z čoho bolo 49,9 % chlapcov a 50,1 %
dievčat. Z hľadiska nášho výskumu porovnávame výsledky medzi gymnáziami
(48,2 % žiakov) a strednými odbornými
školami (51,8 % žiakov) a tiež nás zaují-

Prísny

Učiteľ-organizátor

2,5

Karhajúci

Prísny učiteľ

Učiteľ-organizátor – upozorňuje na
to, čo sa bude robiť, vedie, organizuje, prikazuje, zadáva úlohy, určuje
postup, vysvetľuje, usmerňuje pozornosť.
Napomáhajúci učiteľ – pomáha, prejavuje záujem, pripája sa k prebiehajúcemu dianiu, správa sa priateľsky
alebo ohľaduplne, taktne, dokáže
žartovať.
Chápajúci učiteľ – so záujmom načúva, prejavuje sa empaticky, dáva
najavo dôveru a pochopenie, prijíma
ospravedlnenie, hľadá spôsoby, ako
urovnať spory, je trpezlivý.
Učiteľ vedúci k zodpovednosti –
dáva priestor na samostatnú prácu,
čaká, kým sa trieda odreaguje, dáva
voľnosť, slobodu spolu so zodpovednosťou, rešpektuje návrhy žiakov.
Neistý učiteľ – drží sa stranou, nezasahuje do diania, ospravedlňuje sa,

3,0

Nespokojný

Obr. 1: Model interpersonálneho správania učiteľa (podľa Mareš,
Gavora, 2004)
Dominantný

Obr. 2: Porovnanie priemerného hodnotenia učiteľov matematiky,
slovenského jazyka a literatúry a triednych učiteľov

Neistý

Na skúmanie interakčného štýlu učiteľa sme vzhľadom na podmienky nášho

majú rozdiely medzi štátnymi (91,3 %),
súkromnými (2 %) a cirkevnými (6,7 %)
školami z celkového počtu 35 škôl. Celkový počet učiteľov, ktorí vyplnili dotazník, bol 227, z čoho bolo 80,62 % žien
s priemernou dĺžkou praxe 19,01 roku
a 19,38 % mužov s priemernou dĺžkou
praxe 18,72 roku.
Priemerné skóre kľúčových vlastností
učiteľov sme zoradili od najsilnejších po
najslabšie podľa hodnotenia žiakov. Najvyššie a takmer identické skóre dosiahli charakteristiky učiteľov „chápajúci“
a „napomáhajúci“, ďalej „organizátor“
a „vedúci k zodpovednosti“. Vlastnosť
„neistý“ hodnotili žiaci u učiteľov ako
najslabšiu. Charakteristika „prísny“ sa
umiestnila približne v strede, čo si mô-

Vedúci
k zodpovednosti

Interakčný štýl učiteľa

vyčkáva, ako veci dopadnú, pripúšťa,
že chyba môže byť v ňom samom.
Nespokojný učiteľ – čaká na ticho,
zvažuje dôvody pre a proti, vyžaduje pokoj, dáva najavo nespokojnosť,
tvári sa mrzuto, zamračene, nevrlo,
stále sa pýta, kritizuje.
Karhajúci učiteľ – býva nahnevaný,
vie si žiakov „podať“, býva podráždený, rozčúlený, rád zakazuje, upozorňuje na chyby, karhá a trestá.
Prísny učiteľ – drží žiakov nakrátko,
kontroluje ich, prísne ich preskúšava, hodnotí, známkuje, vynúti si
v triede ticho, udržuje na hodinách
pokoj, trvá na dodržiavaní pravidiel
a predpisov.

Chápajúci

Vzťah učiteľ – žiak
Z názorov skupiny učiteľov a riaditeľov
našej vzorky stredných škôl sa na popredných miestach, určujúcich kľúčové
javy, vlastnosti a činnosti príznačné pre
život a kvalitu školy, umiestnili „kvalita
učiteľa“ a „vzťah učiteľ – žiak“ (Juščáková, 2011). V podmienkach nášho výskumu sme si vymedzili kvalitu učiteľa ako
jeho interakčný štýl a doplnili ho otázkou
o celkovej spokojnosti žiakov so vzťahom
s učiteľom. Vzájomný vzťah medzi učiteľom a žiakom teda chápeme ako pedagogickú interakciu. V odbornej literatúre
sa uvádza, že vzájomná interakcia medzi
učiteľom a žiakom alebo žiakmi je determinujúcim prostriedkom výchovno-vzdelávacieho procesu. Kvalita tejto interakcie
bezprostredne vplýva na jeho úspešnosť.

výskumu použili Dotazník interakčného
štýlu učiteľa (podľa adaptácie autorov
P. Gavoru, J. Mareša a P. den Brok), ktorý obsahoval 64 položiek a respondenti
sa k nim vyjadrovali na päťstupňovej Likertovej škále: od nikdy (0) až po vždy
(4). Pre naše potreby sme pôvodný dotazník interakčného štýlu učiteľa doplnili
ešte o niektoré otázky (ako napr. celková
spokojnosť) vo verziách pre učiteľov aj
pre žiakov, ktorí ho vypĺňali zvlášť o učiteľoch matematiky, slovenského jazyka
a literatúry a triednych učiteľoch.
Položky v dotazníku zachytávajú 8 kľúčových vlastností (charakteristík) osobnosti
podľa Learyho osobnostnej typológie,
tak ako sa prejavujú v interakcii. Usporiadaný model vystihuje obr. 1. Tento model
nie je normatívny, teda neurčuje správne
alebo nesprávne správanie, ale každý učiteľ disponuje každou z týchto vlastností.
Rozdiely sú len v miere zastúpenia a podľa toho, ktoré sú dominantné, špeciﬁcky
ovplyvňujú vyučovací štýl učiteľa.

Napomáhajúci

NÚCEM

Termínom interakcia rozumieme v pedagogike vzájomné pôsobenie (vplývanie) človeka na človeka. Táto interakcia
je dvojstranná, zúčastňuje sa jej učiteľ
i žiaci a správanie jednej strany ovplyvňuje správanie druhej strany a naopak.
Samostatný úsek interakcie sa označuje
ako interakčná epizóda, ktorá môže mať
rôznu dĺžku trvania. Interakcia prebieha
formou verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Učiteľov prejav v komunikácii odráža jeho osobnostné vlastnosti, naznačuje,
či je priateľský, vychádza žiakom v ústrety, alebo je neistý, často váha a podobne.
Interakčný štýl je spôsob interakcie, ktorý
učiteľ preferuje. Je to relatívne stabilná
charakteristika, ktorá ho dobre reprezentuje. Žiakom tak umožňuje predvídať činnosť učiteľa a pripraviť sa na ňu (Gavora,
Mareš, den Brok, 2003).

Organizátor

Soňa Vašíčková,

triedny.
žeme vysvetliť dôležitosťou tejto menej
obľúbenej vlastnosti.
Hodnoty jednotlivých charakteristík sa
líšili aj v závislosti od vyučovacieho predmetu učiteľa (obr. 2). Triedni učitelia sú
štatisticky významne (na hladine významnosti 0,01) hodnotení ako viac organizu-
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júci, napomáhajúci, chápajúci a vedúci
k zodpovednosti, kým učitelia slovenského jazyka a literatúry sa javia viac prísni
v porovnaní s ostatnými učiteľmi.
Žiakom z odborných škôl sa zdajú ich učitelia štatisticky významne viac nespokojní
a menej vedúci k zodpovednosti oproti
gymnazistom. Dievčatá z našej vzorky
vidia svojich učiteľov štatisticky významne viac napomáhajúcich, chápajúcich
a vedúcich k zodpovednosti, zároveň

štátne školy majú podľa žiakov viac neistých, nespokojných a karhajúcich učiteľov. Učitelia-muži sa javia svojim žiakom
signiﬁkantne viac napomáhajúci a menej
prísni ako ich kolegyne (obr. 3).
Celková spokojnosť žiakov so vzťahmi
s učiteľmi je okolo 59 %, z toho 37 %
žiakov je vždy spokojných a 22 % žiakov
často spokojných. Dvadsaťšesť percent
žiakov je so vzťahmi s učiteľmi spokojných niekedy a 15 % žiakov je skôr ne-

Obr. 3: Porovnanie priemerných charakteristík medzi učiteľmi
(mužmi) a učiteľkami (ženami)
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Organizátor
Napomáhajúci

ﬁlom priemerného učiteľa (obr. 4). Pod
pojmom priemerný učiteľ chápeme aritmetické priemery hodnôt jednotlivých
vlastností všetkých učiteľov našej vzorky.
V porovnaní s priemerným učiteľom podľa hodnotenia žiakov a ideálnym učiteľom podľa hodnotenia žiakov našej vzorky sa proﬁl učiteľa v sebareﬂexii približuje
viac k proﬁlu ideálneho učiteľa okrem
charakteristiky „prísny“. Učitelia sa teda
vnímali väčšinou pozitívnejšie, než ako
sa javia žiakom, len sa cítia prísnejší, než
ako ich vidia žiaci aj ako by si priali.

Analýzy vzťahu
interakčného štýlu
učiteľa a školskej
úspešnosti
Pod pojmom školská úspešnosť chápeme jednak prospech (známky na vysvedčení) žiakov a relatívny progres žiaka.
Relatívny progres žiaka vyjadruje zlepšenie (posun) v predmetoch matematika
a slovenský jazyk od merania Testovanie
9 po výsledok v našom výstupnom meraní – malej maturite. Pri skúmaní vzťahu
kľúčových charakteristík učiteľov a prospechu žiakov sme pracovali s tromi sku-

Chápajúci
Vedúci k zodpovednosti
Neistý
Nespokojný
Karhajúci
Prísny

spokojných, z toho 10 % občas a 5 %
žiakov nie je spokojných so vzťahmi
s učiteľmi nikdy.
Z hodnôt učiteľov, ktorí v celkovej spokojnosti žiakov dosiahli hrubé skóre 3 a viac
(59 %), sme vypočítali proﬁl ideálneho
učiteľa našej vzorky a porovnali s pro-

Obr. 4: Porovnanie proﬁlov priemerného učiteľa, ideálneho učiteľa
a sebahodnotenia učiteľov

Interakčný štýl učiteľa vs. prospech žiakov
Matematikár
Slovenčinár
Triedny
Organizátor
Napomáhajúci
Chápajúci
Vedúci k zodpovednosti
Neistý
Nespokojný
Karhajúci
Prísny

-0,294*
-0,346*
-0,447**

-0,274*
-0,320*

Napomáhajúci
učiteľ

Chápajúci
učiteľ

Nespokojný
učiteľ

Učiteľ vedúci
k zodpovednosti
Neistý učiteľ

Legenda:

matematikár,

slovenčinár,

triedny.

0,310*
0,244*
0,350*

0,309*

Organizátor
Napomáhajúci
Chápajúci
Vedúci k zodpovednosti
Neistý
Nespokojný
Karhajúci
Prísny
pinami – žiaci, ktorých učil daný učiteľ
1 rok, 2 roky a 3 roky. Každú skupinu
sme vzťahovali na priemerný prospech
za prislúchajúce obdobie (hodnoty charakteristík triednych učiteľov boli porovnávané s celkovým prospechom). Korelácie boli najviac štatisticky významné
na vzorke žiakov gymnázií pri učiteľoch
matematiky (tab. 1).
Rozdiely boli aj v poradí vplyvu jednotlivých charakteristík. Kým pri učiteľoch

Slovenčinár

-0,364**
-0,310*
0,377**
0,261*

Medzi vzťahom interakčného štýlu učiteľa s prospechom a progresom žiaka sme
teda zaznamenali značné diskrepancie,
a tak sme zisťovali aj korelácie medzi sebahodnotením učiteľov a školskou úspešnosťou žiakov. Signiﬁkantné korelácie sa
nám ukázali aj vo vzťahu sebahodnotenia interakčného štýlu učiteľov a prospechu žiakov (vyznačené zelenou farbou
v tab. 2) vo vlastnostiach „vedie k zodpovednosti“, „nespokojný“ a „karhajúci“

Motivácia a nemotivovanosť
Ivana Vasiľová,
NÚCEM

Teoretické pozadie
motivácie
Motivácia nám dáva odpoveď na otázky,
prečo sa človek správa tak, ako sa správa,
a aké sú pohnútky, motívy, hybné sily jeho
správania. Termínom motivácia sa označujú faktory, ktoré vyvolávajú (podmieňujú
vznik), udržiavajú (spôsobujú trvanie)
a usmerňujú (určujú jeho charakter a zacielenie) správanie (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). Základ motivačných postojov
dieťaťa k učeniu sa kladie v rodine, škola
by však tiež mala byť podnetným prostredím a mala by vzbudzovať u žiakov záujem
o učenie nielen v zmysle vonkajších motívov, ale aj v zmysle vnútorných snažení.
Motivácia je výsledkom interakcie medzi
osobnosťou žiaka, rodičmi, školou, učiteľmi, spolužiakmi, atď. (Hrabal, 1989). Mô-

0,286**
0,262*
0,293**
-0,227*
-0,293**
-0,258*
-0,221*

-0,217*
-0,225*
-0,304*

0,400**
0,356**
0,344*

Matematikár

Karhajúci
učiteľ

Interakčný štýl učiteľa vs. progres žiakov
Matematikár
Slovenčinár
Triedny

Tab. 2: Korelácie medzi interakčným štýlom učiteľa v sebareﬂexii s prospechom a progresom žiakov

Učiteľ-organizátor

Prísny učiteľ

len pri učiteľoch matematiky, v charakteristike „nespokojný“ aj pri triednych učiteľoch. Mohli by sme teda predpokladať,
že učitelia matematiky, ktorí sa hodnotia
ako viac vedúci k zodpovednosti a menej
nespokojní a karhajúci, dávajú svojim žiakom lepšie známky.
Vo vzťahu s relatívnym progresom žiaka (vyznačené červenou farbou v tab.
2) sa nám ukázali štatisticky významné
rozdiely len v charakteristike „neistý“,
pri učiteľoch matematiky a slovenského
jazyka a literatúry rovnako. Smer vzťahu
je záporný – čím viac sa hodnotili učitelia
ako neistí, tým menší progres dosiahli ich
žiaci v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Školská úspešnosť odzrkadľuje len úroveň vedomostí žiakov, a jednoznačne
tak akcentuje len vzdelávaciu zložku
vyučovacích schopností učiteľa. Učiteľov interakčný štýl však ovplyvňuje aj
výchovnú zložku, ktorá môže byť pre
úspešnosť žiaka v ďalšom živote oveľa
dôležitejšia.
V súvislosti s našimi zisteniami sa nám
vynárajú aj ďalšie otázky. Napríklad, či
charakteristika učiteľov „neistý“ môže
prameniť z ich nedostatočnej kvaliﬁkácie, alebo je závislá od typu školy. Uve-

Tab. 1: Korelácie medzi interakčným štýlom učiteľa a prospechom žiakov

Legenda: ■ učiteľky (ženy), ■ učitelia (muži).
menej neistých, nespokojných, karhajúcich a prísnych ako chlapci. Žiaci súkromných škôl vnímajú štatisticky významne
svojich učiteľov ako viac organizujúcich,
napomáhajúcich, chápajúcich, vedúcich
k zodpovednosti a menej karhajúcich
v porovnaní s ostatnými školami. Naopak,

matematiky aj triednych učiteľoch sa
nám javia ako najsilnejšie charakteristiky
„vedie k zodpovednosti“, „nespokojný“
a „karhajúci“, pri učiteľoch slovenského
jazyka a literatúry stoja v popredí charakteristiky „prísny“ a „vedúci k zodpovednosti“. Vlastnosti učiteľov, ktoré pokladáme za pozitívne, majú negatívny vplyv
na hodnotu prospechu (čím viac je učiteľ
hodnotený ako vedúci k zodpovednosti,
tým je známka z prospechu žiaka nižšia –
lepšia, a naopak). Analýza korelácií charakteristík učiteľov slovenského jazyka
a literatúry s relatívnym progresom žiaka
nepoukazuje na jednoznačnú súvislosť,
hodnoty nie sú ani štatisticky významné.
Na progres žiakov v matematike štatisticky významne vplýva okrem vlastnosti
učiteľa „prísny“ aj vlastnosť „neistý“.
Zaujímavosťou je, že na rozdiel od vzťahu s prospechom vlastnosť „prísny“ má
opačné smerovanie, t. j. čím prísnejším je
hodnotený učiteľ, tým viac sa žiak zlepšil v danom predmete. Porovnaním celkového zlepšenia žiakov s interakčným
štýlom triedneho učiteľa sa nám dostávajú štatisticky významne do popredia
charakteristiky „vedúci k zodpovednosti“
a „nespokojný“. Smerovanie zostáva zachované pri všetkých vlastnostiach.

Triedny

-0,312*
0,273*

domujeme si, že naše analýzy a zistenia
nie sú vzhľadom na množstvo získaných
dát a šírku problematiky dostatočne vyčerpávajúce (vplyv interakčného štýlu
učiteľa na školskú úspešnosť žiakov je
indikátor, ktorý je ťažko objektívne merateľný a odlúčiteľný od ostatných). Dúfame však, že poskytli aspoň prvotné nahliadnutie do komplexnosti vzťahu učiteľ
– žiak a poslúžia aj ako možné námety
na ďalšie výskumy v tejto oblasti.
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žeme obrazne povedať, že motivácia stojí
medzi požiadavkami kladenými školou
na žiaka a predpokladmi, ktorými žiak disponuje (Lokšová, Lokša, 1999). Motivácia
teda ovplyvňuje školské výkony žiaka. Nedostatok motivácie k učeniu býva častým
dôvodom zlyhávania v škole a naopak,
veľká motivácia môže pomôcť preklenúť
deﬁcit v určitých schopnostiach. Pri tých
istých predpokladoch (schopnostiach) je
možné dosiahnuť rozličné výsledky práve
vďaka motivácii. Preto má motivácia dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom
procese. Vďaka vysokej motivácii dokáže
dieťa využiť svoj potenciál a niekedy aj
kompenzovať jeho nedostatok. A naopak,
nízka motivácia a vysoká nemotivovanosť
býva často príčinou slabého prospievania
v škole (Hrabal, Man, Pavelková, 1989).

Výskumná vzorka
a metódy
Výskumnú vzorku tvorilo 2 169 žiakov,
ktorí boli pri vstupnom meraní žiakmi
1. ročníka strednej školy (SŠ) a na výstupnom meraní žiakmi 3. ročníka SŠ.
Chlapcov bolo 50,3 % a dievčat 49,7 % zo
všetkých 35 škôl, ktoré absolvovali vstupné aj výstupne meranie. Gymnáziá navštevovalo 46,7 % a stredné odborné školy
(SOŠ) 53,3 % žiakov vzorky. Patrilo medzi
nich 92 % žiakov štátnych, 1,7 % žiakov
súkromných a 6,3 % žiakov cirkevných
škôl zo všetkých 8 krajov Slovenska. Pri
testovaní výkonovej motivácie bola použitá slovenská verzia Dotazníka výkonovej
motivácie (Pardel, Maršálová, Hrabovská,
1992) a pri testovaní motivácie k učeniu
bol použitý dotazník M-2, ktorý bol upravený (Pavelková, 2002, Farková, 2007).

Hierarchia aspektov
motivácie
Vstupné meranie zachytilo študentov
na začiatku ich štúdia na novej strednej
škole, keď ešte neboli zásadne ovplyvnení novým prostredím. Výstupné meranie
sme realizovali na konci tretieho ročníka,
keď sa študenti pripravovali na ukončenie školského roka. Po vstupnom aj výstupnom meraní sme zostavili hierarchiu
faktorov motivácie k učeniu. Rozdiely
sme kvantiﬁkovali pomocou Cohenovho
d (Cohen, 1992).
Ako najsilnejšie zastúpená sa ukázala
v oboch meraniach inštrumentálna motivácia. Tento aspekt motivácie perspektívnymi cieľmi motivuje žiaka k učeniu
a výkonu víziami budúcnosti (úspešná maturita, lepšie zamestnanie, zárobok). Pri
výstupnom meraní inštrumentálna motivácia výrazne klesla (d = ,644; p < ,001).
Ako druhá najsilnejšie zastúpená potreba
sa ukázala potreba úspešného výkonu.
Motiváciou žiaka na učenie je dosiahnutie úspechu, orientácia na cieľ. Počas
troch rokov klesla táto potreba len minimálne (d = ,151; p < ,001).
Ako tretia sa v hierarchii umiestnila morálna motivácia, ktorá sa v priebehu štúdia
mierne znížila (d = ,383; p <,001). Morálne motivovaný žiak chápe učenie ako svoju povinnosť, cíti zodpovednosť za prípravu do školy a za svoje školské výsledky.
Približne v polovici rebríčka sa ocitla
potreba pozitívnych vzťahov, ktorá sa
v priebehu štúdia takisto mierne znížila
(d = ,383; p < ,001). Žiaci v priebehu
štúdia prikladajú menší význam dobrým
vzťahom s inými ako motívu učenia.
Poznávacia motivácia je charakteristická
potešením žiaka zo samotného učenia.
Žiak sa usiluje o získanie nových informácií. Tento aspekt sa počas štúdia výrazne
nezmenil (d = ,151; p > ,05).
Potreba prestíže vyvoláva túžbu žiaka
mať v triede vplyv. Táto potreba sa v priebehu štúdia ako jediná nepatrne zvýšila
(d = ,034; p > ,05).
Potreba vyhnúť sa neúspechu je takmer
na konci hierarchie motivačných aspektov.
Žiak motivovaný prevažne touto potrebou sa učí, aby sa vyhol zlyhaniu. Pracuje
s úzkosťou a vyhýba sa situáciám hodnote-
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nia. Táto potreba v priebehu štúdia u žiakov mierne klesla (d = ,436; p < ,001).
Posledná je motivácia odmenami a trestami. Pri tej došlo k výraznému poklesu
(d = ,575; p < ,001). Žiak sa učí len toľko,
koľko je potrebné na zvládnutie skúšky,
jeho stratégiou je pri minimálnom úsilí
dosiahnuť maximálny výsledok. Snaží sa
dosiahnuť nejakú odmenu alebo vyhnúť
trestu (Pavelková, I.).

Rozdiely medzi
skupinami
Chlapci dosahovali oproti dievčatám štatisticky a vecne významne vyššiu úroveň
anxiozity podporujúcej výkon a vyššiu
potrebu prestíže. Dievčatá dosahovali
štatisticky a vecne významne vyššie hodnoty anxiozity brzdiacej výkon, morálnej
motivácie, inštrumentálnej motivácie
a potreby úspešného výkonu. Najvýznamnejšie rozdiely medzi žiakmi gymnázií
a SOŠ sa prejavili v štatisticky významne
vyššej potrebe pozitívnych vzťahov, vo
vyššej potrebe vyhnutia sa neúspechu
a vo vyššej motivácii odmenami a tresta-

Obr. 1: Priemerné odpovede na otázky týkajúce sa nemotivovanosti
5
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všetkých typov úspešnosti takmer najhoršími výsledkami v porovnaní s ostatnými skupinami.

Motivácia žiaka
z pohľadu jeho
úspešnosti

4

3

2

1
1. mám pocit, 2. učenie mi aj
že na to
tak neprinesie
nemám
žiadne výsledky,
aj tak sa nič
nezmení

3. učenie je
namáhavé

4. radšej by
som robil/-a
niečo iné

5. som lenivý/-á

Legenda: ■ vstup, ■ výstup.
niečo iné namiesto učenia. Vo výstupnom
meraní sa tento výsledok ukázal ešte silnejšie (p < ,000; d = ,409). Vidíme, že žiaci
po troch rokoch štúdia na strednej škole
znížili svoje vnímanie učenia ako namáhavého (p < ,000; d = ,158). Stojí za zváženie,
že kým na začiatku štúdia na strednej škole bola otázka č. 2, akási rezignovanosť,

chu – žiaci z tejto skupiny nie sú brzdení
obavami a súčasne sú vysoko motivovaní
k výkonu. K úlohám pristupujú reálne,
prikladajú im ich naozajstný význam. Zvyčajne sú pracovití a vytrvalí. Prekážky ich
nebrzdia, naopak, aktivizujú ich činnosť.
Žiak s vysokou potrebou úspešného výkonu a vysokou potrebou vyhnutia sa

Podľa celkového prospechu žiakov našej
výskumnej vzorky sme vytvorili tri skupiny, pričom priemerná známka žiakov našej vzorky bola 2. Skupina „dobrí žiaci“
je charakterizovaná priemernou známkou 1, skupina „priemerní žiaci“ známkou 2 a skupina „slabí žiaci“ známkou
3 a horšou. Slabí žiaci (tab. 2) dosahujú
na vstupe aj na výstupe nízke a vysoké
hodnoty približne v tých istých aspektoch. Priemerní žiaci dosahujú takmer vo
všetkých aspektoch priemerné hodnoty.
Zaujímavé je, že pri vstupe na SŠ boli
títo žiaci celkovo najvyššie motivovaní
k učeniu so snahou o pozitívne vzťahy.
O niekoľko rokov neskôr síce stále dosahovali prevažne priemerné hodnoty
aspektov motivácie, avšak znížila sa ich
anxiozita v oboch smeroch, čo by mohlo

Tab. 1: Z skóre štyroch skupín žiakov vo vybraných ukazovateľoch
▲ PUV

▼ PVN

Farebná stupnica
mi u žiakov SOŠ. Žiaci súkromných škôl
dosahovali štatisticky významne vyššiu
úroveň vytrvalosti v práci, nižšiu úroveň
potreby vyhnutia sa neúspechu a anxiozity brzdiacej výkon, žiaci cirkevných škôl
dosahovali nižšiu potrebu prestíže.

Nemotivovanosť
Okrem pozitívnych vplyvov sa v škole objavujú aj vplyvy, ktoré motiváciu žiaka znižujú. Túto negatívnu motiváciu – nemotivo-

▲ PUV

▲ PVN

0,262
0,166
0,131
0,227
0,049
0,010
0,274
0,053
0,114

SJL
SJL, malá maturita
Zlepšenie SJL
MAT
MAT, malá maturita
Zlepšenie MAT
Prospech
Správanie
Test študijných predpokladov
najlepší

▼ PUV

▼ PVN

0,074
0,020
0,057
0,013
0,066
0,113
0,094
0,032
-0,082
lepší

najzriedkavejšie volenou odpoveďou, po
troch rokoch sa tento rozdiel významne
zvýšil (p < ,000; d = ,546). Celková nemotivovanosť v našej vzorke vzrástla.

Úspešnosť žiaka
z pohľadu jeho
motivácie
Gage a Berliner (1984) uvádzajú, že keď sa
overoval vzťah inteligencie ako všeobecnej

▼ PUV

▲ PVN

-0,166
0,075
-0,034
-0,105
0,052
-0,015
-0,197
-0,127
0,219
slabší

neúspechu – v tejto skupine sa nachádzajú žiaci s výraznou vnútornou ambivalenciou. Úlohy sú pre nich silne motivujúce
a zaujímavé, ale súčasne ich brzdia obavy
a strach zo zlyhania. Jednotlivé výkony potom výrazne závisia od aktuálnej situácie
a osobnostných charakteristík žiaka.
Žiak s nízkou potrebou úspešného výkonu a nízkou potrebou vyhnutia sa neúspechu – táto skupina je charakteristická
absenciou záujmu o školské úlohy a čin-

-0,194
-0,202
-0,128
-0,163
-0,124
-0,086
-0,193
0,013
-0,175
najslabší

byť náznakom akejsi rezignácie a nezáujmu, a takisto sa znížil ich záujem o udržiavanie pozitívnych vzťahov. Žiaci, ktorí
dosahovali v našej výskumnej vzorke
najlepšie výsledky, boli charakterizovaní
najmä nízkou nemotivovanosťou, malým
záujmom o odmeny a tresty, o prestíž.
Ich vyhýbanie sa neúspechu nebolo také
markantné ako u iných žiakov. V dôležitých aspektoch motivácie dosahovali najvyššie hodnoty.

Tab. 2: Priemerné dosiahnuté hodnoty aspektov motivácie v z skóre pre tri typy žiakov

Výkonové správanie
Ašpiračná úroveň
Výkonová motivácia
Potreba úspešného výkonu
Morálna motivácia
Vytrvalosť v práci
Inštrumentálna motivácia
Poznávacia motivácia
Motivácia k učeniu sa
Časová orientácia do budúcnosti
Anxiozita brzdiaca výkon
Anxiozita podporujúca výkon
Potreba pozitívnych vzťahov
Potreba prestíže
Potreba vyhnúť sa neúspechu
Motivácia odmenami a trestami
Nemotivovanosť
vanosť, spôsobuje frustrácia potrieb žiaka.
Medzi dve najčastejšie príčiny nemotivovanosti zaraďujeme nudu a strach. Ak sú dlhodobo frustrované potreby poznávania,
dochádza u žiaka k nude. V tomto prípade
nie sú dôležité množstvá podnetov, ktoré
sú žiakovi predkladané, ale ich subjektívna váha pre žiaka. Ak sa u žiaka objavuje
strach, ide pravdepodobne o frustráciu
potrieb bezpečia. Avšak prežívanie strachu v tých istých situáciách variuje od žiaka k žiakovi. V jednom prípade môže ísť
o strach vyvolaný situáciou, v druhom prípade o osobnostný rys (Pavelková, 2002).
Nemotivovanosť zastupovalo v našom výskume 5 položiek z dotazníka M-2 (obr.
1). Medzi žiakmi, tak vo vstupnom, ako aj
vo výstupnom meraní, sa ukázala ako najvýznamnejšia otázka č. 4 – záujem robiť

Vstupné meranie
Slabí žiaci
-0,182
-0,155
-0,147
-0,285
-0,138
-0,069
-0,115
-0,152
-0,065
-0,027
-0,139
0,124
0,014
0,078
0,098
0,234
0,279

Priemerní žiaci
-0,094
-0,034
-0,062
0,013
0,000
-0,047
0,038
0,010
0,026
-0,006
-0,029
-0,002
0,034
0,025
0,021
0,072
0,032

rozumovej schopnosti k školskému výkonu
(školským známkam), bolo zistené, že medzi žiakmi s dobrými známkami boli takí,
ktorí majú relatívne nízke schopnosti, a zároveň takí, ktorí majú veľmi vysoké schopnosti. Veľkú časť týchto javov ovplyvňuje
motivácia. Školská úspešnosť žiaka v škole
je viacrozmerný konštrukt, do ktorého
kognitívnej časti spadajú aspekty jeho výkonu, ako priebežný výkon v škole, celkový
výkon hodnotený na vysvedčení, úspešnosť
v národných meraniach, ako je Testovanie
9, Maturita a ďalšie, čiastkové úspechy.
Vytvorili sme 4-skupinovú typológiu žiakov
podľa úrovne ich PUV – potreby úspešného výkonu, a PVN – potreby vyhnutia sa
neúspechu (Hrabal, Pavelková, 2011):
Žiak s vysokou potrebou úspešného výkonu a nízkou potrebou vyhnutia sa neúspe-

Dobrí žiaci
0,203
0,148
0,154
0,172
0,085
0,112
0,072
0,104
0,025
0,014
0,107
-0,063
-0,025
-0,070
-0,064
-0,206
-0,222

Výstupné meranie
Slabí žiaci
-0,265
-0,244
-0,214
-0,289
-0,128
-0,163
-0,186
-0,197
-0,096
-0,048
0,015
0,078
0,039
0,025
0,156
0,231
0,325

nosti. Ak u týchto žiakov nie je výrazný
ani iný typ motivácie (morálna, sociálna,
atď.), je pre učiteľa veľmi náročné motivovať ich a často aj pochopiť, pretože
môže ísť o zrejmé nevyužitie potenciálu
žiaka.
Žiak s nízkou potrebou úspešného výkonu a vysokou potrebou vyhnutia sa neúspechu – táto skupina žiakov je výrazne
motivovaná strachom. To však môže narúšať ich koncentráciu a sťažovať celkový
výkon. Takíto žiaci majú sklon vyhýbať sa
záťažovým situáciám, najmä takým, pri
ktorých by mohli zlyhať.
Žiaci prvej skupiny (tab. 1) dosahujú
takmer vždy najlepšie výsledky v rámci
skúmaných aspektov kognitívnej úspešnosti žiaka. Žiaci poslednej skupiny,
tzv. úzkostní žiaci, sa vyznačujú v rámci

Priemerní žiaci
-0,137
-0,089
-0,112
-0,058
-0,101
-0,055
-0,039
-0,022
-0,057
-0,038
-0,051
-0,071
-0,072
-0,003
-0,037
0,029
0,055

Dobrí žiaci
0,321
0,259
0,257
0,240
0,175
0,167
0,167
0,130
0,109
0,080
0,050
0,050
0,030
-0,012
-0,056
-0,188
-0,232

Zhrnutie
V priebehu výskumu motivácie na vybraných stredných školách sa ukázali viaceré
kritické momenty. Výrazný úbytok žiakov
bol spôsobený odchodom žiakov zo školy, prepadnutím či prestupom do inej triedy, chybami v kódoch žiakov a podobne.
Určitý úbytok žiakov spôsobilo aj odstúpenie niekoľkých škôl od výskumu pre
časovú náročnosť.
Motivácia a školská úspešnosť nie sú vždy
v priamom vzťahu. To môžeme vidieť aj
na výsledkoch, keď najmotivovanejší žiaci
nie vždy dosahujú najlepšie výsledky alebo
najlepší žiaci nie sú vždy tí najmotivovanejší. Zložitý vzťah medzi motiváciou a úspešnosťou žiaka je potrebné postupne odhaľovať, čo aj bolo cieľom tohto výskumu.
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Zoznam študijných odborov a učebných odborov
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce
a Zoznam študijných odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
1. Úvod

3. Postup pri tvorbe zoznamov

Zoznam študijných odborov a učebných
odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb
trhu práce a Zoznam študijných odborov
a učebných odborov s nedostatočným
počtom absolventov pre potreby trhu práce boli spracované na základe ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Podľa citovaného ustanovenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
školstva“) v spolupráci s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, so stavovskými organizáciami, s profesijnými organizáciami a odborovými organizáciami určuje Zoznam
študijných odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu práce.

Zoznam študijných odborov a učebných
odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu
práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce bol spracovaný na základe návrhov stavovských
a profesijných organizácií, ktorými boli:
■ Republiková únia zamestnávateľov,
■ Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení Slovenskej republiky,
■ Slovenská obchodná a priemyselná komora,
■ Slovenská živnostenská komora,
■ Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
■ Slovenská banská komora,
■ Slovenská lesnícka komora.

2. Zdroje údajov
Pri tvorbe Zoznamu študijných odborov
a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah
potrieb trhu práce bola využitá informácia o uplatnení absolventov stredných
škôl na trhu práce podľa jednotlivých
krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov, ktorú podľa
§ 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 184/2009
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom školstva dvakrát
ročne.
Pri tvorbe Zoznamu študijných odborov
a učebných odborov s nedostatočným
počtom absolventov pre potreby trhu práce boli využité analýzy a prognózy vývoja
na trhu práce, ktoré podľa § 12 písm. ac)
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vypracúva Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny a zverejňuje ich na svojom webovom sídle. Pri tvorbe analýz a prognóz
vývoja na trhu práce s Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 5 ods.
3 písm. a) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov spolupracujú stavovské a profesijné organizácie.

K jednotlivým predloženým návrhom
bola vypracovaná informácia o absolventskej miere nezamestnanosti a prognóza
o potrebe trhu práce k roku 2017. Následne na pracovných stretnutiach, ktoré
sa konali v dňoch 4. septembra 2013, 16.
októbra 2013 a 4. novembra 2013, zaujali
k jednotlivým návrhom svoje stanoviská
zástupcovia Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

4. Využitie zoznamov
Zoznam študijných odborov a učebných
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam
študijných odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
budú mať v praxi toto uplatnenie:
a) Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce
a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce bude zohľadnený pri
rozpise ﬁnančných prostriedkov v rámci normatívneho ﬁnancovania, pričom
sa predpokladá ich aplikácia od 1. januára 2015 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o ﬁnancovaní škôl a školských zariadení.
b) Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu práce sa
bude využívať v nadväznosti na zámer
prostredníctvom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony – upravené nové znenie,
a ktorý je aktuálne v legislatívnom procese v Národnej rade Slovenskej republiky,
určiť minimálny počet žiakov v triedach
stredných škôl. Zriaďovateľ strednej školy bude môcť určiť aj nižší počet žiakov
v triede, ak daný študijný odbor alebo
učebný odbor bude zaradený do Zoznamu študijných odborov a učebných
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
c) Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č.
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov samosprávny kraj určuje všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v krajskej rade pre odborné
vzdelávanie a prípravu najneskôr do
30. septembra počet tried prvého ročníka stredných škôl ﬁnancovaných zo
štátneho rozpočtu vo svojej územnej
pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami
a prognózami o vývoji trhu práce.
d) V súvislosti s možnosťou ministerstva
školstva vo verejnom záujme na návrh
zriaďovateľa strednej školy a po prerokovaní so samosprávnym krajom rozhodnúť o zvýšení počtu tried prvého
ročníka stredných škôl určeného podľa
§ 4 ods. 2 písm. c) citovaného zákona
bude ministerstvo školstva akceptovať
žiadosti o navýšenie počtu tried iba
v prípade študijných odborov a učebných odborov, ktoré budú zaradené
do Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu práce.

5. Zoznam študijných odborov
a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov
pre potreby trhu práce
2157 M geológia, geotechnika
a environmentalistika

2176 H mechanik banských prevádzok
2234 M zlievačstvo
2275 H hutník
2423 H nástrojár
2433 H obrábač kovov
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
2435 H 01 klampiar – strojárska výroba
2439 H lakovník
2683 H 11 elektromechanik –
silnoprúdová technika
2860 K chemik-operátor
2866 H gumár-plastikár
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár-kvalitár
2954 H mäsiar
2962 H pekár
2963 H mlynár a cestovinár
2987 H 01 biochemik – mliekarská
výroba
3247 K technik obuvníckej výroby
3274 H obuvník
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo –
drevárstvo
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo –
nábytkárstvo
3370 H čalúnnik
3457 K operátor tlače
3473 H 07 polygraf-tlačiar
3473 H 08 polygraf-knihár
3663 H tesár
3673 H kachliar
3680 H podlahár
3684 H strechár
3688 H kominár
3739 M elektrotechnika v doprave
a telekomunikáciách
4210 M 04 agropodnikanie –
farmárstvo
4211 M 16 záhradníctvo – záhradná
a krajinárska tvorba
4227 M 01 vinohradníctvo
a ovocinárstvo – prevádzka
4561 H 01 poľnohospodár –
mechanizácia
4578 H rybár
4580 H 03 chovateľ – chov oviec
8541 H umelecký kováč a zámočník
8573 H umelecký keramikár

6. Zoznam študijných odborov
a učebných odborov, ktoré sú
nad rozsah potrieb trhu práce
2381 Q strojárstvo
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie
a služby
2419 K operátor ekologických zariadení
2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K graﬁk digitálnych médií
6421 L spoločné stravovanie

■

všetky študijné odbory organizované
formou kvaliﬁkačného pomaturitného
štúdia zaradené do oddielu A a oddielu
B prílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 282/2009 Z. z.
o stredných školách v znení neskorších
predpisov s výnimkou študijných
odborov 1140 N astronómia, 5310 N
zubný technik, 5315 N zdravotnícky
záchranár a 9210 N bezpečnostná
služba

7. Záver
Zoznam študijných odborov a učebných
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce obsahuje
39 odborov vzdelávania. V školskom
roku 2013/2014 v študijných odboroch
a učebných odboroch zaradených do
predmetného zoznamu študuje 1 868
žiakov.
Zoznam študijných odborov a učebných
odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb
trhu práce obsahuje šesť študijných odborov a študijné odbory organizované
formou kvaliﬁkačného pomaturitného
štúdia zaradené do oddielu A a oddielu
B prílohy č. 5 vyhlášky o stredných školách. V školskom roku 2013/2014 v študijných odboroch vzdelávania zaradených do predmetného zoznamu študuje
10 009 žiakov.
Zoznam študijných odborov a učebných
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam
študijných odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
nadobudnú účinnosť dňom schválenia
ministrom školstva. Následne budú zverejnené na webovom sídle ministerstva
školstva.
Vzhľadom na meniace sa potreby trhu
práce, ako aj meniaci sa vývoj absolventskej miery nezamestnanosti v jednotlivých
odboroch vzdelávania budú predmetné
zoznamy každoročne aktualizované.

Zoznam študijných odborov a učebných
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam
študijných odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
16. decembra 2013 pod číslom 201314520/62746:9-925.
Ilustračné foto Ján SÚKUP

