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PRIJÍMACIE POHOVORY - INDIKÁTOR
ETICKEJ A PEDAGOGICKEJ KRÍZY NÁHO KOLSTVA?
M. Valica, Metodické centrum B. Bystrica

Anotácia: Nedôveryhodnos známok zo stredných kôl pri prijímaní na vysoké koly. Podobný problém
pri prijímaní na stredné koly. Etický a pedagogický problém zodpovednosti kôl za výsledky svojich iakov,
tudentov. Zmena hodnôt, cie¾ov, stratégie kôl a kolstva. Kurikulárna reforma a riadenie, hodnotenie kvality
kôl, pedagógov.
K¾úèové slová: prijímacie pohovory, etická a pedagogická kríza kolstva, rozvojová stratégia kolstva a koly,
diskusia pedagógov
Riaditelia piatich tátnych gymnázií na strednom
Slovensku poiadali nedávno dekana právnickej fakulty
UK v Bratislave, aby zváil systém prijímacích pohovorov
a nebral do úvahy známky z vysvedèení a maturít. Len
tak mono, pod¾a nich, dosiahnu rovnakú tartovaciu èiaru pre vetkých uchádzaèov, pretoe dnený systém hodnotenia vedomostí tudentov je poznamenaný ve¾kou subjektívnosou uèite¾ov, a tak jednotka má na kadej kole
inú váhu. Absolventi nároènejích gymnázií sa dostávajú
do nevýhody oproti tým, ktorí získavajú výborné známky
na nenároèných gymnáziách.
Po preèítaní tejto informácie v denníku SME (20. 5. 1999)
som si ako prvé uvedomil, e absolvent nenároèného
gymnázia to má relatívne ete aie. Jeho vyhliadky na
úspech, aj keï je to "výborný" tudent, pri vysoko postavených výkonových kritériách mnohých vysokých kôl, najmä o ktoré je vysoký záujem, je ve¾mi malý. V kadom
prípade vak na zjavnú systémovú chybu náho kolského systému dopláca predovetkým tudent,
 ktorý môe situáciu ovplyvni najmenej;
 o ivotný osud ktorého ide.
Dopláca na òu aj rodiè neúspeného iaka, ktorý jeho
vzdelávanie financuje.
Dovolím si tvrdi, e podobný problém dlhodobo pretrváva i na prijímacích pohovoroch na stredných kolách. Myslím si, e tento krízový fenomén náho kolstva je tou povestnou pièkou ¾adovca naej krízy. To
podstatné, èo tak osudovo a èasto i tragicky rozhoduje
o ivotnej ceste iakov a tudentov je skryté pod vodou!
Zdá sa, e je nutné poui efektívne nástroje manamentu na vetkých úrovniach riadenia kolstva a kôl
nielen v prijatí ekonomického balíèka, ale i pedagogického balíèka, ktorý by vznikol na základe komplexnej
analýzy súèasného stavu, h¾adania alternatív a vymedzenia strategickej vízie a postupných krokov zmeny náho
kolstva. Nanovo, stavajúc na doterajích pozitívnych
zmenách a pouèení z chýb, treba si odpoveda, pod¾a môjho názoru, na navzájom súvisiace otázky:

 hodnôt a cie¾ov vzdelania v obèianskej spoloènosti;
 práv a povinností poskytovate¾ov a uívate¾ov vzdelávacích sluieb vyplývajúcich z naej ústavy a prijatých medzinárodných konvencií;
 demokratizácie a humanizácie vzdelávania s cie¾om vyvái silno prevládajúci scientizmus vo vzdelávaní a byrokratizmus v riadení i vo vnútri kôl, nerepektujúci individualitu a práva iakov, tudentov;
 etiky kôl, tátnej správy a samosprávy na základe
vymedzenia jasných pravidiel financovania a morálky
vzahov medzi nimi, urèujúcich zodpovednos riadiacich zloiek a koly, pedagógov za rozvoj iakov a tudentov v spolupráci s rodièmi, "odberate¾skými" kolami
a budúcimi zamestnávate¾mi;
 stratégie zmeny náho kolského systému, kurikulárnej reformy v jednotlivých typoch a druhoch
kôl s cie¾ovou a obsahovou nadväznosou jednotlivých stupòov, druhov kôl a väzbami na poiadavky náho
a perspektívne i európskeho trhu práce;
 riadenia a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania od materských a po vysoké koly spojené s rozvojom metodológie a metodiky evaluácie výchovno-vzdelávacích výsledkov a ich efektov pre ivot absolventov kôl;
 kvality prípravy budúcich pedagógov a ich ïalieho vzdelávania vo vzahu k hodnotám a cie¾om vzdelania, systému kariérového rozvoja pedagógov.
Na stránkach náho èasopisu otvárame diskusiu, ktorá
by pomohla identifikova súèasný stav a návrhy rieení
týchto zloitých otázok optikou pedagógov zo kôl a kolských zariadení, zo tátnej správy. Tento hlas by mal by
podstatný a urèujúci pre koncipientov vízie, rozvojovej stratégie a legislatívy v kolstve pre budúce obdobie.

Summary: The author presents a current problem of university entrance exams in social, ethic and
pedagogic context as a crises of Slovak educational system.

2

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 3/99

TQM - TOTÁLNE RIADENIE KVALITY KOLY1
I. Turek, Materiálovo-technologická fakulta STU Bratislava

Anotácia: TQM je súèasným trendom riadenia koly v hospodársky vyspelých tátoch sveta. Cie¾om kontinuálne zvyovanie kvality procesu i výsledkov vzdelávania, bez neprimeraného zvyovania finanèných nákladov na vzdelávanie a zvyovanie konkurencieschopnosti koly.
K¾úèové slová: kvalita, totálne riadenie kvality, zákazník, orientácia na vyuèovací proces, kontinuálne
skvalitòovanie kvality, PDSA cyklus, podnikavos, vodcovstvo, vedenie, uèite¾ ako profesionál, sebahodnotenie
TQM (Total quality management) - totálne riadenie
kvality sa zavádza v posledných rokoch do kolstva v hospodársky vyspelých tátoch sveta za úèelom zlepenia
práce kôl, zabezpeèenia kvalitných výsledkov výchovy
a vzdelávania, pri zachovaní primeraných finanèných
nákladov na prevádzku kôl. TQM má dosta koly do
pohybu, aby na základe súèasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manamentu, permanentne,
najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitòovali svoju prácu.
Mimoriadny dôraz na kvalitu riadenia a výroby sa zaèal
v priemysle USA v 80-tych rokoch ako reakcia na zaostávanie amerických priemyselných spoloèností za japonskými, ktoré dokázali produkova vysokokvalitné výrobky za
ve¾mi prijate¾né ceny, pri súèasnom zabezpeèení kvalitného servisu výrobkov, ich promptnej dodávky a prispôsobenia sa elaniam zákazníkov. V USA vznikla teória
riadenia kvality v priemysle a v obchode, nazývaná TQM.
aiskom TQM je 14 princípov úspenej èinnosti organizácie, ktoré formuloval Deming (1986) a Porterov model
konkurencieschopnosti (Porter, 1980). Pod¾a Tribusa je
TQM spôsob riadenia, ktorý sa sústreïuje na kvalitu ako rozhodujúcu prioritu, dôleitejiu ako zisk,
zniovanie nákladov, podiel na trhu a ïalie èinitele.
Tí, èo poznajú riadenie kvality chápu, e ak sa zvyuje
kvalita, potom náklady klesajú, zákazníci i zamestnanci
sú spokojnejí, zvyuje sa podiel na trhu a ziskovos
stúpa.2 Pod¾a Glassera (1994) je kvalita tým najlepím,
èo môe jedinec v organizácii v urèitej dobe dosiahnu.
Kvalita je vdy nejakým spôsobom uitoèná, nikdy nie je
detruktívna ani voèi jedincovi, ani voèi organizácii. Kvalitu
je moné vdy zdokona¾ova bez oh¾adu na jej aktuálnu
úroveò. Kvalita sa vdy pociuje ako dobro, a èím vyia
je kvalita, tým dlhie sa pociujú pocity dobra. Kvalitná
organizácia je otvorená inováciám najmenej v dvoch
smeroch: èo robi a ako to robi. TQM umoòuje dosahova
maximálnu úèelnos (procesov, výrobkov) pri optimálnej
hospodárnosti.
Podstatou TQM sú pod¾a Lundquista (1998) tieto tri prvky:
1. produkty výroby, výrobky majú spåòa elania,
potreby zákazníkov;

2. orientácia na proces výroby;
3. kontinuálne, nepretrité zlepovanie, zdokona¾ovanie výroby.
Aplikácia TQM v priemysle a obchode USA, Ve¾kej
Británie, Holandska a ïalích tátoch priniesla evidentné
výsledky, dôkazom èoho je, e tieto táty sa dostali opätovne do èela svetového hospodárskeho vývoja. Princípy
TQM zaèali postupne prenika aj do ostatných odvetví,
medzi nimi aj do kolstva. V oblasti vzdelávania v USA,
Ve¾kej Británii, Holandsku atï. oèakávajú od TQM vyrieenie rozporov medzi nárastom záujemcov o vzdelávanie (najmä vysokokolské), nedostatkom adekvátnych
finanèných zdrojov na zabezpeèenie vzdelávania, pri
súèasnom zachovaní, ba i zvyovaní kvality procesu i výsledkov vzdelávania. Jednotlivé koly si od TQM s¾ubujú
zachovanie svojej konkurencieschopnosti, poskytovanie
kvalitného vzdelania za prijate¾né finanèné náklady.
Pri aplikácii TQM na vzdelávanie si treba uvedomi
tieto rozdiely medzi kolou a priemyselným podnikom:
 kola nie je priemyselným podnikom.
 Vzdelávaní - iaci, tudenti nie sú produktmi vzdelávania,
výrobkami.
 Ich výchova, vzdelanie je produktom vzdelávania.
 Produkt vzdelávania má nieko¾ko zákazníkov, odberate¾ov, ktorými sú: vzdelávaní (iaci, tudenti), ich rodièia, ich potencionálni zamestnávatelia, spoloènos ako
celok, iné vzdelávacie intitúcie, na ktorých sa budú
vzdelávaní ïalej vzdeláva.
 Cie¾om vzdelávania nie je zisk, aj keï finanèné náklady
naò sú dôleité.
 Jedinci získavajúci vzdelanie nebývajú tými, ktorí za toto
vzdelanie platia.
Ïalej sa pokúsime struène charakterizova tri vyie
uvedené základné prvky TQM v podmienkach
kolstva.
1. Jedným zo základných princípov TQM je, e kvalitu
urèuje zákazník, prièom zákazník je kadý, komu
poskytuje jedinec nejakú slubu a sluby poskytované zákazníkovi majú ma najvyiu monú kvalitu.
Kvalita znamená robi (produkova) správne veci a tieto

Poznámka: Príspevok bol prezentovaný na vedeckej konferencii Cesty k zabezpeèeniu kvality vzdelávania, ktorú v dòoch 3. - 4. mája
1999 organizovalo MC v Bratislave v Budmericiach .
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veci robi (vyrába) správne (Tribus, 1994). Správne veci
sú tie veci, ktoré poadujú zákazníci. Správne robi tieto
veci znamená robi ich tak, aby boli vysokokvalitné, pri
vynaloení optimálneho pracovného èasu, optimálnom
vyuití ¾udských i finanèných zdrojov, ako aj pracovných
prostriedkov. V kole si to vyaduje najmä správne odpovede na otázky Èo vyuèova? Ako to vyuèova? iak,
tudent je v tomto chápaní uèite¾ov zákazník a má právo
oèakáva od uèite¾a najvyiu kvalitu sluieb, t.j. najkvalitnejie vzdelávanie (pre uèite¾a je to povinnos). Podobne
pre riadite¾a koly sú zákazníkmi uèitelia a zamestnanci
koly, ktorú riadi, pre ministra kolstva sú zákazníkmi vetci
zamestnanci rezortu kolstva. Preto kolská politika má
ma najvyiu monú kvalitu a aj metódy oboznamovania
uèite¾ov s touto politikou a jej presadzovanie majú by èo
najkvalitnejie. Úlohou nadriadených je odstraòova prekáky, ktoré zabraòujú ich podriadeným poskytova
najvyiu kvalitu sluieb zákazníkom. Ako sme u
uviedli vyie, v kolstve existuje viacej zákazníkov. Potenciálni zamestnávatelia oèakávajú od koly
a posudzujú kvalitu jej práce pod¾a toho, do akej miery
vedomosti, zruènosti, schopnosti a postoje absolventov
koly vyhovujú ich poiadavkám, nárokom (tandardom),
oèakávaniam. iaci, tudenti oèakávajú, elajú si, aby na
vyuèovaní nemali strach, trému, nenudili sa, neboli ikanovaní, drilovaní, nerobili nudné, stereotypné (èasto aj zbytoèné)
èinnosti, aby sa nerobila protekcia, aby mohli by aktívni,
samostatní, repektovaní, aby sa vyuèovanie èo najviac pribliovalo hre a nie namáhavej, akej, nútenej práci, aby
uèivu rozumeli, aby sa èo najviac nauèili v kole a nie a
potom doma. Rodièia iakov, tudentov, ako aj spoloènos
ako celok chcú, aby ich kola pripravila èo najlepie pre
ivot. koly vyieho typu oèakávajú od kôl niieho typu,
aby svojich absolventov pripravili èo najlepie na túdium
na ich kole. Prvoradým záujmom kadej koly by malo
by poznanie oèakávaní, potrieb, elaní zákazníkov (iakov,
ich rodièov, potenciálnych zamestnávate¾ov, kôl vyieho
typu atï.), a to na základe permanentne získavaných validných a reliabilných údajov a nie iba na základe intuície
a skúsenosti uèite¾ov. To si vyaduje systematickú spätnú
väzbu - zisovanie postojov k výuèbe, kole od iakov, ich
rodièov, absolventov koly, ich odoberate¾ov (kôl vyieho
typu, zamestnávate¾ov), ako aj systematický prieskum trhu
- poznanie oèakávaní a potrieb budúcich iakov (aj úrovne
ich vedomostí, zruèností, schopností, postojov), ich rodièov,
odoberate¾ov absolventov. Na realizáciu takejto spätnej
väzby je vhodná najmä metóda rozhovoru a dotazníková
metóda. Vedenie a uèitelia koly by sa mali aktívne podie¾a na formovaní kolskej politiky, a to najmä dávaním návrhov nadriadeným, na základe poznania potrieb svojich
zákazníkov. V prípade kolízie elaní, záujmov zákazníkov
je nevyhnutné vyjednávanie a kompromis.
2. Ak sa zistia neuspokojivé výsledky vyuèovania a a
potom sa zaène robi náprava, býva to spravidla u ne-

skoro. Ove¾a úèinnejie je nedostatkom predchádza, ako
ich dodatoène napráva. Preto sa v TQM odporúèa sústredi sa na kvalitu procesu výroby (v kole kvalitu vyuèovacieho procesu) - na jeho bezporuchový, bezproblémový,
optimálny priebeh a pri výrobe pouíva najmodernejie,
vysokoefektívne stroje, prístroje, zariadenia a technológie
(v kole moderné, efektívne vyuèovacie metódy, organizaèné formy vyuèovania, uèebné pomôcky a didaktická
technika). Uèitelia by mali pozna najnovie informácie,
trendy, inovácie z oblasti pedagogiky, psychológie, metodiky
vyuèovania jednotlivých predmetov i ïalích vedných
disciplín a, samozrejme, i v obsahu predmetov, ktoré vyuèujú a tieto inovácie vo vyuèovacom procese aj aplikova. To
si vyaduje systematické a pravidelné ïalie vzdelávanie uèite¾ov, ich odborný a profesijný rast. Odporúèa
sa, aby kola zabezpeèovala prioritne vlastné interné ïalie
vzdelávanie uèite¾ov a aby sa nespoliehala iba na profesionálne intitúcie pre ïalie vzdelávanie uèite¾ov (WellerMcElwee, 1997). Uèitelia by mali ma prístup k najnovím
informáciám, a to najmä zabezpeèením príslunej kninej
a èasopiseckej literatúry, bezproblémovým prístupom
k INTERNETu, poèítaèovej, rozmnoovacej a telekomunikaènej technike vôbec. Je potrebné odstráni predimenzovanos uèiva, urèi základné uèivo jednotlivých predmetov
(repektova pritom tézy, e menej býva viac; to, èo nejde
do håbky nemá zmysel vyuèova), repektova medzipredmetové vzahy a interdisciplinárny prístup. Pokia¾ nie sú
celotátne tandardy vzdelávania, urèi tieto pre vlastnú
kolu a pravidelne overova dosahovanie týchto tandardov. Pri plánovaní práce i jej hodnotení vyuíva tímovú
prácu uèite¾ov. Vo vyuèovacom procese pouíva aktivizaèné metódy, uplatòova humanistický prístup k iakom,
iakov motivova, umoòova ich samostatnú, tvorivú prácu, permanentne realizova spätnú väzbu, aplikova
kooperatívne vyuèovanie, problémové i projektové vyuèo-
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vanie, individuálny a diferencovaný prístup k iakom, repektova preferované uèebné týly jednotlivých iakov,
hodnotenie iakov má by objektívne a spravodlivé, vyuíva sebahodnotenie iakov a pod. Èas vyuèovacích jednotiek je potrebné efektívne vyuíva a v prípade potreby
realizova aj douèovanie iakov. V procesuálnej stránke
by malo by cie¾om maximálne priblíenie sa k realizácii
Komenského idey o kole hrou, aby sa vyuèovanie stalo
pre iakov príjemným a vzruujúcim záitkom. TQM si
vyaduje, aby na kvalite procesu boli zainteresovaní vetci
úèastníci, t.j. nielen uèite¾, ale aj iaci, tudenti. Predpokladá to nielen ich aktívnu úèas vo vyuèovacom procese,
ale aj spoluúèas na rozhodovaní o òom. Ak sa na kole
pripravujú napr. nejaké organizaèné zmeny vo vyuèovaní,
èi zmeny vo vyuèovacom postupoch, mali by by tieto
prediskutované v prvom rade so iakmi, tudentmi a nimi
aj akceptované. iaci, tudenti by mali pozna odpovede
na otázky typu: Èo sa mám uèi? Preèo sa to mám uèi?
Ako, kedy, s kým a s èím sa to mám uèi? Ako dlho sa
to budem uèi? Aké sú kritériá môjho hodnotenia?
Ako, kedy budem skúaný a hodnotený? Ako zistím,
e som sa nauèil? a pod. Zároveò by sa mali podie¾a
aj na formulovaní správnych odpovedí na tieto otázky.
3. Kontinuálne skvalitòovanie vyuèovacieho procesu
vyaduje predovetkým od uèite¾ov, aby sa neustále zamý¾ali, analyzovali a hodnotili vlastnú prácu a snaili sa ju skvalitòova. Neodmyslite¾nou súèasou ich práce by mal by
systematický prístup nazývaný PDSA cyklus1 (Lundquist,
1998). Tento cyklus pozostáva z týchto tyroch etáp:
a) plánovanie èinnosti zameranej na skvalitnenie vyuèovania (plánovanie postupu overenia a zavádzania nejakej
inovácie, hoci aj malej, napr. inovácia v spôsobe motivácie
iakov, alebo skúania iakov, realizácii spätnej väzby,
osvojovaní uèiva, jeho prehlbovaní a pod.);
b) realizácia plánu na vyuèovaní;
c) hodnotenie èinnosti pomocou adekvátnych metód
a techník;
d) analýza, reflexia, hodnotenie výsledkov èinnosti,
výsledkov èoho je nový plán èinnosti a nový PDSA cyklus.
Pri aplikácii PDSA cyklu uèite¾ v podstate realizuje
akèný výskum (o akènom výskume pozri podrobnejie in
Turek, 1998), ktorý je integrálnou súèasou vyuèovacieho
procesu, a preto sa môe sta súèasou práce kadého
uèite¾a. Akèný výskum prináa uèite¾ovi väèie uspokojenie z práce, uèite¾ pri òom odborne rastie, stáva sa lepím
uèite¾om, rozvíja sa jeho kritické myslenie, sebapoznanie,
sebahodnotenie, prehlbuje sa chápanie podstaty výchovy
a vzdelávania. Kvalita prichádza z ustavièného experimentovania s novými mylienkami a programami, hodnotenia výsledkov experimentov a rozhodovania na základe
týchto výsledkov.
aisko TQM spoèíva v zmene týlu riadenia. Pod¾a
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Deminga (1986) najmenej 90% problémov v kadej organizácii spoèíva v riadení tejto organizácie, v nedostatkoch riadenia. Podstatou nového týlu riadenia je robi
veci pre ¾udí a s nimi. ¼udia pracujú v urèitom systéme,
napr. uèitelia v kole. Pod¾a Tribusa je úlohou vedúceho pracovníka pracova na tomto systéme, permanentne ho
zlepova spolu s ¾uïmi, ktorí v tomto systéme pracujú.2
Namiesto kontroly a riadenia ¾udí sa má pri riadení klás
dôraz na zlepovanie, skvalitòovanie systému. Pri výbere
riadiacich pracovníkov sa pod¾a Tribusa treba riadi týmto
princípom: Nemôete riadi to, èomu nerozumiete.
Nemôete rozumie tomu, èo ste sami nikdy nerobili.3
Nový týl riadenia má tri charakteristické znaky:
1. Podnikavos: h¾adanie moností, alternatív a odvaha riskova, realizova nové mylienky.
2. Vodcovstvo: inpirovanie, presviedèanie a motivácia ¾udí.
3. Vedenie, usmeròovanie: plánovanie, rozhodovanie, delegovanie právomoci, spolupráca, kontrola, nie prikazovanie a donucovanie.
V teórii TQM sa vyuívajú aj najnovie výskumy
¾udského mozgu. Správanie sa ¾udí je motivované zvnútra
(vnútorná motivácia) a smeruje k zabezpeèeniu geneticky
zakódovaných ¾udských potrieb: biologických, potreby
lásky a spolupatriènosti, slobody, astia, moci, zábavy atï.
Èoko¾vek, èo výrazne uspokojuje jednu alebo viacej
potrieb sa povauje za kvalitu. Preto kvalitná je tá organizácia, ktorá uspokojuje potreby svojich pracovníkov. Prikazovanie, donucovanie nikdy neuspokojuje potreby,
a preto nemôe vies k iadúcej kvalite práce. ¼udský
mozog vyhodnocuje vetko, èo èlovek robí z h¾adiska uspokojovania jeho potrieb. Pokia¾ práca a pracovné prostredie neuspokojuje tieto potreby, nemôe dôjs k vytvoreniu kvality
(Bacík, 1998). Uspokojovanie potrieb vyvoláva kvalitu
a je sprevádzané pocitom astia, spokojnosti. Pod¾a
Glassera (1994) hlavný rozdiel medzi astnými a neastnými ¾uïmi spoèíva v tom, e astní ¾udia spravidla
hodnotia svoje vlastné správanie a neustále sa ho
pokúajú zdokona¾ova. Naproti tomu neastní ¾udia
väèinou hodnotia správanie iných ¾udí a venujú ve¾a
èasu ich posudzovaniu, kritike, saovaniu sa na nich,
prièom si myslia, e takto ich prinútia zlepi prácu.
Kvalitná organizácia sa skladá z omnoho väèieho poètu
astných ¾udí, ako ¾udí neastných. Z tohto pre vedenie
organizácie (koly) vyplýva potreba vytvárania príjemného, priate¾ského pracovného prostredia, v ktorom majú
vetci pracovníci pocit, e sa podie¾ajú na riadení, na dosiahnutých výsledkoch. V takomto pracovnom prostredí nie je miesto pre donucovanie a predpokladá sa, e prirodzená túba po kvalite má by prvoradou a hlavnou motivaènou silou. Od nikoho sa nemá vyadova, aby robil

Poznámka: PDSA je akronym pozostávajúci z prvých písmen opisujúcich èinnos v jednotlivých etapách: Plan - Do - Study - Act.
Tribus, M.: When the District Opts for Quality Management, Whats a Superintendant Supposed to Do? The British Council 1994.1994, s. 2.
3
Tie tam.
1
2

5

NÁZORY- SKÚSENOSTI - POLEMIKY

nieèo neuitoèné, ale ani to, aby to, èo robí, robil menej
dobre, ako môe. Pod¾a Tribusa (1994) netreba pouíva vonkajiu motiváciu (odmeny, pochvaly, ocenenia a pod.) za to, e ¾udia robia to, èo sa od nich
oèakáva, èo majú vo svojich pracovných zmluvách.
Namiesto toho má riadiaci pracovník stava na vnútornej
motivácii zameranej na uspokojovanie potrieb pracovníkov,
èo vyvoláva pocity uspokojenia, radosti, astia, kvalitu
práce. Je potrebné podporova spoluprácu a zmenova
súaivos pracovníkov. Vedúci pracovník má pristupova k pracovníkom ako k profesionálom, má s nimi
diskutova o tom, èo a preèo je potrebné robi, a pokia¾
to nepochopí kadý. Nemá ale hovori profesionálovi, ako
má túto prácu urobi, pokia¾ profesionál o to sám nepoiada. Má presviedèa kadého, aby svoju prácu sám hodnotil
(reflexia, sebahodnotenie, autoevaluácia), pretoe kvalita
môe by dosiahnutá iba sebahodnotením. Externé
hodnotenie môe vies k dobrej práci, nikdy ale k iadúcej
kvalite práce, pretoe vysiela jasný signál: Nedôverujeme
kvalite vaej práce. V kvalitných organizáciách vedúci
dôveruje pracovníkom na vetkých úrovniach, e svoju
prácu hodnotia, a práve táto dôvera vedie ku kvalite.1
Návod na zvyovanie kvality práce koly podáva aj
dokument OECD nazvaný Èo pôsobí na inovácie: Rozvoj koly má by postavený na prístupe k uèite¾om
ako k expertom a profesionálom. K tomu sú nevyhnutné programy ich ïalieho vzdelávania, ktoré im
umonia, aby sa zdokona¾ovali, pracovali v tímoch
a oboznamovali sa s novými formami autonómie. Cie¾om je usilova sa o vytvorenie kladne pôsobiacej
klímy, v ktorej sa ¾udia necítia by ohrození a ktorá
prirodzenou cestou vedie k autoevaulácii. koly sa
tak stávajú uèiacimi sa organizáciami, ktoré sú
schopné trvale zlepova svoje pracovné výsledky. 2
Organizácia, v ktorej sa aplikuje TQM, vie, èo sa jej
darí realizova a preèo sa jej to darí realizova. Rovnako
vie, èo sa jej nedarí a preèo sa jej to nedarí. Táto organizácia sa snaí permanentne zdokona¾ova, skvalitòova svoju
prácu, panuje v nej tvorivá, priate¾ská, radostná klíma.
Výstinú odpoveï na otázku, kedy má organizácia
zaèa aplikova TQM, dal Deming (1986): Je jedno, kedy
zaènete, pokia¾ zaènete okamite. Po zavedení TQM
nemono oèakáva pozitívne výsledky okamite, ale
najmenej po troch a piatich rokoch (Weller - McElwee,
1997). V prvom rade je dôleité, aby si najmä riadiaci
pracovníci koly dôkladne osvojili teóriu TQM, vytvorili
aktív nieko¾kých dobrovo¾níkov (uèite¾ov), navrhli ciele,
stratégiu a plán transformácie tradièného riadenia koly
na TQM, experimentálne overili TQM v jednej alebo
dvoch triedach koly.
Pri transformácii tradièného riadenia na TQM sú pod¾a
Tribusa (1984) nevyhnutné tieto èinitele: Kadý systém
1
2

by mal ma dlhodobý cie¾, filozofiu, víziu a stratégiu ako
tento cie¾ dosiahnu, zruèných pracovníkov, primerané
zdroje, mali by by urèené odmeny za kvalitné dosahovanie
èiastkových cie¾ov a mala by by dobrá organizácia práce.
Bez dlhodobého cie¾a nemá systém kam smerova. Ak
chýba filozofia, ako tento cie¾ dosiahnu, chýbajú stúpenci
tohto cie¾a. Bez vízie, predstavy tohto cie¾a dochádza
k zmätku, chaosu. Bez stratégie je u zaèiatok transformácie pomýlený. Ak nie sú zdroje, dochádza k frustrácii
pracovníkov. Bez zruènosti dochádza k obavám. Ak nie
sú odmeny, pracovníci sú zatrpknutí. Ak nie je organizácia,
nie je ani koordinácia.
Aplikácia TQM prináa lepie výsledky práce iakov
i uèite¾ov, zvýenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej
morálky, disciplíny, zniuje sa zákoláctvo, vandalizmus
a ïalie negatívne správanie iakov, lepie sa vyuíva
pracovný èas, ¾udské, finanèné i technické zdroje, zákazníci (iaci, ich rodièia, odberatelia absolventov koly) sú
spokojnejí, náklady na prácu koly sa zniujú. Práca uèite¾ov a iakov nebýva pritom namáhavejia, pretoe sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé
pracovné vzahy, neefektívne vyuívanie zdrojov atï.
(Weller - McElwee, 1997).
TQM vedie ku kontinuálnemu skvalitòovaniu práce koly z jej vnútorných zdrojov. Skvalitòovaniu práce
koly a zavádzaniu TQM napomáhajú aj vonkajie èinitele:
nadriadené kolské orgány, spoloèenská mienka atï. Vo
Ve¾kej Británii sú takýmito èinite¾om napr:
 Vzdelávacie tandardy, ktorých dosahovanie v urèitých vyuèovacích predmetoch a u urèitých vekových kategórií iakov sa kadoroène overuje. Na základe výsledkov
v dosahovaní vzdelávacích tandardov sa zostavujú ligové
tabu¾ky kôl (pri zoh¾adnení vstupných parametrov
iakov, prostredia koly a pod.). Kadá kola sa snaí
dosta v ligovej tabu¾ke èo najvyie.
 Charta rodièov, pod¾a ktorej sú rodièia najdôleitejími zákazníkmi kôl. Majú právo nahliadnu do výsledkov hodnotenia iakov, vyjadrova sa k nim a k èinnosti koly vôbec atï.
 Na kadej kole sa realizuje raz za tyri roky komplexná inpekcia. Výsledky práce koly sa posudzujú pod¾a starostlivo vypracovaných kritérií, ktoré zodpovedajú celotátnym tandardom. Èlenmi inpekèných tímov sú aj uèitelia
iných kôl a aj vysokých kôl. Výsledky inpekcie sú verejne prístupné, má k nim prístup kadý rodiè, èi iná osoba,
ktorá sa o ne zaujíma (Weller - McElwee, 1997).
V Rakúsku sa vyaduje, aby do roku 2002 kadá kola
vypracovala svoj program kvality. Od tohto roku sa bude
najmä dotazníkovou metódou (tandardizované dotazníky)
monitorova úroveò práce koly v piatich oblastiach: vzdelávanie, výchova, vyuèovací proces na úrovni tried i koly celkove, stav a výsledky spolupráce koly s okolím. Oslovovaní budú povinne iaci, uèitelia i rodièia. V SRN sa kladie
dôraz na pravidelnú internú evaluáciu koly (Bacík, 1998).

Bacík, F.: Souèasné tendence v øízení kolství Rakouska a SRN. Pedagogika. 48, 1998, è.3, s. 284.
Tie tam, s. 285.
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Summary: TQM - Total Quality Management is being implemented in America and EU. Its aim is to
provide quality education which is cost-effective and meets customer needs and expectations so as a
school could be market competetive.

ROZVÍJANIE GRAMOTNOSTI IAKOV V SYSTÉME
DOKONALÉHO OSVOJENIA UÈIVA
J. Manniová, Pedagogická fakulta UK Bratislava

Anotácia: Nové stratégie vyuèovania v rozvoji gramotnosti iakov.
K¾úèové slová: systém dokonalého osvojenia uèiva, práca iakov pod¾a modulov, postupy, spätná väzba,
vyhodnotenie, práca v 1. roèníku Z na hodinách èítania, dyslektici, korektívne nápravy
Investície do vzdelania sú najrentabilnejími investíciami. Takéto podobné výroky sa opakujú vo vystúpeniach
popredných politikov i vedcov. Platí to aj u nás, dôkazom
èoho je aj úvodná veta Edukaèného memoranda vlády:
Budúcnos Slovenskej republiky závisí od kvality
vzdelávania jej obèanov.1
Ak má kola naplni tieto oèakávaná potrebná je zmena. Transmisívnos - odovzdávanie uèiva v tradiènom vyuèovaní, kde prevláda informatívno-receptívny výklad
uèite¾a pre relatívne stále zloenie skupín v triednohodinovom systéme, s vedúcou úlohou uèite¾a, ktorý riadi výchovu a vzdelávanie iakov, nevyhovuje poiadavkám súèasnosti a u vôbec nie poiadavkám budúcnosti.
V tomto storoèí dolo k prudkému rozvoju ¾udského
poznania. Poznatky viedli k predimenzovanosti uèiva na
vetkých úrovniach kôl, kde iaci poznatky prijímajú
v hotovej podobe, ktorá ich nenúti uplatòova vlastné tvorivé myslenie. kola ich nenauèila uplatòova vlastné nápady, overova si ich, nebá sa nových mylienok.
Efektívnos vyuèovacieho procesu na základných kolách, hlavne u iakov mladieho kolského veku, je moné
podstate zvýi aplikáciou niektorých koncepcií alebo len
ich èastí. My sme sa zamerali na iakov 1. roèníka, kde
sme sa v procese rozvoja gramotnosti v poèiatoènom èítaní inpirovali teóriou, ktorá riei komplexne problematiku
vetkých rozhodujúcich èinite¾ov vyuèovacieho procesu
v ich vzájomnej súvislosti.
V súèasnosti jednu z najrozírenejích koncepcií vyuèovacieho procesu vo svete predstavuje Systém dokonalého osvojenia uèiva (mastery learning), ktorý v r. 1968 vytvoril v USA B. S. Bloom a ïalej rozvinul J. H. Block (1971).
Jeho podstatou je, e kadý iak si musí osvoji uèivo
1

Projekt Kontantín. Bratislava 1994, s.1.

na úrovni tzv. mastery - dokonalého osvojenia, ktoré predstavuje 80-90% predpísaného uèiva. Ak sú deti vyuèované tradièným spôsobom, s vyuitím vyuèovacích prostriedkov (metódy, organizaèné formy, materiálne prostriedky
- uèebné pomôcky a didaktická technika), potom pri pästupòovej kále iba 7% iakov dosiahne výborné výsledky,
24% ve¾mi dobré, 38% dobré, 24% dostatoèné a 7%
nedostatoèné. Uèivo môeme povaova za osvojené
vtedy, ak iak dosiahne výborné, prípadne ve¾mi dobré
výsledky.
Pomer môeme vylepi za predpokladu, e kvalita
vyuèovacieho procesu a èas vyuèovania budú prispôsobené potrebám kadého iaka. Ak majú iaci mladieho
kolského veku k dispozícii dostatok èasu, vhodnú pomoc
a systematicky sa uèia, sú schopní osvoji si uèivo na poadovanej úrovni. Vyuèovací proces prebieha úspenejie,
ak je rozdelený na malé úseky, jednotky  moduly.
Na základných kolách v systéme mastery learning
jeden modul obsahuje uèivo, ktoré sa vyuèuje v rozsahu
2 týdòov, t. j. 10 vyuèovacích hodín. Treba, aby si iaci
uèivo osvojovali priebene, systematicky, pretoe na konci
kadého modulu sa zadávajú didaktické testy, ktoré sa
okamite opravujú. Ide tu vak len o formatívne hodnotenie, pretoe testy plnia úlohu spätnej väzby a neklasifikujú sa. iak, ak nedosiahol poadovanú úroveò mastery, je ete individuálne douèovaný, v podobe korekèného
nápravného uèenia, ktoré môe ma rôzne formy (v závislosti najmä od poètu iakov, cie¾ov a obsahu uèiva), ale
iným postupom.
Vyuèovací proces prebieha od modulu k modulu, od
jednoduchého k zloitému. iaci nie sú hodnotení vo vzahu k iným iakom, ale vzh¾adom na výkonovú normu -
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mastery, kde v èastej spätnej väzbe s informáciou, e
úspene plnia vyuèovacie ciele, postupne v nich narastá
dôvera vo vlastné ciele.
Simulované moduly dokonalého osvojenia uèiva sme
vypracovali pre 1. roèník Z, ktoré boli zamerané na prácu
s dyslektikmi a so skupinou slabích èitate¾ov, pretoe
predstavujú v kolektíve detí jednu tretinu.
Pomocou pedagogickej diagnostiky èítania sme
preverovali úroveò èítania a urèili sme hranice dokonalého
osvojenia uèiva pre skupinu iakov a pre kadý modul
sme vypracovali kurikulum, metódy, formy, pomôcky - aj
pre korektívne vyuèovanie. Diagnostikovali sme aj poznávacie procesy, ktoré sú dôleité pri nácviku elementárneho
èítania (zraková diferenciácia a identifikácia, úroveò
myslenia a pod.), zisovali sme úroveò èítania a zvlátne
nedostatky, ktoré sa objavujú v elementárnom èitate¾skom
výkone u iakov mladieho kolského veku .
Ïalia didaktická starostlivos spoèívala v tom, e vo
vybraných pecifických cvièeniach boli rozvíjané cvièenia
pravo¾avej orientácie, pozornosti, a vyjadrovania. Je samozrejmé, e v týchto moduloch boli vyuívané predovetkým
hrové aktivity detí. Vieme ve¾mi dobre, e èítanie je pre
iaka 1. roèníka ve¾mi namáhavým výkonom, a preto èitate¾ský výcvik postupuje ve¾mi pomaly.
Pre dyslektiktov sme vypracovali ïalí modul, ktorý
sme zamerali na lepie rozvinutie zrakového vnímania
a u niektorých aj sluchového vnímania  pod¾a individuálnych dispozícií iakov. Samozrejme, repektovali sme dodranie potrebného èasu na fixáciu uèebnej látky, pretoe
mladí kolský vek potrebuje na urèité èinnosti aj primeraný
èas, ktorý závisí od mentálnej úrovne dieaa.
Pre vetky moduly sme vypracovali postupové èítacie
testy, ktoré merali presnos a plynulos èítania. Prvý po-
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stupový test bol urèený pre primárne potreby ako informatívny, druhý a tretí bol pre korektívne vyuèovanie.
iaci boli oboznámení s cie¾mi kadého modulu, ale aj
s prostriedkami, ako sa ciele dosiahnu a tie s poadovanou
úrovòou osvojenia výcviku èítania. V urèenom termíne
sa overovala úroveò dosiahnutia mastery, ktorá mala
kontrolnú a zisujúcu funkciu. (Výsledky sa pod¾a tejto
metódy neklasifikujú a nevedú sa ani záznamy.)
Pod¾a poètu iakov v triede, ktorí nedosiahli poadovanú hranicu, sme urèili nápravu vo forme korektívneho
 nápravného vyuèovania, kde douèovaním, alebo individuálnym prístupom i samotúdium (i v kolskej druine,
alebo doma) precvièoval iak èítacie moduly zloené
z písmen, slabík a krátkych slov, kde záujem podporovali
motivaèné obrázky.
Keïe súèasná metóda výuèby èítania zaèína pracova so slabikou po zvládnutí písmen, kde východiskom
je zvuková analýza slabiky a opätovná syntéza, i nae
moduly boli zamerané na nácvik poznávania slabík a slov.
Podporné cvièenia, rozvíjajúce èitate¾ské zruènosti iakov,
ako aj sústavné systematické generovanie cvièeného textu,
postupne pomáhali dosahova väèiu jazykovú obratnos
a presnos. Urèenie mnostva cvièných slov s urèitým
poètom slabík, ako aj slov s danou truktúrou dåky slabík,
hlavne v korekèným cvièeniach, repektovali dispozície
i èitate¾ské schopnosti jednotlivých iakov.
Diagnostikovanie èitate¾ských schopností iakov
poukázalo aj na nutnos diferencovaného výberu metód
výuèby èítania, kde syntetická metóda môe vyui postup
od práce s písmenom a so slabikou, analytická metóda by
v prvej fáze výuèby rozvíjala vetky poznávacie procesy
a výuèbu èítania by zaèala osvojovaním urèitej zásoby
slov ako optických celkov. A po zvládnutí urèitej zásoby
slov ako celku. je moné metodicky pracova so sluchovou
analýzou a syntézou slabík a slov.
Po realizácii korektívneho vyuèovania pre iakov, ktorí
dosiahli mastery, v závislosti od tých istých èinite¾ov, uèite¾
prehlbuje a upevòuje uèivo modulu rôznymi formami
(práca v malých skupinách, individuálne cvièenia, cvièenia
vo dvojiciach...) Súèasou systému dokonalého osvojenia
uèiva je aj zisovanie postojov iakov k vyuèovaniu èítania
a ich hodnotenie vyuèovacieho procesu metódou rozhovoru a dotazníka. Pouili sme metódu rozhovoru.
Efektívnos systému dokonalého osvojenia uèiva 
mastery learning - potvrdili v USA mnohé výskumy kôl
na vetkých typoch, ktoré jednoznaène potvrdili podstatne
lepie výsledky v porovnaní s tradièným vyuèovaním, a to
i v oblasti kognitívnej i v kvalite vedomostí, zruèností.
Súhlasíme s týmto tvrdením, pretoe podobnými metódami pracujú v prípravnom období nácviku èítania nae
elementaristiky v prvých roèníkoch u dlhé roky. Spomínaná koncepcia, v ktorej dosahujú iaci pokrok, postupujú
pod¾a individuálnych modulov, dosahujú dobré výsledky,
dokonale si osvojujú uèivo, majú dôveru vo vlastné sily,
motiváciu ... Rezonuje s mylienkami J. A. Komenského,
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ktoré vo výchovno-vzdelávacom procese nai pedagógovia vyuívajú.
Overovaním tejto koncepcie a jej realizáciou vo
vyuèovaní v 1. roèníku základnej koly na hodinách èítania

a literárnej výchovy získavame dlhodobé výsledky
vyuèovacieho procesu, ktoré v rozvoji gramotnosti v èítaní
u iakov mladieho kolského veku majú svoje opodstatnené miesto.
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Summary: The author points out the needs of increasing effectiveness of teaching process in basic schools. She
is focussing on Mastery Learning and the ways how this strategy can be used in developing reading skills.

ZÁUJEM IAKOV 0SOBITNÝCH KÔL
O ICH BUDÚCE POVOLANIE
K. Fíze¾, Osobitná kola (Ininierska 24) Koice

Anotácia: Profesionálna orientácia a rómski iaci. Príèiny nezáujmu rómskych iakov o vzdelanie.
Profesijná orientácia v rodine a v kole.
K¾úèové slová: rodina, rómski iaci, zamestnanos rodièov, rodiè a vzdelanie, výchova v rodine
Významnou úlohou peciálnych kôl vo výchovno- odborov. Zo 149 konèiacich iakov poèas piatich kolských
vzdelávacom procese je príprava iakov na vo¾bu povo- rokov len 41 t. j. 27% iakov prejavilo záujem
lania. Profesionálnu orientáciu èloveka treba chápa ako pokraèova v tú-diu. 108 iakov, t.j. 73% volilo
dlhodobý výchovný proces, na ktorom sa podie¾a rodina, alternatívne rieenie prihlá-si sa do pracovného pomeru,
kola, ale aj vlastný subjekt. Profesionálna orientácia iaka nie preto, e by nezvládli uèeb-ný odbor, ale magické slovo
nie je jednorazovým aktom obmedzujúcim sa na jeden podpora je ove¾a (bohu-ia¾) silnejie ako túba
alebo posledné dva roky pred ukonèením dochádzky v O. po nadobudnutí výuèného listu. Paradoxný postup je
Vplyv výchovno-vzdelávacieho procesu, vzájomné vzahy u tých iakov, ktorí sú úspení pri prijímacích pohovoroch,
uèite¾ov a iakov, uèite¾ov a rodièov, spoloèenské potreby, te- ale do OU jednoducho nena-stúpia. Tak je snaha
lesné a duevné schopnosti, stav a prognóza postihnutia ovplyv- pedagogických pracovníkov v O za devä rokov v
òujú profesijnú orientáciu a správnu vo¾bu povolania iaka. predprofesionálnej príprave znegovaná. Ïaliu skupinu
Cie¾om môjho príspevku je poda informácie o konèia- tvoria iaci, ktorí v septembri nastúpia do OU, ale z rôznych
cich iakoch v O a o systéme profesijnej orientácie - so za- dôvodov profesionálnu prípravu preruia (zákoláctvo,
meraním na ich budúce spoloèenské uplatnenie za posled- gravidita dievèat, strata záujmu o zvolený uèebný odbor,
ných pä kolských rokov.
nedostatok financií). Prakticky to znamená, e títo
V O je znaèná frekvencia róm- Tab. è. 1
skych iakov. Názory laickej verejspolu
Konèiaci
šk.rok
šk.rok
šk.rok
šk.rok
šk.rok
nosti aj èlánky v rôznych rómskych
iaci
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 za 5
èasopisoch vypovedajú o tom, e spopredpokl. šk.r.
loènos nedáva rómskym iakom
celkom
33
35
19
42
20
149
monosti ïalej sa vzdeláva len
CH/D
13/20
22/13
9/10
28/14
14/6
preto, e sú Rómovia. Èi je toto tvrPrijatí iaci
10
6
7
11
7
41
denie opodstatnené alebo nie, vyplydo OU
30%
17%
37%
26%
35%
27%
nie z nasledovného príspevku. V taCH/D
5/5
3/3
2/5
8/3
8/2
bu¾ke uvádzam záujem rómskych
23
29
12
31
13
108
Do prac.poiakov o budúce povolanie za posledmeru
70%
83%
63%
74%
65% 73%
celkom
ných pä kolských rokov v naej
CH/D
8/15
19/10
7/5
20/11
6/4
kole (pozri tab.è. 1).
Porovnávaním jednotlivých kolNenastúpili
po prijatí do
5
3
3
4
3
18
ských rokov zisujeme znaèné perOU
cento rómskych iakov, ktorí sa
nehlásia do iadnych uèebných
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absolventi O budú v budúcnosti napåòa rady
nezamestnaných a ve¾mi ako si nájdu aj tú najjednoduchiu prácu. Nezáujmom o ïalie vzdelanie si rómski
iaci saujú svoje pracovné uplatnenie. Znaèná miera
nezamestnanosti je v budúcnosti iste ivnou pôdou ilegálneho obstarávania prostriedkov na ivobytie. tátom
poskytované sociálne dávky sú pre mnohých Rómov výhodnejie ne nízka mzda, ktorú dostanú ako nekvalifikovaní robotníci. Z ich poh¾adu je úplne racionálne iada
dávky, namiesto prácneho h¾adania fyzicky nároènej
práce, ktorej je aj tak nedostatok, pretoe na trhu práce
sú skôr prijímaní nekvalifikovaní zahranièní robotníci,
ktorí prejavujú záujem o prácu, majú menie nároky na
mzdy a nie sú tu predsudky k rómskemu etniku.
A. Profesionálny vývin rómskych iakov v rodine
Jedným z príznakov celkovej oneskorenosti psychického vývinu u rómskych detí v O je aj retardácia profesionálneho vývinu, jeho plánovania, realizácia.
Rómske deti majú pribline rovnaké intelektuálne predpoklady ako ostatné deti, nemôu sa vak dostatoène rozvinú, lebo úplne chýba podpora rodinného prostredia.
Rodinné prostredie je podmienené etnickou svojráznosou
tejto skupiny obyvate¾stva. Väèia poèetnos detí v rodine,
abúzus alkoholu nielen rodièov, ale aj detí a výrazne nevyhovujúce bytové podmienky negatívne vplývajú na výber
vhodného povolania. Deti v rómskych rodinách sú vychovávané k dodriavaniu vlastných noriem, pravidiel, ktoré
sú èasto protichodné normám spoloènosti. kola je to
miesto, kde sa prakticky stretávajú a vyhraòujú protireèenia základných princípov majoritnej spoloènosti a etnickej
skupiny Rómov. Chýba pevnejie, primeranejie prostredie
v uom rodinnom kruhu, ktoré by dieau poskytovalo
monos identifikácie so vzorom otca, resp. matky. V èasti
rómskych rodín sa uplatòuje výchova, v ktorej starostlivos
o mladích súrodencov preberajú starie deti, prièom,
samozrejme, dochádza k transferu negatívnych hodnôt a
spôsobov správania. Spôsoby ivota majoritnej spoloènosti
sú pre mnohé rómske deti v podstate cudzie a aj keï
majú tendenciu si ich osvoji, vznikajú u nich prispôsobovacie akosti. V rómskej rodine sa od detí neiada, aby
sa samostatne rozhodovali, dokonca si to mnohí rodièia
neprajú. Ve¾mi ványm handicapom je nevyhovujúce bývanie a ivotospráva. Deti trávia èas v preplnených vlhkých a nevetraných miestnostiach. Strava je nepravidelná
podobne spánok. Tieto i ïalie negatíva zhorujú duevné
a fyzické zdravie. Diea získava skôr skúsenosti s televízorom a s videom ako s knihami, s perom, papierom, ceruzkami. Chýbajú stavebnice, oma¾ovaèky, doplòovaèky.
V rómskej rodine ide kolektivizmus tak ïaleko, e diea
nemá svoj vlastný kút a veci ktoré by boli len jeho sú
v spoloènom uívaní. Osobný úspech neznamená ve¾a.
V deoch sa nerozvíja vedomie individuálnej zodpovednosti
za seba, za svoj vlastný ivot, èo je hlavným princípom
európskej kultúry. iaci, ktorí absolvujú O v deviatom
roèníku, èasto dosiahnu vyie vzdelanie ako ich rodièia.
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Väèina rómskych detí je pri prvej smerovej vo¾be psychicky nezrelá. To sa odráa v málo diferencovanom
a väèinou neadekvátnom obraze o sebe, v nízkej profesijnej informovanosti a v zúenej ochote znáa negatívne
následky rozhodnutia. V èase profesijnej vo¾by svoje ciele,
alternatívy a hodnoty vyberajú nie pod¾a miery, v ktorej
uspokojujú svoje sebarealizaèné potreby, ale na základe
ich finanèného efektu. Potreba sebarealizácie a rozirovanie duevného obzoru takmer chýba. Plytkos a nerozvinutos záujmov vedie k zníenej schopnosti plánova
a vyuíva svoj vo¾ný èas.
Preto sa aj informácie o svojej budúcej profesii viac orientujú na oblas finanènú v porovnaní s benou populáciou.
Svoje rozhodnutia o svojej budúcej profesii ¾ahko menia
pod vplyvom nových, hoci aj povrchných informácií. Táto
povrchnos pri rozhodovaní vedie neskôr v èase dokonèenia k èastým konfliktom medzi subjektívnymi oèakávaniami a skutoènou realitou, èo má za následok zlú adaptáciu na pracovné prostredie, fluktuáciu, absentérstvo
a z toho vyplývajúcu delikvenciu. V histórii ich profesijnej
orientácie (koikárstvo, metliarstvo, korytárstvo, priekupníctvo, spracovanie kovov) si osobitnú zmienku zasluhuje tanec, hudba, spev. Toto nadanie je pravdepodobne dedièné a jeho rozvoj podporuje jednak prítomnos
vzorov pre napodobòovanie, jednak aj tradièná vo¾nos
rómskej výchovy, minimálne vyuívajúca zákazy. K týmto
oblastiam majú osobitný vzah i schopnosti. Tanec a spev
pravdepodobne poèas ich putovania Európou predstavovali
kataraktický prostriedok, ale aj autistický mechanizmus
úniku z trpkej skutoènosti. Aj dnes je ve¾a profesionálnych
hudobníkov na Slovensku rómskeho pôvodu, no väèina
z nich je plne asimilovaná. Tieto prirodzené sklony treba
vyuíva v ich profesionálnej orientácii.
B. Predprofesionálna príprava v kole
Nieko¾konásobne vyie percento Rómov ne zodpovedá ich zastúpeniu v populácii nachádzame v O
(nezriedka aj viac ako 90%). Analýza súèasných pomerov
odha¾uje - i bez vedeckého výskumu - signály ïalej eskalácie sociálnych problémov rómskeho etnika a ich dôsledkov pre celú spoloènos (nezamestnanos Rómov, prudký
roèný prírastok Rómov, veobecné odmietanie poriadkov
majoritnej spoloènosti, mení repekt pred políciou a súdmi). Znaène devastujúci vplyv na rómsku kultúru a jazyk
majú audiovizuálne média ale progres i drogovej závislosti, gamblérstva. Pocit ukrivdenosti a nenávisti Rómov k majorite
prehlbujú aj niektoré rómske èasopisy (za tátne peniaze).
Nezastupite¾nú úlohu pri súèasnom formovaní profesionálnej orientácie zohráva predovetkým kola. Táto
ustanovizeò organizuje a koordinuje profesijnú orientáciu
iakov, formuje ich záujmy, pestuje rozvoj zruèností a zdokona¾uje pracovné návyky. Monosti výberu a vo¾by povolania sú limitované nielen stupòom mentálneho postihu ale
obmedzeným okruhom uèebných odborov (obchodná prevádzka, murár, maliar, záhradník, pekár, opatrovate¾ka, cukrárka, rodinná kola, krajèír, opravár po¾nohospodárskych
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strojov), ich vzdialenosou od miesta bydliska ako aj naplnenosou iakmi. V prípade nízkeho poètu prihlásených
na daný odbor sa tento neotvára.
Na procese profesijnej orientácie mentálne retardovaných participujú vetci pracovníci koly, predovetkým
odborníci z radov peciálnych pedagógov, lekári, psychológovia. Z pedagogických pracovníkov koly sa podie¾a
na profesijnej orientácii na druhom stupni O hlavne triedny uèite¾, výchovný poradca koly, uèitelia pracovného
vyuèovania a riadite¾ koly. V kompetencii triedneho uèite¾a je predovetkým sústavné sledovanie dochádzky iaka
do koly, hodnotenie iaka z h¾adiska jeho prospechu, správania, konania, postojov, schopností. Triedny uèite¾ zaznamenáva pestovanie individuálnych zá¾ub a aktivít vo vo¾nom èase (portová èinnos, výtvarné umenie, technické
krúky). Výchovný poradca koly plní funkciu organizaènú
a koordinaènú. Podáva rodièom informácie o monostiach
výberu uèebných odborov formou zápisov do zoitov, listov
a individuálnych rozhovorov. Zabezpeèuje besedy, intruktáne filmy, spoloèné exkurzie do OU, výrobných závodov,
kde sa úspene uplatòujú a pracujú nai bývalí iaci.
V niektorých prípadoch zaisuje individuálnu exkurziu iakov s rodièmi.
Uèitelia pracovného vyuèovania poskytujú iakom
v rámci osnov monos získa základné manuálne zruènosti a schopnosti, ako aj správne pracovné návyky. Riadite¾ koly zodpovedá za priebeh a výsledky profesijnej
orientácie iakov, vrátane ich adekvátneho zaradenia predovetkým v závereènom tádiu a riadi, kontroluje èinnos
vetkých pracovníkov koly, ktorí sa podie¾ajú na procese
profesijnej orientácie. Vo¾ba prísluného odboru by mala
by v súlade s lokálnymi monosami budúceho profesijného uplatnenia iaka O. Lekárske posúdenie celkového
zdravotného stavu èi poruchy iného druhu sú dôleitými
aspektmi obmedzujúcimi alebo odporúèajúcimi zvolenie
urèitého odboru. Psychologická správa kolského psychológa má charakter výchovno-poradenský, lebo zahròuje zretele psychologické, pedagogické a to vo vzahu
k kolskej výchove, ale aj z h¾adiska rodinnej výchovy.
Psychologická správa obsahuje zhodnotenie psychického
vývoja iaka v priebehu celej scholarity. Zameriava sa na
posúdenie rozvoja a úrovne veobecných verbálnych, nonverbálnych rozumových schopností, prunosti a plastickosti
myslenia, tvorivosti, trvanlivosti, vizomotorickej percepcie,
morálny profil, sociálna zrelos a schopnosti priebenej sociálnej integrácie s daným prostredím. Informuje o zvlátnostiach správania a konania v kole, v rodine, o rysoch osobnosti.
kolou spracovaná dokumentácia iaka, ktorá obsahuje hodnotenie triedneho uèite¾a, odporuèenie výchovného
poradcu, riadite¾a koly, psychológa, lekára je odoslaná
na prísluné OU, do ktorého sa iak hlási. iak sa v stanovenom termíne, danom OU, dostaví na prijímacie pohovory, ktoré pozostávajú z teoretickej a praktickej èasti. Po
úspenom zvládnutí pohovorov je iak prijatý na zvolený
odbor, alebo sa zvái (pod¾a výsledku pohovoru) adekvátnos zaradenia na iný uèebný odbor.
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C. Ako ïalej?
V porovnaní s bielou väèinou majú Rómovia ove¾a
nepriaznivejie ukazovatele vzdelanosti, nezamestnanosti,
zdravotného stavu a priemernej dåky ivota. Rómske
diea, nepripravené na nároky Z, zlyháva poèas prvého
roèníka a èoskoro je preradené do O. Existuje veobecný
trend, e uèitelia sa snaia zbavi rómskych detí vo svojich
triedach s poukázaním na psychosociálnu naruenos,
prièom kultúrno-sociálna zaostalos rómskych detí sa
negatívne prejavuje v testoch a v diagnostických
pomôckach . Prvé tri roèníky v Z sú rozhodujúce pre
vzdelanie iaka (trívium). Ak je do O preradený iak zo
Z z vyieho roèníka (tvrtý), má znaènú výhodu v porovnaní so iakom prichádzajúcim priamo z rodiny alebo
z prvého roèníka Z. Takýto iak je pre Z slabý, ale pre
O je ve¾mi ikovný, èo aj zaène èoskoro vyuíva vo
forme absencie v kolskej dochádzke bez ujmy na vedomostiach, pretoe s vedomosami získanými v Z vystaèí
v ïalích roèníkoch. Ponechaním rómskeho iaka v Z,
ak je o rok, dva starí ako jeho spoluiaci (treba ete pripoèíta dvojroèný náskok rýchlejieho biologického zrenia)
môe vies k tomu, e iak bude triedu rozklada inými
hodnotami a spôsobmi ivota a bude v permanentnom
konflikte s vyuèujúcimi, alebo do koly prestane chodi.
Psychológovia, ktorí zisujú kolskú zrelos, t.j. pripravenos rómskych detí na vstup do koly, majú znaèný
problém akú metodiku zvoli, lebo v bených testoch,
vrátane inteligencie, vychádzajú rómske deti horie. Preto
nemono poui normy pre nerómske deti. Bude potrebné
aby ministerstvo kolstva urobilo nápravu a zaistilo
vypracovanie zodpovedajúcej metodiky. Keï bude
dostatok testov na tento úèel, bude aj menej rómskych
detí zaraïovaných do O, ako aj menej omylov vedúcich
k pokodeniu dieaa tým, e je zaradené do O, na ktorú
nestaèí. Rómske deti sú od narodenia stimulované inak
ako nerómske. Ich inteligencia sa rozvíja smerom menej
uitoèným pre kolskú výuku náho typu, aj keï mono
naopak vhodnejím pre rozvoj citového ivota, vzahu
k prírode a pod. Rómske deti mávajú dobrú sociálnu inteligenciu, intuitívne sa orientujú v medzi¾udských vzahoch.
Za priaznivých podmienok môu rómske deti ve¾a dohna,
nie je vak ¾ahké pozna, ktoré diea je schopné vyui
tieto priaznivé podmienky a ktoré diea bude ma takéto
podmienky. Kým sa majoritné deti dostávajú do O
väèinou kvôli mentálnej retardácii, rómske deti èasto kvôli
obvyklej príèine - nedostatoène intelektuálne stimulujúce
rodinné prostredie. Ich inteligencia býva inak trukturovaná, nie vak defektná.
V súèasnej dobe sa rómskym (aj iným) rodièom trpí,
aby kolské vzdelanie svojich detí sabotovali - a èasto
beztrestne. Trestný zákon sa jednoducho ignoruje. Argumentácia, e rómske etnikum má právo na svoj spôsob
ivota, neobstojí. iadna budúca alternatíva, ktorá by sa
dala realizova bez tandardnej kolskej dochádzky
rómskych detí, neexistuje. kolskú dochádzku je preto
treba jednoducho pod¾a zákona vynúti. Uèi rómske deti
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rozhodne nie je ¾ahké. V situácii, keï znaèná èas majority má odmietavý vzah k Rómom, zatlaèuje uèite¾ov
do rozporuplnej profesijnej a spoloèenskej situácie. Aby
sa predchádzalo kolíznym vzahom medzi uèite¾om a iakom, je vhodné akceptova rómske diea také, aké je,
aká je jeho autentickos a autonómia.
Odstraòovanie rozdielov medzi rómskou a majoritnou
populáciou je procesom dlhodobým, trvá nieko¾ko
generácií. Ve¾kú nádej pre Rómov predstavujú tí, ktorí sa
neodklonia od svojho pôvodu a získajú uznanie bielej
väèiny. Základnou podmienkou je ale vzdelanie. K¾úèovú
úlohu v socializácii Rómov majú uèitelia. Nemôeme
uvaova v intenciách poiadaviek na prispôsobovanie sa
Rómov, ale treba uvaova o vzájomnom, interakènom
procese koexistencie a kooperácie. Rómov nemono

totálne integrova, usilova sa o ich prispôsobenie sa naej
kultúre. Ako vhodnejie sa ukazuje uvo¾nenie ekonomického a duchovného priestoru na vnútorný kultúrny rozvoj
rómskej populácie u nás, poèíta s väèinou samosprávou,
ale zároveò aj s väèou mierou zodpovednosti za negatívne
prejavy v oblasti asociálnych èinností. V blízkej budúcnosti
je potrebné rómske deti a ich rodiny viac motivova na
úèas vo vzdelávaní. To bude ale vyadova znaènú mobilizáciu personálnych a finanèných zdrojov, na ktoré nie sú
nae bené koly pripravené.
Nemôeme èaka rýchle úspechy ani zvlátnu vïaènos zo strany Rómov. Láska pedagógov k deom a pedagogická zodpovednos musí ma pri práci s Rómami dlhý
dych. Håbka problematiky profesijnej orientácie rómskych
iakov, jej odborné aj spoloèenské rozmery ukazujú, e je
to stále otvorený problém.
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Summary: The author focuses on the professional orientation of Romany pupils and their lack of interest in education.

TUDIJNÉ NÁVYKY IAKOV STREDNÝCH KÔL
VÝSLEDKY JEDNÉHO PRIESKUMU
A. Albert, Technická univerzita Koice

Anotácia: Výsledky prieskumu tudijných návykov iakov stredných kôl. Niektoré moné spôsoby
zvyovania úèinnosti uèenia sa.
K¾úèové slová: prieskum, dotazník, tudijné návyky
V decembrovom èísle (5/1998) èasopisu Pedagogické druhej èasti dotazníka, týkajúcej sa tudijnýcnávykov,
rozh¾ady sme prezentovali niektoré výsledky prieskumu uvádzame v tabu¾ke è.1. Z výsledkov prieskumu vyplývajú
tudijných návykov iakov stredných kôl.
nasledujúce skutoènosti:
Zopakujeme, e prieskum bol zrealizovaný v roku 1998 1. Väèina iakov (67,61%) sa uèí v podveèer, ale a
a do prieskumu bolo zapojených 3387 iakov zo 48 stred- 62,74% iakov sa zaèína uèi vtedy, keï sú u unavení
ných kôl. Prieskum sme realizovali dotazníkovou metó- (necítia sa by sviei).
dou. Prvá èas dotazníka bola zameraná na prieskum efek- 2. Krátko po návrate zo koly domov sa zaène uèi iba
tívnosti a zaujímavosti vyuèovacích hodín (pozri spomínané 32,63% iakov.
èíslo èasopisu 5/1998).
Kvôli orientácii uvádzame veobecne známy graf
V tomto príspevku vám predkladáme výsledky dru- výkonnosti pod¾a O. Grafa (obr. è. 1).
hej èasti prieskumu, ktorá bola zameraná na tudijné
návyky ia
kov stredných Výkonnos
kôl a nazna(%)
120
èujeme aj nie100
ktoré moné
80
spôsoby zvyo60
vania úèinnos40
ti uèenia sa.
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4
6
Odpovede iaHodina
kov na otázky
Obr. è. 1
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Tabu¾ka è.1 Výsledky prieskumu celej vzorky  2. èas

Por.
èíslo

Výroky

Odpovede (%)

nikdy
21. Zaènem sa uèi krátko po návrate zo koly.
38,18
22. Uèím sa podveèer.
12,19
23. Najradej sa uèím sám a samostatne.
1,86
24. Som sviei, keï sa zaènem uèi.
21,52
25. Keï mám ve¾a uèenia, robím si krátke prestávky 9,42
26.Uèím sa pri písacom stole.
28,93
27.Pri uèení dbám o dostatoèné osvetlenie.
5,17
28.Najprv si urobím poriadok okolo seba,
a potom sa zaènem uèi.
12,13
29.Poèas uèenia mám zapnutý magnetofón,
rozhlas alebo televíziu.
31,00
30. Uèím sa s volkmenom, diskmenom.
80,31
31. Pri uèení ma vyruuje vonkají hluk.
19,66
32. Pri uèení ma vyruujú rodinní prísluníci
(spolubývajúci).
25,27
33. Najprv si premyslím, èo bolo v kole, a
potom sa zaènem uèi.
16,92
34. Vypracujem vetky úlohy, ktoré boli zadané
v ten deò.
26,16
35. Pripravujem sa len na nasledujúci deò.
2,21
36. Najaí predmet sa uèím ako prvý.
24,86
37. Najprv si urobím písomné (grafické) práce.
10,10
38. Text básne sa uèím nieko¾ko dní.
47,56
39. Uèím sa nahlas.
16,98
40. Na uèivo sa dokáem sústredi dlhodobo.
10,48
41. Moje mylienky sú rozptýlené, preto sa
nedokáem sústredi na uèivo.
5,70
42. Po preèítaní uèiva si ho nahlas zopakujem.
12,43
43. Hlavné mylienky si podèiarknem v uèebnici.
41,04
44. Význam neznámych výrazov a cudzích slov
si objasním.
15,00
45. Vyh¾adám najdôleitejie výrazy v texte.
14,17
46. Robím si poznámky z uèiva.
15,38
47. Dokáem vystihnú hlavné mylienky.
3,69
48. Nauèím sa aj to, èomu nerozumiem.
14,47
49. Okrem uèebnice sa pripravujem aj z inej
literatúry.
45,38
50. Dôkladne sa nauèím slovíèka cudzieho jazyka.
13,43
Základné pravidlá predchádzania únave mozgu:
 Uète sa vo vyvetranej miestnosti (nesmie chýba èerstvý vzduch
a kyslík).
 Uète sa pri príjemnej izbovej teplote (èlovek je lenivý, keï je
príli teplo a trasie sa, keï je príli zima).
 S plným alúdkom sa uèí ako, ale ani hlad nepôsobí dobre na
výkonnos uèenia sa (strava by mala pozostáva predovetkým
zo alátov, zeleniny, ovocia a pod.).
 Dodrujte vlastný rytmus (denne sa uète v urèitom èase).
 Obmieòajte uèebnú látku (striedavo sa uète rôzne predmety).
 Kadých 30 minút urobte trojminútovú prestávku.
 Poèas prestávok sa pohybujte (chôdza, cvièenie).

3. Pri písacom stole sa uèí iba 46,71% iakov. 31,50% iakov
si pred uèením neurobí poriadok okolo seba a 23,59 iakov sa nestará ani o dobré osvetlenie pracovnej plochy.

málokedy
28,99
20,14
3,34
41,22
15,88
24,36
18,42

èasto spravidla vdy
9,95
8,95
13,73
21,64
16,77
29,20
9,54
13,64
71,63
19,52
12,31
5,31
21,64
16,27
36,73
13,37
11,49
21,85
18,84
18,36
39,18

19,37

16,03

16,27

35,99

26,48
11,46
38,41

15,53
3,37
15,71

8,89
1,92
8,21

17,95
2,89
17,98

42,22

17,39

6,58

8,44

26,87

24,89

16,59

14,59

41,48
7,32
24,09
17,45
29,94
24,09
36,61

14,11
14,53
15,71
15,56
9,39
17,33
27,10

11,93
26,57
14,26
16,12
7,06
11,54
18,54

6,14
49,25
20,99
40,71
5,93
29,97
7,17

38,68
19,57
25,51

34,72
20,25
13,29

11,54
15,21
8,36

9,27
32,45
11,78

31,83
25,13
26,63
21,38
35,52

22,03
23,94
21,43
34,87
24,65

16,39
17,60
15,74
28,17
16,83

14,70
18,95
20,76
11,75
8,39

39,00
35,25

8,68
23,62

3,93
18,66

2,39
8,39

Zariaïte si svoju pracovòu (svoj pracovný kútik) tak, aby ste sa cítili
dobre. Dôleité je, aby ste mali stále pracovné miesto, pod¾a monosti
písací stôl vo vlastnej izbe (vo vlastnom kútiku izby). Na písacom
stole by mali by umiestnené iba (ale vetky) nutné pracovné potreby.
Ïalie pracovné potreby je potrebné uloi vdy na to isté miesto (aby
sa nemuseli h¾ada). Rozhodujúce pre úspech v uèení sa nie je mnostvo pracovných potrieb, ale ich správny výber a preh¾adné usporiadanie. Dbajte o dostatoèné svetlo. Najlepie je prirodzené svetlo,
preto by ste mali ma svoj písací stôl pri okne, a to tak, aby sa svetlo
dostávalo na pracovnú plochu spredu v¾avo (aby píuca ruka nevrhala tieò  pokia¾ nie ste ¾avák). V prípade umelého osvetlenia pouívajte iarovky (neónové osvetlenie je menej vhodné). Svetlo lampy sa
nesmie odráa od povrchu.

4. 55,53% iakov tvrdí, e ich mylienky sú rozptýlené,
preto sa nedokáu sústredi na uèivo. Na uèivo sa dokáe
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sústredi dlhodobo iba 52,81% iakov.
5. 58,07% iakov tvrdí, e im vôbec neprekáa pri uèení
vonkají hluk. 42,47% iakov má poèas uèenia zapnutý
magnetofón, rozhlas alebo televízor. 32,41 % iakov vak
tvrdí, e pri uèení ich vyruujú rodinní prísluníci, resp.
spolubývajúci.
Výsledky prieskumov potvrdzujú, e ve¾a stredokolákov trpí na
slabú koncentráciu. Príèinou môe by aj nadmiera informácií a z
toho vyplývajúca preaenos iakov (nedostatok èasu).
Ako sa správne koncentrova?
 Nedajte sa vyruova (Je najlepie, ak ste v izbe sám. Môete aj
zamknú dvere a vyvesi oznam: Prosím nevyruova!).
 Ak niekto nepovolaný vstúpi do izby, vymeni si len krátke
informácie.
 Uète sa pri písacom stole (nie v kresle a u vôbec nie na gauèi).
 Telefonáty vybavi krátko (alebo vôbec netelefonova).
 Zatvorte okno, ak Vás ruí vonkají hluk.
 Urobte si èasový plán a pod¾a dôleitosti vykonajte jeden bod po
druhom.
 Do uèenia zapojte pod¾a monosti vetky zmysly.
 Nezaoberajte sa ruivými mylienkami (nechajte ich plynú).
 Doprajte si prestávky na zotavenie.
Odborná literatúra uvádza celý rad úèinných cvièení sústredenia, napr.: Upriamte svoj poh¾ad na jednu a dve minúty na
¾ubovo¾ný bod na stene. Sústreïte sa na tento bod a nedajte sa nièím
vyrui a dovtedy, kým tento bod vnímate. Potom svoju pozornos
od toho bodu odvráte a venujte ju úlohe, ktorú ste si dali.
Alebo: preèítajte si dva riadky ¾ubovo¾ného textu a venujte asi dve
sekundy kadej slabike. Svoju pozornos sústreïte vdy iba na danú
slabiku. To vás za krátky èas uspokojí.

6. Pri väèom mnostve uèiva si robí krátke prestávky
v uèení a 74,64% iakov.
Výskumy hovoria o tom, e priemerný stredokolák sa dokáe
sústredi na uèivo iba 15 a 20 (max. 30) minút. Preto po kadých tridsiatich minútach treba zaradi krátku  trojminútovú prestávku (kratia prestávka na zotavenie nestaèí, dlhia znamená ve¾ký odstup od uèiva).
Okrem spomenutých krátkych prestávok je vhodné si urobi väèiu,
20-30 minútovú prestávku kadé dve hodiny.
Ïalou monosou je: uèivo si rozloi na menie jednotky a prestávku
zaradi vdy po osvojení si danej jednotky (temat. celku, kapitoly atï.).
Prestávka medzi dvoma predmetmi by nemala trva dlhie, ako dve
hodiny, pretoe sa ¾ahko môe strati motivácia pre pokraèovanie.
Pri duevnej práci nie je moné stále sedie, preto odporúèame
v krátkych prestávkach chôdzu po izbe a v dlhích prestávkach chôdzu na èerstvom vzduchu alebo telesné cvièenia.

7. Hlavné mylienky uèiva dokáe vystihnú a 74,79%
iakov, ale 49,87% iakov sa nauèí aj to, èomu nerozumie.
Pokúste sa vdy preniknú do truktúry vyuèovacieho predmetu.
Neuète sa mechanicky naspamä.
Vímajte si zákonitosti a podobnosti s uèivom, ktoré u viete, aby ste
tak vytvárali silné asociaèné spojenia.
Ak ste neobjavili nijakú evidentnú truktúru, tak by ste si ju mali
vytvori vy, prípadne poiadajte niekoho (spoluiaka, rodièa, známeho
a pod.) aby vám uèivo vysvetlil.

8. Hlavné mylienky si podèiarkuje v uèebnici iba 33,43%
iakov a 42,01% iakov si nerobí ani poznámky z uèiva.
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Osvedèilo sa hlavné mylienky, dôleité detaily, odborné výrazy a pod.
podèiarknu v uèebnici. Pri opakovaní uèiva sa potom sústredíme
iba na podèiarknuté èasti textu.
Je známe aj to, e si nemono vetko pamäta, preto je lepie hlavné
mylienky písomne zaznamena (pri prednákach aj pri uèení sa
z uèebnice).
Poznámky odbremenia vau pamä, pretoe èo ste si písomne
zaznamenali, to nemôete zabudnú, pretoe sa k tomu môete
vdy vráti. Okrem toho písanie poznámok Vás núti sústredi sa
a zabraòuje rozptýleniu.
Niektoré pravidlá pre písanie poznámok (pri prednákach):
 Zaznamenajte si len podstatu (aby ste sa nedostali do èasovej
tiesne). Jedným uchom pritom sledujte výklad uèite¾a, aby vám
neuli dôleité veci. Spravidla staèí napísa nieko¾ko heslovitých
viet, pomocou ktorých si neskorie vybavíte súvislosti.
 Poznámky majú by preh¾adné  truktúra má by jasná.
 Nadpisy by mali jasne vyniknú z textu.
 Èlenenie textu zvýraznite novými odsekmi.
 Píte len na jednu stranu papiera a nechajte iroký okraj pre eventuálne dodatoèné poznámky.
 Pouívajte vdy ten istý formát papiera, aby sa dali lepie usporiada, prípadne zviaza.
 Kadú stranu papiera oèíslujte (ak by sa pomieali, tak sa dajú
¾ahko znovu usporiada).

9. Prevaná väèina iakov (90,35%) sa pripravuje iba
na nasledujúci deò a len 32,18% iakov si vypracuje vetky
úlohy, ktoré boli zadané v ten deò. Text básne si rozloí
na nieko¾ko dní iba 22,38% iakov.
Neodporúèa sa pripravova iba na nasledujúci deò, pretoe napr.
rôzne definície, zákony, cudzie výrazy, aie básne a pod. sa lepie
zapamätajú, keï ich zopakujete nieko¾kokrát za sebou, t. j. keï ich
rozloíte na nieko¾ko dní. Okrem toho po návrate zo koly ete máte
v èerstvej pamäti to, èo bolo na vyuèovacej hodine, a preto takéto
èerstvé uèivo sa ¾ahie nauèíte.

10. Väèina iakov (72,39%) si najprv urobí písomné
(grafické) práce.
Najaí predmet sa uèí ako prvý a 50,96% iakov.
Skúsenosti ukazujú, e prvých 15 minút je najmenej efektívnych (iaci
si len ako zapamätajú uèivo). Preto je lepie uèenie zaèa naj¾ahím
alebo najob¾úbenejím predmetom. Výkon sa po 15-20 minútach postupne zvyuje a sa stabilizuje na urèitej výke. Po èase (asi po hodine) výkon zaène opä klesa, preto je potrebné si urobi krátku prestávku (zaradi pritom chôdzu, pohyb). Po prestávke výkonová krivka opä stúpa.
Navrhujeme preto uèenie rozloi na 4 a 5 èastí a najaími
predmetmi sa zaobera v druhej a tvrtej èasti.

11. Po preèítaní uèiva si ho nahlas zopakuje a 67,91%
iakov. 58,54% iakov sa uèí nahlas.
Niekto sa uèí potichu, niekto nahlas. Závisí to od zvyku, od osobného
týlu kadého iaka. Nemá to vak vplyv na efektívnos uèenia.

12. Prevaná väèina iakov (84,38%) sa uèí iba z uèebnice - nepripravuje sa z inej literatúry.
Do urèitej miery je to dôsledkom centrálne predpísaných uèebných
osnov a k nim priradených centrálnych (jediných) uèebníc.

14

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 3/99

Literatúra:
Deese, J.-Deese, E. K.: How to study. Mc Graw-Hill, Inc. 1979.
TANI-TANI. Budape, AKG, roè. 1997/98
Tepperwein, K.: Umenie ¾ahko sa uèi. amorín, FONTANA 1992.

Summary: The author presents the results obtained in a pedagogic survey on study skills of secondary
school students.
Váení èitatelia,
v minulom èísle sme publikovali dva ohlasy na príspevok, ktorý bol uverejnený v Pedagogických
rozh¾adoch è. 4/98 pod názvom Staronový problém - skutoèná reforma alebo "pro forma" reforma kolstva od J. Medveckého. V tomto èísle vám prináame ïalie príspevky - od vysokokolského uèite¾a
slovenèiny, ktorý reaguje na ïalí príspevok spomínaného autora - Podiel humanizácie koly na po¾udtení
vzdelávania (PR 5/98), ïalej kritický ohlas tudentky (budúcej uèite¾ky SJaL) a prepis záznamu diskusie
tejto tudentky s autorom príspevku o danej problematike.
Zámerom autora bolo, okrem iného, vyvola diskusiu pedagogickej obce o pálèivých otázkach kolstva.
Preto nás ve¾mi poteí, ak sa do diskusie zapoja aj ïalí pedagógovia zo vetkých typov kôl.

PRIPRAVENOS POSLUCHÁÈOV SLOVAKISTIKY
NA NOVÉ TRENDY VO VZDELÁVANÍ
J. Krko, Fakulta humanitných vied UMB B. Bystrica

Anotácia: Príprava poslucháèov slovakistiky na FHV UMB v najnovích trendoch v jazykovede a literárnej vede. Základ humanizácie koly - iak je uèite¾ovi partnerom.
K¾úèové slová: partner, vzájomná komunikácia, nové predmety na KSjL FHV, sociolingvistika, rétorika,
vzdelávanie
U takmer dva mesiace mi leala na pracovnom stole
prefotená kópia èlánku J. Medveckého Podiel humanizácie koly na po¾udtení vzdelávania (Pedagogické
rozh¾ady 5/98). Postupne sa na òu ukladali ïalie a ïalie
papiere, ale vdy som vedel, e ten èlánok tam je a e
naò budem reagova.
Postupne pribúdali argumenty na polemiku, v mysli
som si vybavoval hodiny slovenèiny na základnej, ale najmä
na strednej kole. Spomínal som na uèite¾ov, ktorí ma
uèili i na kolegov, ktorí uèili spolu so mnou.
Skúsenos naich predkov nás uèí nereagova s horúcou hlavou, ale argumenty si pripravi a odpoveda partnerovi s rozvahou. Zdôrazòujem partnerovi, pretoe kadý
by mal vidie v druhom èloveku partnera a nie nepriate¾a.
Èlánok J. Medveckého som èítal nieko¾kokrát.
V mno-hých veciach musím len súhlasi - materiálne
zabezpeèenie kôl je zastarané, hygienické podmienky
sú na hranici únos-nosti (aj to len v prípade, e zabudneme
na zatekajúce strechy a rozpadávajúce sa múry).
Pripúam, e kola nevytvára dostatoèný priestor na
nácvik vetkých zruèností.
Tak ako má èlánok J. Medveckého nieko¾ko rovín, aj
moja reakcia by mala by viacrozmerná. Na autorovu
prvú otázku, èi je kola skutoène najlepím miestom na
vzdelávanie?, je moné reagova protiotázkou: Viete
o lepom mieste vzdelávania? Mono sa bude zda, e
sa vzïa¾ujem od témy, ale je potrebné oddeli vzdelávanie

a výchovu (napriek tomu, e obe zloky sú súèasou
výchovno-vzdelávacích cie¾ov). Ak sa hovorí, e kola
nemá kompetencie na výchovu, nie je to celkom pravda.
Podiel koly a rodiny na výchove a vzdelávaní by mal by
komplementárny. Na kole je váha zodpovednosti na
vzdelávaní a èiastoène na výchove, úlohou rodiny je
vychováva a vies deti k samovzdelávaciu. Tu vidím
základ rastu vzdelanostnej úrovne - vies ¾udí k potrebe
celoivotného vzdelávania, ale po stránke kvalitatívnej.
Dnes je vak situácia v naej spoloènosti v tomto smere
kritická. Hodnota vzdelania je devalvovaná, peniaze a
hmotné statky sa nedostávajú pod¾a úrovne vzdelania,
ale pod¾a dravosti, bezoh¾adnosti a èasto aj krutosti. Ak
sa zmení tento rebríèek hodnôt v spoloènosti, ktorý je
pozostatkom neslávnej 40-roènej komunistickej histórie,
zmení sa aj postoj ¾udí ku vzdelaniu.
Ak by sme (spolu s autorom) vylúèili kolu ako najlepie miesto na vzdelávanie, zostala by nám rodina, prípadne
partia, do ktorej mladí ¾udia patria, a samovzdelávanie.
Bolo by to úasne málo. kola ako intitúcia urèená na
vzdelávanie sa vyprofilovala za dlhé tisícroèia (dejiny
pedagogiky sú toho jasným dôkazom). Vzdelanie, ktoré
poskytuje základná kola, je skutoène základom. Nadstavba nasleduje na strednej kole. Vie 14-,15-roèné diea
(nech mi odpustia mladí ¾udia, ale myslím si, e duevne
sú ete deti), èím chce by v dospelosti? Jeho záujmy,
potreby osobnosti sú ete nejasné a nestále. Doteraz si

NÁZORY- SKÚSENOSTI - POLEMIKY

spomínam na prvú ivotnú traumu z ôsmeho roèníka, keï
som sa mal rozhodnú, èím budem. Mnohí rodièia a ich
ratolesti odpoveï na túto otázku odïa¾ovali tým, e deti
ili do gymnázií. Napriek tomu sa môu zmýli.
Plný a harmonický rozvoj individuality mladých ¾udí vidím po vstupe do Európskej únie najmä v konkurencii na trhu
práce. Individuálne poiadavky si budú môc doplni cestovaním, získavaním skúseností. Tu sa prehåbi potreba sebazdokona¾ovania a sebavzdelávania. Ale zatia¾ je to vízia, hoci
reálna. Vidíme to napr. na zmene názorov a praktických
zruèností u tudentov, ktorí absolvovali tudijné pobyty
v zahranièí, èi u ako stredokoláci, alebo poslucháèi V.
Ïalou rovinou èlánku je obsah uèiva na základnej
a strednej kole, ktorý J. Medvecký hodnotí ako zastaraný.
Keïe som na týchto stupòoch kolstva pôsobil len krátky
èas, neprichodí mi hodnoti túto problematiku z pozície
skúseného pedagóga. Z poh¾adu vysokokolského uèite¾a
vak musím reagova na pripravenos naich tudentov
(teda budúcich uèite¾ov) na najnovie trendy z jazykovedy,
literatúry a literárnej vedy. Môem zodpovedne vyhlási,
e tudenti Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty
humanitných vied UMB v Banskej Bystrici dostávajú
najnovie informácie z jazyka aj literatúry. Ako jeden
z metodikov katedry chodím na priebenú prax naich
poslucháèov. Z vyuèovania cvièných uèite¾ov, naich tudentov i vlastných skúseností (ako tudenta KSjL, vtedy
ete Pedagogickej fakulty, i uèite¾a) viem, e východiskom
práce na hodine literatúry je práca s literárnym textom.
Iste, aj literárna história (ktorá pod¾a J. Medveckého dominuje) je potrebná na zaèlenenie autora do irích historických a spoloèenských súvislostí. Analýza diela musí by
s pomocou uèite¾a. iak sa musí nauèi vníma a odha¾ova viaceré roviny a plány literárneho diela.
Mono som mal astie na uèite¾ov slovenèiny, ktorí
ili pre svoj predmet a pre snahu odovzda vedomosti
svojim tudentom. Môj uèite¾ J. Moravec na Gymnáziu
v Turèianskych Tepliciach vybudoval peciálnu literárnu
uèebòu, kolegyòa M. Hroncová na Gymnáziu A. H. kultétyho vo Ve¾kom Krtíi, podobne ako E. Blahová na
Gymnáziu M. Kukuèína v Revúcej, nacvièila so tudentmi
mnostvo divadelných hier slovenských klasikov a s týmito
hrami sa zúèastnili nieko¾kých divadelných festivalov
amatérskych divadelných súborov. (Tu odporúèam do
pozornosti výbornú knihu D. Dubovského Z histórie
Revúcej a ochotníckeho divadla. Banská Bystrica 1996).
Zároveò sa ospravedlòujem ïalím kolegom, ktorí pracujú
s maximálnym úsilím a zostávajú v anonymite. Uèite¾ov,
ktorých som spomenul, poznám a myslím si, e si zaslúia
vyzdvihnú svoju prácu. Pritiahnu tudentov k divadlu,
to bola ukáková práca s textom a s autorom. Didaktický
moment predprípravy budúcich divákov - spoluiakov
je ve¾mi dôleitý, rovnako ako zblíenie sa uèite¾a so tudentmi - hercami. Tu nie je vzah subordinácie, tu je vzah
partner - partner. Záitky z takýchto amatérskych predstavení sú ve¾mi hlboké.
Podobným prvkom humanizácie, vzájomného zblíenia

15
sa uèite¾a a iaka, sú exkurzie, spoloèné výlety, kedy sa
odbúrava postavenie pred katedrou /za katedrou.
V èom teda spoèíva spomínaná zastaranos obsahu
uèiva? Faktorov je viacero - priemerný vek uèite¾ského
kolektívu má stúpajúcu tendenciu. Mladí uèitelia odchádzajú zo kolstva nie pre nezáujem o prácu, ale z existenèných dôvodov. Ak si chcú zaloi rodinu, získa byt za
státisíce, prípadne milión, zo súèasných platov nemajú ancu dlhy spláca a prei. Ak napriek tomu zostanú verní
uèite¾skému povolaniu, musia riei finanènú zadåenos
ved¾ajími príjmami a nezostáva im èas na plnohodnotnú
prípravu. Práve títo absolventi V sú nosite¾mi najnovích
trendov a informácií. V súvislosti s prestarnutým
uèite¾ským zborom sa vynára otázka ïalieho vzdelávania
uèite¾ov, ktoré by bolo zamerané na nové informácie.
Problém kreativity a dynamiky koly je pravdepodobne
priamo úmerný stupòom koly a vystavenosti konkurencii.
Vysoké koly sú vystavené najväèiemu tlaku konkurencie, preto musia najrýchlejie reagova, inovova tudijné odbory, vytvára nové zaujímavé ponuky vzdelávania. Stredné koly tie dynamicky reagujú (najmä po roku
1989) na poiadavky trhu. Vzniklo mnoho odborných
stredných kôl (dnes problematické dievèenské odborné
koly), gymnáziá sa profilujú ako bilingválne, pecializujú
sa na vyuèovanie urèitých predmetov. Vzniklo nieko¾ko
súkromných stredných kôl. Najhorie sú v tomto smere
základné koly. Uèebné osnovy sú centrálne (ak odhliadneme od 30% vo¾nosti). Musia by kompatibilné. Z sa
viac-menej pecializujú na preferenciu urèitých predmetov
(jazykové Z, s rozíreným vyuèovaním výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy ), prípadne popri vzdelávaní pripravujú iakov v urèitom druhu portu (futbal, hokej,
lyovanie ).
Súhlasím s J. Medveckým, e úroveò komunikácie (èi
u písanej alebo hovorenej) má èoraz niiu úroveò, a to
napriek tomu, e máme pred sebou éru priamej komunikácie prostredníctvom telefónov, internetu, televízie atï.
Je úplne jasné, e klasický prostriedok informácií - kniha
je vytláèaná televíziou, filmom, videom, multimédiami
a internetom. Nemôem vak súhlasi, e nai poslucháèi
nie sú pripravení na zaèlenenie týchto médií do vyuèovacieho procesu. KSjL FHV UMB (v spolupráci s KSjL
PF UMB) získava celoslovenské a európske renomé ako
sociolingvistické pracovisko. Práve sociolingvistika poskytuje poh¾ad na jazyk nie v tradiènej (èiastoène izolovanej)
podobe, ale v jeho mnohorozmernosti. Sociolingvistika
poukazuje na pouitie a vyuitie verbálnych i neverbálnych
prostriedkov v komunikácii.
Problematika komunikácie a jazyka internetu, jazyk
reklamy, inzerátov sa stali jednou z tém u troch roèníkov
medzinárodných sociolingvistických konferencií, ktoré
usporiadali spomínané katedry slovenèiny. V odborných
èasopisoch publikujú nai i zahranièní jazykovedci èlánky
s touto problematikou (aspoò na ukáku uvediem niektoré
názvy od domácich, teda banskobystrických lingvistov
- J. Klincková: Jazyk vo svete poèítaèov (1998); Jazyk
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noèných dialógov (1998); V. Patrá: Jazyk noèných
dialógov (1997); Jazyk mesta na domovských
komerèných stránkach v slovenskej sieti internetu
(1998); L. Urbancová: Jazyk inzerátov I (1997); Jazyk
inzerátov II (1998); Projekt výskumu hovorenej podoby jazyka v meste Zvolen (1998); P. Odalo: Príspevok
k problematike výskumu písaných prejavov zahranièných vysokokolákov tudujúcich slovenèinu (1995);
Sociolekt mladých ¾udí v Banskej Bystrici (1996);
Stará a nová lexika v komunikácii uèiteliek (1997).
Prirodzene, tieto poznatky sprostredkúvajú kolegovia
tudentom slovenèiny na svojich prednákach.
J. Medvecký vo svojom èlánku reaguje na potrebu
ovláda techniku rýchleho èítania, spracovania informácií,
presne a struène sa písomne vyjadri. Odporúèam vetkým, ktorí majú záujem, navtívi internetovskú stránku
www.fhv.umb.sk a prezrie si tudijné plány poslucháèov
slovakistiky. Od kolského roku 1995-96, kedy sa uvaovalo o zavedení kreditového modelu túdia, sa èiastoène
upravili uèebné osnovy a tudentom sa ponúkli nové povinne volite¾né predmety: v 1. roèníku - efektívne èítanie,
v 2. roèníku - sociolingvistika, v 3. roèníku - rétorika, vo
4. roèníku - neverbálna komunikácia, umelecký prednes.
tudenti absolvujú predmety kompozícia jazykového prejavu (zakonèený skúkou), text a jeho interpretácia. Na seminárnych cvièeniach zo sociolingvistiky a rétoriky pracujú
s textom, ústnym prejavom, skúajú dabing pomocou
videa. Kadoroène vznikajú diplomové práce z týchto
oblastí jazykovedy. Tieto vedomosti a skúsenosti môu
vyui pri práci so iakmi.
Odpoveï na otázku, preèo sa tak nedeje, je zloitá.
Urèite je to komplex problémov, ktorý mladých uèite¾ov
odradí od iniciatívy a práce. Sú to spomínané sociálne
problémy, preplnenos tried, nevyváená kolská politika,

ale aj klasický problém - iniciatívny èlovek nakoniec dostane to¾ko úloh, e nemá ancu ich zvládnu, ocenenie pièkového pracovníka dostane kolega tesne pred dôchodkom
nie za svoju perfektnú prácu, ale preto, e potrebuje vyí
vymeriavací základ pre dôchodok. Nechcem vak zoveobecòova. Z praxe poznám aj takéto negatívne prípady,
ale aj opaèné, kedy mladí uèitelia sú skutoène novou
èerstvou krvou v uèite¾skom kolektíve. Problém správneho odmeòovania a vhodnej motivácie uèite¾ov vak musí
riei manament koly.
Neschopnos vedie komunikova nie je len výsledkom
zlyhania uèite¾ov slovenského jazyka. Ak J. Medvecký
spomína neschopnos komunikácie v pracovnom styku,
ale i v parlamente, vyplýva to v prvom rade z toho, e
¾udia nechcú poèúva druhého. Spoloènos je ete stále
radikalizovaná (pod¾a rímskej zásady Divide et impera),
najpoprednejí politici nám kadodenne predvádzajú, ako
treba ignorova partnera v komunikácii, prípadne ho rovno
zlikvidova. Tu nie je príèinou zlyhanie uèite¾ov, príèinou
je nenávis èloveka k èloveku.
Na záver musím spomenú vlastnú skúsenos z uèenia
na Z. Na hodine angliètiny som sa dopustil chyby a jedna
výborná iaèka ma na òu upozornila. Aby neutrpel môj
uèite¾ský majestát, pouil som klasickú formulku - iaci,
to som urobil naschvál, aby som zistil, èi dávate pozor.
Ve¾mi ma to mrzelo. Odvtedy som nieèo také nepouil,
pretoe v iakoch i terajích poslucháèoch nevidím prázdne nádoby, ktoré treba naplni obsahom. Vidím v nich
¾udí, ktorí majú svoje problémy, svoje názory. Základom
akejko¾vek dobrej (nielen pedagogickej) práce a spolupráce musí by dialóg.
Ak sa nauèíme vníma iakov, tudentov, poslucháèov
èi kolegov ako partnerov, s ktorými treba hovori a treba
ich aj naèúva, posunieme sa dopredu v mnohých smeroch.

Summary: The author focuses on training future teachers of Slovak language and literature at Faculty
of Humanities, UMB.
There is a strong need to change the relationship between the teacher and pupils. This change could
have a possitive influence on humanization of our schoolsystem.

POH¼AD BUDÚCEJ UÈITE¼KY NA ÚROVEÒ A OBSAH
VYUÈOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
A. Rafayová, Fakulta humanitných vied UMB B. Bystrica

Anotácia: Názor tudentky slovenského jazyka na úroveò vyuèovania tohto podnetu a uèebné osnovy.
Vlastné skúsenosti.
K¾úèové slová: uèitelia slovenského jazyka, uèebnica, uèebné osnovy, povinná literatúra, odporúèané èítanie
Po preèítaní èlánku J. Medveckého Podiel humanizácie koly na po¾udtení vzdelávania, uverejnenom v Pedagogických rozh¾adoch (5/98), som chví¾u váhala, èi reagova na autorove slová o nevyhnutnosti uskutoènenia mnohých a zásadných zmien v obsahu a spôsobe vzdelávania,
ktoré poskytuje súèasná kola. Napriek tomu, e vekom
i skúsenosami patrím medzi tých, o ktorých sa zvykne

hovori, e im ete perá nedorástli, nakoniec som sa rozhodla to svoje naplni atramentom a vyjadri sa k naèrtnutému problému. Keïe autor uvedeného príspevku sám
píe o monosti (i nutnosti) otvorenia rozsiahlej diskusie
o modernizácii a skvalitnení vzdelávacieho procesu, nazdávam sa, e i stanovisko tudenta, budúceho pedagóga, by
mohlo by vítané.

NÁZORY- SKÚSENOSTI - POLEMIKY

Ako väèina ¾udí v mojom veku, aj ja rada prijímam
a presadzujem nové mylienky, ktoré majú prinies zmenu
k lepiemu, s chuou a nadením, príznaèným pre mladú
generáciu, a na druhej strane sa staviam proti názorom
zastaraným a preitým. V prípade vzdelávania som  ako
tudentka a budúca uèite¾ka  zmenám, ktoré majú prispie k jeho skvalitneniu a vyej efektívnosti, naklonená
dvojnásobne. Nemôem preto nesúhlasi s mylienkou,
ktorú J. Medvecký vo svojom èlánku podèiarkuje  potrebu (ba priam nevyhnutnos) prispôsobova vzdelávací proces vetkým novým poiadavkám, ktoré prináa dynamika
a vývoj spoloènosti. Súhlasím s tým, e schopnos koly
prune reagova na dobové zmeny je základným predpokladom kvalitnej prípravy iakov na plnohodnotný
a úspený ivot v istej spoloènosti.
Nedostaèujúce materiálne zabezpeèenie vzdelávacieho procesu na naich kolách a nevhodné podmienky,
v ktorých sa èasto realizuje, sú rovnako faktom, nemono
ho vyvraca a pripúam, e môu negatívne ovplyvòova
napåòanie výchovno-vzdelávacích cie¾ov. Katastrofálna
finanèná situácia, s ktorou dnes musia bojova mnohé intitúcie, je vak príznaèná pre celú spoloènos a musíme len
dúfa, e sa kompetentným podarí prostredníctvom zmien
vo finanènej politike nepriaznivý stav zmeni èo najskôr.
No rozhodne si nemyslím, e pri rieení spomínaných problémov je nutná realizácia okamitých a razantných zásahov
do obsahu a foriem súèasného vzdelávania, ako tvrdí
J. Medvecký. Mono ide len o môj subjektívny pocit,
zaloený na vlastnej skúsenosti, ale potrebu zásadných
zmien v tomto smere skutoène nepociujem.
Dôvodom preèo píem, nie je oèakávanie blahoelania,
ktoré autor v úvode svojho èlánku núka tomu, kto si myslí,
e súèasná kola je schopná poskytnú kvalitné vzdelanie,
ani preto, aby som vyhovela jeho prosbe propagova kolské
intitúcie, ktoré ho sprostredkúvajú. Jednoducho ma zaráa
tvrdenie, e kola v dnenej podobe nedokáe zabezpeèova
kvalitné vzdelávanie s dôrazom na rozvoj praktických zruèností, tvorivosti a samostatnosti iakov, ktoré autor dokumentuje na vyuèovaní slovenského jazyka a literatúry na strednej kole, hovoriac o kríze obsahu uèiva tohto premetu.
Nedovolím si porovnáva moje skúsenosti so skúsenosami autora èlánku, no rozhodne sa mi zdá spôsob, akým
opisuje uèite¾ov a vyuèovanie slovenského jazyka a literatúry, je príli kritický, zoveobecòujúci a nezodpovedajúci
skutoènosti. Práve tak, ako existujú uèitelia, ktorí èasto
vnucujú tudentom svoje názory na dielo, ktorým sa èasto
podarí v tudentoch vyvola odpor k literatúre a èítaniu
a ktorá majú èastý strach pred pádom z piedestálu najmúdrejieho v triede, pôsobí na kolách i mnostvo
vysoko erudovaných a tvorivých uèite¾ov, ktorí svoju prácu
vykonávajú na vysokej úrovni, zodpovedne a s láskou. O tých
nie je v príspevku J. Medveckého ani zmienky a priznám
sa, e to bolo hlavným dôvodom môjho rozhodnutia
reagova, nako¾ko si váim ne¾ahkú prácu kadého z nich.
Nie je to tak dávno, èo som sama sedela v laviciach
základnej a strednej koly a dodnes s láskou a úctou spomí-
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nam a svojich uèite¾ov slovenèiny, ktorí ma svojím hlbokým
vzahom k predmetu a iakom dokázali zauja nato¾ko,
e som sa sama napokon rozhodla pre uèite¾ské povolanie.
Mono mám astie na výborných pedagógov, no potom
ho majú i mnohí z mojich spoluiakov na vysokej kole,
ktorí sa rovnako pochvalne vyjadrovali na adresu svojich
bývalých uèite¾ov  slovenèinárov. Spomínaný èlánok rozhorèil nielen mòa, ale i mnohých ïalích tudentov, tudujúcich slovenèinu na FHV UMB v Banskej Bystrici,
pretoe skúsenosti, ktoré máme zo stredných kôl, a spôsob, akým sme k vykonávaniu budúceho povolania vedení
zo strany naich vysokokolských pedagógov, je v znaènom rozpore s náh¾admi autora. U tvrtý rok sa dennodenne stretávame so skutoène vynikajúcimi odborníkmi,
ktorí pôsobia na Katedre slovenského jazyka a literatúry
FHV UMB a v spolupráci s cviènými uèite¾mi na banskobystrických kolách sa usilujú pripravi nás na uèite¾ské povolanie èo najdôkladnejie. Je mi naozaj ¾úto, e J. Medvecký
úplne zabúda na mnohých výborných slovenèinárov
a mono aj uráa tým, e nerobí rozdiel medzi zodpovedným a svedomitým pedagógom a takým, ktorý brzdí tvorivé aktivity iakov v obave, e by mohli vymyslie nieèo,
èo nemá v knihe ani uèebných osnovách.
Vychádzajúc z vlastných skúseností, dovolím si tvrdi,
e zárukou úspenosti vyuèovacieho procesu a kvality
dosiahnutého vzdelania ako jeho výsledku, je práve uèite¾.
Efektívnos vzdelávania závisí hlavne od osobnosti uèite¾a,
od toho, ako je pripravený po stránke odbornej i metodickej,
od jeho organizaèných a tvorivých schopností pri riadení
vyuèovacieho procesu. Poznám mnohých pedagógov,
ktorých práca je krásnym príkladom tohto kontatovania.
Na základe repektovania záujmov, predpokladov a daností
jednotlivých iakov i poznania triedy ako celku, volí dobrý
uèite¾ vhodné metodické postupy a formy, ktoré majú smerova k dosiahnutiu výchovno-vzdelávacích cie¾ov. Je
skutoène len na uèite¾ovi, èi bude dáva prednos vyuèovacím metódam, ktoré triedu aktivizujú (napr. skupinová
práca, problémové vyuèovanie, heuristický rozhovor),
alebo zvolí u dávno preitú formu prednáky predimenzovanú mnostvom teoretických faktov.
J. Medvecký kritizuje obavu uèite¾ov odtrhnú sa od
osnov. Domnievam sa vak, e keby spomínaná obava
bola naozaj taká èastá, ako spomína v èlánku, na ktorý
reagujem, boli by sme svedkami len nádherných hodín.
Pod¾a môjho názoru sú platné uèebné osnovy pre predmet
slovenský jazyk ve¾mi kvalitné, dôkazom èoho sú pútavé
a skutoèný efekt prináajúce hodiny uèite¾ov, ktorá sa ich
pridàajú. Dovolím si to tvrdi na základe svojich vlastných
skúseností, pretoe som  ako iaèka i praxujúca tudentka
 mnoho takých hodín zaila.
Uèitelia u roky vyuívajú na hodinách literatúry metódy
a formy priamej práce s literárnym textom a u dávno
nemuèia iakov obrovským rozsahom mien autorov
a ich diel. Èítanie vybraných diel a ich interpretácia je dnes
u samozrejmosou. Kontrola a hodnotenie iackych vedomostí, prièom uèite¾ neiada reprodukciu uèebnice, ale
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zruènos a schopnos samostatne, tvorivo pracova s literárnym textom, nie je rovnako nièím novým, zriedkavým.
Autor èlánku hovorí, e iakov nenadchýnajú diela, ktoré
sú súèasou povinnej literatúry, predpísanej èi u uèite¾om
alebo osnovami. Neviem, aké uèebné osnovy mal na
mysli, dovolím si vak poznamena, e platné uèebné osnovy pre stredné koly majú rámcový charakter, nestavajú
na presných a prísnych príkazoch, ale len odporúèajú
mená najvýznamnejích autorov v rámci jednotlivých literárnych období. Neuvádzajú iadne diela a u vôbec nepredpisujú povinnú literatúru. Odporúèajú iba poèet kníh (7-9),
ktoré majú iaci preèíta za rok v rámci individuálneho
alebo odporúèaného èítania. Navye uvádzajú, e konkrétny výber diel závisí od dohody uèite¾a so iakmi.
Podobná je situácia aj vo vyuèovaní slovenského jazyka
a slohu, kde sa vychádza z komunikaènej koncepcie a funkèného prepojenia oboch zloiek s dôrazom na rozvoj schopností iakov vedie uplatni získané jazykové poznatky v konkrétnej komunikaènej situácii. Ak sa vrátim k slovám
J. Medveckého, ktorý píe o narastaní potreby ovláda tech-

niky rýchleho èítania, vyh¾adávania, spracovania a vyuitia
informácie, vedie sa jasne, cie¾avedome, presne a struène
vyjadri písomne i ústne, môem len potvrdi, e vetko je
zahrnuté v uèebných osnovách a uèebniciach slovenského
jazyka pre stredné koly a opä záleí len na uèite¾ovi,
nako¾ko ich akcep-tuje a aký spôsob zvolí, aby si to iaci
osvojili. Dovolím si opä tvrdi, e mnohé z toho, èo autor
èlánku na hodiny slo-venského jazyka ete len navrhuje
zaradi, u väèina uèite¾ov do vyuèovania dávno
zaraïuje.
Súèasný obsah vyuèovania predmetu slovenský jazyk
a literatúra predpokladá väèiu samostatnos a tvorivos
uèite¾a, dôkladný a cie¾avedomý spôsob plánovania vyuèovacej hodiny. No nemyslím si, e je a niekedy v budúcnosti bude núdza o múdrych, kreatívnych a láskavých
uèite¾ov slovenèiny, pretoe Katedra slovenského jazyka
a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici pripravuje svojich tudentov pre uèite¾ské povolanie práve v takom
duchu u roky. (A som presvedèená, e urèite nie je na
Slovensku jediná.)

Summary:The author, who is a trainee at the Department of Slovak Language and Literature, University of
Matej Bell, presents her opinions and views on teaching this subject, its curricula and roles of teachers.

DVA POH¼ADY NA JEDEN PROBLÉM
STRETNUTIE A. RAFAYOVEJ S J. MEDVECKÝM
Predchádzajúci ohlas na príspevok Podiel humanizácie kolstva na po¾udtení vzdelávania priiel v èase,
keï si u autor myslel, e podobne ako mnohé ïalie, aj tento èlánok je výstrelom do prázdna.
Ozvala sa tudentka slovenského jazyka, ktorá sa poèas túdia stretla s viacerými slovenèinármi, na ktorých
sa autorova kritika nevzahuje a s niektorými jeho tvrdeniami nesúhlasila. Pretoe vznikli názorové nezhody,
autor po preèítaní ohlasu oslovil Andreu a ponúkol jej formou osobného rozhovoru objasnenie pohnútok,
ktoré ho viedli k napísaniu èlánku. Prináame vám prepis magnetofónového záznamu ich rozhovoru.
A. R.: Èo Vás viedlo k napísaniu èlánku Podiel
humanizácie koly na po¾udtení vzdelávania?
Skutoène si myslíte, e dnená kola nedokáe zabezpeèi kvalitné vzdelávanie s dôrazom na rozvoj tvorivosti, samostatnosti a praktických zruèností iaka?
J. M.: K napísaniu èlánku ma viedlo presne to, e si
myslím, e stále sa mnohí slovenèinári pridriavajú starých
zauívaných praktík, e uèia príli ve¾a literatúry, e dávajú
príli malý priestor iakom alebo tudentom aby uplatnili
vlastnú tvorivos, aby na hodinách povedali vlastný názor
a e stále sa musia prive¾a memorova o literatúre a málo
sa dostávajú k samotnej literatúre.
A. R.: A preèo ste si vybrali za príklad práve predmet
slovenský jazyk a literatúra. Preèo ste spomínané
negatíva  písali ste o kríze obsahu uèiva  dokumentovali práve na tomto predmete? Tam je to úplne
najhorie, alebo...?
J. M.: Nemyslím si, e je to tam výborné. Ale netrúfam
si vyjadri sa o iných predmetoch. Som aprobovaný
slovenèinár, aj keï slovenèinu u nieko¾ko rokov neuèím.
Jedným z dôvodov bolo to, e stále vidím, e slovenèina

sa na mnohých kolách uèí tým istým spôsobom, s ktorým
som bojoval na zaèiatku svojej kariéry. Keï som chcel
uèi inak, zo strany svojich kolegov som pocioval istý
chlad voèi tomu, e som dával iakom priestor rozpráva,
hovori o knihách a èita knihy pod¾a ich záujmu. Neiadal
som od nich v literárnych rozboroch to, èo som si o knihe
myslel ja, alebo to, èo o nej napísali literárni kritici, ale to,
èo iaci skutoène sami nali v literárnom texte.
Ïalím dôvodom bola skutoènos, e o mám syna
maturanta a mal som monos hovori aj s maturantmi
z viacerých kôl. Bohuia¾, zistil som, e zaívajú tú istú
predmaturitnú frustráciu, ktorú zaívali tudenti u po
desaroèia, obavu z toho, èi si zapamätajú poadovaného
autora, diela, ktoré napísal, èi budú vedie z poadovaného
ve¾kého poètu diel priradi to správne k správnemu
autorovi.
Hoci majú èitate¾ské denníky a niekedy v nich majú aj
zápisy o knihách, ktoré èítali, väèinou sú to vak mylienky
a názory, o ktorých vedia, e ich vyuèujúci chce poèu,
nie vlastné reflexie a názory o diele. O percente skutoène
preèítaných kníh spomedzi tých, ktoré sú v denníku
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zapísané, si netreba robi ilúzie.
A. R.: Dobre, ale myslíte si, e táto skúsenos je dostaèujúca na to, aby ste vyslovili spomínané tvrdenia?
J.M.: I keï robím prevane s anglickým jazykom,
cestujem, mám semináre na rôznych miestach, stretávam
sa kolegyòami a kolegami z mnohých kôl a na základe
viacerých rozhovorov si dovolím tvrdi, i keï ma to mrzí,
e stále prevaujú slovenèinári, ktorí na maturite radi poèujú
o autoroch a dielach to, èo oni chcú poèu.
A. R.: A nestretli ste sa s nejakými dobrými slovenèinármi? Nezdá sa Vám, e tie súdy, ktoré ste vyriekli
na adresu slovenèinárov ako vetkých sú príli
zoveobecòujúce alebo príli kritické?
J. M.: Snail som sa tomu vyhnú, asi sa mi to nepodarilo.
Pouíval som výrazy: ve¾mi èasto, èasto, prevane,
nepamätám si presne. Stretol som sa s mnohými výbornými slovenèinármi.Povedali ste, e som svojím príspevkom urazil slovenèinárov. Potom som vak urazil
aj sám seba, pretoe som sa sám pokúal uèi iným spôsobom. Jedným z mojich cie¾ov bolo práve vyprovokova
týchto slovenèinárov, aby sa ozvali (ako som to tam napísal) v irokej diskusii a aby ukázali, e jazyk a literatúra
sa dá uèi a aj uèí u nás inak. Dúfal som, e záplava kritických slov z ich strany ma o tom presvedèí. Bohuia¾,
(alebo vïaka Bohu?) na ich obranu ste sa ozvali len vy,
ale mono práve toto je dobrým signálom, e aspoò budúca
generácia uèite¾ov chce a bude uèi inak.
A. R.: Nemyslíte si, e príèinou toho,e sa slovenèinári
neozvali je tá, e sa cítili ukrivdení, e sa k tomu
odmietajú vyjadri, lebo sa ich to nejako dotklo?
J. M.: Nechcem zasa niekoho urazi, ale myslím si, e
väèina z nich sa neozvala preto, e vôbec ten èlánok neèítali. A ak je niekto urazený nejakým nepravdivým
tvrdením, myslím si, e ubliuje sám sebe ak sa neozve.

Ak niekto nezareaguje na obvinenia, na osoèovanie, na
neprávosti, potom umoòuje ich ïalie páchanie.
Existuje vak aj ïalia monos: mnohí uznali, e tvrdenia
sú pravdivé a nemali k nim èo doda.
A. R.: (Súhlasne prikyvuje...)
J. M. : Ak dovolíte, môeme teda skúsi sumarizova to, k èomu sme dospeli. Ja som sa prostredníctvom váho ohlasu
a v rozhovore s vami presvedèil, e treba ve¾mi vái slová, ktorými vyjadrujeme názor, obzvlá pozorne, ak je to názor
kritický. Dozvedel som sa to, v èo som dúfal, e skutoène existujú
tak uèitelia, ako aj tudenti, pre ktorých je vyuèovanie a uèenie sa aj poteením a tvorivým procesom.
Vy ste sa dozvedeli, e situácia v praxi nemusí by
taká, ako ju oèakávate a aké problémy vás môu oèakáva
vo vaej budúcej pedagogickej kariére.
Aj keï sme si urèite neobjasnili vetky problémy a mono
aj nae názory i po tomto rozhovore nebudú celkom rovnaké, spoloène sme zistili jednu dôleitú vec (ako sme
zhodne kontatovali aj pri príprave rozhovoru):
Rozdielne názory je moné vyjasòova len v skutoènom
dialógu. Vies monológové ohlasy na stránkach novín
alebo èasopisov, ako je to u nás dobrým zvykom, je asi tá
najhoria forma miskomunikácie, z ktorej pramení väèina
sporov a "abomyích" vojen, stavajúcich ¾udí proti sebe,
namiesto ich spájania v záujme rieenia problémov a nedostatkov, brániacich napredovaniu.
(Závereèná sumarizácia nie je prepisom záznamu, ale vo¾nou interpretáciou rozhovoru po skonèení nahrávania)
Poznámka autora: Rád sa ospravedlòuje vetkým slovenèinárom, ktorí uèili Andreu Rafayovú, aj tým, ktorí mali
dôvody nesúhlasi s mojimi tvrdeniami v pôvodnom príspevku, lebo uèia inak, avak z rôznych príèin zatia¾ nestihli
vypracova svoju obhajobu. Majú stále ete monos.
Prepis magnetofónneho záznamu:J. Medvecký

K PROBLEMATIKE PRIJÍMACÍCH SKÚOK
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA S
Z. Hlebová, Metodické centrum Preov

Anotácia: Poh¾ad do truktúry súèasnej koncepcie prijímacích skúok zo slovenského jazyka a literatúry
v jednotlivých typoch stredných kôl. Pomenovanie aktuálnych problémov. Praktické pripomienky smerujúce
k postupnej inovácii súèasnej koncepcie prijímacích skúok zo SJaL. Analýza diktátov a testov prostredníctvom
zbierky Testy zo slovenského jazyka ´99.
K¾úèové slová: stres a prijímacie skúky, slovenský jazyk a literatúra, cie¾ PS a jeho realizácia, objektívnos,
jasné pravidlá, koncepcia prijímacích skúok, diktáty, testy, príklady, návrhy
1. Najprv pomenujme problémy...
Kadý rok na jar vrcholí príprava iakov Z na prijímacie skúky na stredné koly v profilových predmetoch.
Pedagogické vydavate¾stvo Didaktis aj v tomto kolskom
roku obohatilo pestrú ponuku zbierok na zdokonalenie sa
v slovenskom jazyku a literatúre o aktuálnu publikáciu testy
zo slovenského jazyka ´99.
Inpirovala ma k mylienkam, ktoré by som na margo

prijímacích skúok chcela ponúknu irokej èitate¾skej
verejnosti.
Prax potvrdzuje, e prijímacie skúky sa kadoroène
stávajú stresovou záleitosou nielen pre iakov a ich rodièov, ale aj uèite¾ov základných kôl. Z najèastejie uvádzaných dôvodov vyberám:
 uplatòovanie rôznej miery nároènosti na vedomosti
a praktické zruènosti iakov v ovládaní slovenského
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jazyka a literatúry na rovnakých typoch stredných kôl,
t . j v rámci gymnázií, SO
a SOU  tudijných odborov;
 vyadovanie aj takých vedomostí, ktoré nie sú v uèebných osnovách pre Z alebo
sú zaradené len ako informatívne uèivo;
 obavy z disproporcie medzi prospechom iaka na Z a výsledkami z prijímacích skúok na
S;
 strach z moného neúspechu
iaka na prijímacích skúkach.
Prirodzené východisko pre
stredné koly v súvislosti s organizovaním prijímacích skúok ponúka
práve ich cie¾: zisti spôsobilos
uchádzaèov tudova na zvoleM. Horváthová:
nej S, èie umoni iakom Z
prezentova kvalitu svojich vedomostí a praktických zruèností zo slovenského jazyka a literatúry.
Ak pri prijímacích skúkach zisujeme, èo iaci nevedia, resp. im chceme dokáza, e to nevedia, vychádzame
z nesprávne chápaného cie¾a prijímacích skúok. Záujem
o správnu vec na obidvoch stranách  základných i stredných kôl  by mohol poslúi ako podnet na rozvinutie úèinnej spolupráce práve po odbornej stránke.
Uèitelia s nostalgiou spomínajú na podobné aktivity ete
v nedávnej minulosti. ia¾, aj takto sa prejavila lavína zmien
v sústave naich kôl po roku 1989.
Vari nezmenený, aspoò pri tých zanietených pre svoju
prácu, zostal pôvodný zámer: zachova prestí prijímacích
skúok zo slovenského jazyka a literatúry a nedopusti, aby
sa pre iakov stali iba formálnou záleitosou. Konkrétne
naplnenie tohto zámeru v praktickej èinnosti znamená nepo¾avi v nároènosti prijímacích skúok. Nespájajme ju
vak s tzv. chytákmi, ktoré so spomínanou nároènosou
nemajú niè spoloèné, len stupòujú u iakov stres, vyvolaný
novým prostredím, stretnutím s neznámymi uèite¾mi, samotným aktom prijímacích skúok i poiadavkou rýchlo
a kvalitne poda maximálny výkon, spôsobujú preívanie
pocitov nespravodlivosti, straty sebadôvery, menejcennosti, ale aj vzdoru ako priamej reakcie na krivdu. Preto je
také dôleité zachova aj vysokú mieru objektívnosti pri
prijímacích skúkach, a to v kadom oh¾ade.
Z tohto dôvodu pri organizovaní prijímacích skúok zo
slovenského jazyka a literatúry na S navrhujem:
1. dôsledne vybera uèivo predpísané iakom na osvojenie pod¾a uèebných osnov pre Z s oh¾adom aj na èasovú
dotáciu  vychádzam z poiadavky I. Tureka, e ... test
má rovnomerne pokrýva celé prebrané uèivo.1
2. úlohy formulova jasne, aby im iaci rozumeli;
1
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3. voli také typy úloh, rieenie
ktorých môu aj viacerí uèitelia
posúdi úplne rovnako, pritom
rieenie úloh nie je nároèné na
èas a nie je poruená ani nároènos ich rieenia (Turek, 1990);
4. ujasni si poiadavky na vedomosti a praktické zruènosti
iakov, a to po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej;
5. prija jednoznaèné kritériá na
hodnotenie iakov na prijímacích
skúkach.
Kadodenná pedagogická
prax nás presviedèa, e aj pri tých
najnároènejích èinnostiach sú
iaci schopní poda vysoké
výkony. Záleí len od uèite¾a, èi
pre túto èinnos dokáe vytvori
priaznivú atmosféru a dobrú náSpomienky ´99
ladu. Dvojnásobne to platí pre
prijímacie skúky, na ktorých sa pecificky podie¾ajú uèitelia základných i stredných kôl. Jednou z hlavných úloh
základnej koly je kvalitná príprava iakov uchádzajúcich
sa o túdium na strednej kole.
Organizaèná stránka prijímacích skúok je u záleitosou stredných kôl, ktoré v tomto smere postupujú pod¾a
vyhláky M SR è. 145 z 10. 4. 1996 Z. z. o prijímaní na túdium na stredné koly. V právomoci riadite¾a je - okrem
iného - urèi formu prijímacej skúky, jej obsah a rozsah.
Ko¾kí z nich sú zároveò odborníkmi v danom predmete?
Z praxe viem, e rodièia i uèitelia Z len zriedka vyuívajú 5. odsek paragrafu 7 spomínanej vyhláky, pod¾a
ktorého riadite¾ S na poiadanie umoní nazrie do písomných alebo iných prác uchádzaèa o túdium na S jeho
zákonnému zástupcovi, triednemu uèite¾ovi alebo uèite¾ovi, ktorý vyuèuje predmet prijímacej skúky na Z.
Rada S môe zasa na základe 6. odseku tohto
paragrafu poiada riadite¾a, aby jej predloil kompletnú
dokumentáciu o priebehu a výsledkoch prijímacích skúok
na strednú kolu.
A na záver jedna výzva: Zváme, èi je v naich silách podpori zdravú súaivos mladých ¾udí a zmeni prijímacie
skúky na konkrétny druh súae s jasnými pravidlami.
Nestálo by to za pokus?
2. Dobrej veci môe poslúi aj reè èísel
Zdá sa, e problematika prijímacích skúok na stredných kolách zo slovenského jazyka a literatúry nie je príli
ob¾úbenou témou. Svedèí o tom iba pár sezónnych príspevkov v èasopise Slovenský jazyk a literatúra v kole alebo
v Uèite¾ských novinách.
Malou sondou do truktúry týchto prijímacích skúok
by som chcela poukáza na ich kvalitatívnu a kvantita-

Turek, I.: Didaktika technických predmetov. Bratislava, SPN 1990, s. 178.
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tívnu rôznorodos pre jednotlivé typy stredných kôl, ale
aj medzi samotnými gymnáziami, SO a SOU, a podnieti
iroký okruh odborníkov v danom predmete k vánemu
zamysleniu sa nad ich súèasnou koncepciou, ale aj úrovòou
a poslaním.
Spomínaný obraz o prijímacích skúkach nám poskytne
hneï prvé listovanie v knihe TESTY zo slovenského jazyka 99, ktorú pre iakov základných kôl aj v tomto
kolskom roku aktuálne pripravilo pedagogické vydavate¾stvo DIDAKTIS v snahe u¾ahèi im prípravu na tieto skúky.
Podrobnejie skúmanie skladby zozbieraných textov
z prijímacích skúok v minulom kolskom roku poodhalí
obzvlá zaujímavé skutoènosti. Poukáem aspoò na niektoré z nich, aby u dnes inpirovali prísluných odborníkov
k potrebe hlbej analýzy súèasnej truktúry prijímacích skúok na stredné koly. Z toho dôvodu vyèleòujem z textu
osobitnú èas s názvom NÁVRH ako priestor na vyjadrenie moného východiska.
Najèastejie trendy v súèasnej koncepcii prijímacích
skúok na stredné koly zo slovenského jazyka a literatúry:
1. èas - diktát, resp. pravopisné cvièenie (15 min.)
- zriedkavo písomná slohová práca (15 min.)
2. èas - testová previerka vedomostí a praktických zruèností iakov (45 min.)
Návrh:
 Skåbi obidve èasti do didaktického testu, v ktorom bude
primerane zastúpená literatúra a vetky jazykové roviny
hláskoslovná, morfologická, lexikálna, syntaktická, tylistická a pravopisná (60 min.)
Diktáty
1. Diktáty z h¾adiska obsahu:
 texty zostavené z izolovaných viet, presýtené pravopisnými javmi;
 texty zostavené z izolovaných viet, presýtené pravopisnými javmi s tzv. chytákom;
 súvislé jazykové texty presýtené pravopisnými javmi;
 súvislé jazykové texty presýtené pravopisnými javmi
s tzv. chytákom.
Návrh:
Vybera bené komunikatívne texty s frekventovanými
pravopisnými javmi.
2.




Diktáty z h¾adiska formy:
text na diktovanie;
text na doplòovanie chýbajúcich písmen;
text na doplòovanie chýbajúcich písmen a interpunkèných znamienok;
 text na opísanie bez pravopisných chýb;
 text na opísanie bez pravopisných chýb a doplnenie chýbajúcich interpunkèných znamienok.
Návrh:
Vybera bené komunikatívne texty s frekventovanými
pravopisnými javmi na opísanie bez pravopisných chýb
s presne vymedzenou nároènosou pre G, SO a SOU tudijné odbory.

3. Diktáty pod¾a rozsahu:
a) poèet slov v textoch na diktovanie
 46, l00, l25, 130 (G)
 89, 97, 119, l46 (SO)
 83, 110, 117 (SOU)
b) poèet javov v textoch na doplòovanie
 l9, 26, 40, 70 (G)
 26 + doplni interpunkèné znamienka), 38,
86 + doplni interpunkèné znamienka (SO)
 l5, 24, 32 + doplni interpunkèné znamienka (SOU)
Poznámka: V uèebných osnovách zo slovenského jazyka pre Z je stanovený rozsah kontrolného diktátu
pre 8. roèník na l20 a pre 9. roèník na l50 slov.
Uèebné osnovy pre S vymedzujú rozsah diktátu pre
l.- 3. roèník na 100 a 120 slov.
Návrh na rozsah diktátov pod¾a poètu slov pre:
G - 120 slov, SO - 110 slov, SOU - 100 slov
Pri urèení poètu javov na doplòovanie si najprv musíme
ujasni, èo a do akej miery máme od absolventa Z poadova, t.j. ktoré pravopisné javy a v akom rozsahu by mal
vedie preukáza pri uchádzaní sa o túdium na S.
Testy
l. Testy z h¾adiska obsahu - tendencia: kvalitatívna rôznorodos pri zastúpení jazykových, slohových a literárnych
úloh. (Ich podrobnejia analýza nie je predmetom tohto
príspevku.)
Návrh:
 Praktickou pomôckou by mohlo by zostavenie preh¾adnej tabu¾ky uèiva pod¾a uèebných osnov pre 2. stupeò Z z predmetu slovenský jazyk a literatúra s èasovou
dotáciou pre vetky zloky - jazykovú, slohovú a literárnu
od 5. po 9. roèník a presné vymedzenie uèiva, ktoré nie je
vhodné na zaradenie do testu na prijímacích skúkach;
 výber úloh zosúladi s rozsahom uèiva a jeho èasovou
dotáciou na Z.
2. Testy z h¾adiska rozsahu - tendencia: ¾ubovo¾ný poèet
úloh v testoch, kvantitatívna pestros v zastúpení jazykových, slohových a literárnych úloh. Príklady na celkový
poèet úloh v testoch pod¾a náhodného výberu:
- 8, 11, 12, 20, 22, 40 (G) - 6, 7, 9, 12, 16 (SP)
- 6, 11, 13 (SPo)
- 10, 15, 22, 40 (OA)
- 8, 14, 16 (SZ)
- 10, 12 (HA)
- 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 40
- 8, 28 (DO)
(SOU)
Návrh:
 Zosúladi celkový poèet úloh v testoch i podiel jazykových, slohových a literárnych úloh v nich, a to osobitne
pre G, SO a SOU.
Poznámka: J. Krpèiar odporúèa voli poèet úloh tak,
aby pomer bodov z jazykovej a literárnej èasti bol
vyváený.1
1
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NÁZORYSKÚSENOSTI - POLEMIKY
3. Test z h¾adiska koncepcie
Doterajie návrhy:
 Pod¾a I. Tureka (l996) sa na prijímacích skúkach
majú vyuíva rozliujúce didaktické testy, tzv. NR testy,
na základe ktorých sa urèí poradie iakov pod¾a výkonu.
Pri rieení úloh iaci medzi sebou súaia a dokazujú, do
akej miery majú osvojené uèivo, ktoré je podmienkou pre
úspené pokraèovanie v túdiu na strednej kole.
 J. Krpèiar (l995) sa prihovára za koncepciu testov s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných moností,
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t. j. za takú formu testov, s ktorými majú iaci základných
kôl najviac skúseností.
Návrh:
 Voli koncepciu NR testov s úlohami na preverenie
vetkých úrovní osvojenia uèiva, t. j. so zameraním na pamä, pochopenie, pecifický transfer, nepecifický transfer.
Stojíme na prahu u tretieho tisícroèia. Preto spojme
svoje sily, aby aj prijímacie skúky zo slovenského jazyka
a literatúry vstúpili do jeho povedomia v novom ate a hlavne z kvalitného materiálu.

Literatúra:
Krpèiar, J.: Neiadajme to, èo sa iaci neuèili. Uèite¾ské noviny, 45, l995, è. l2, s. 9.
Testy zo slovenského jazyka 99. Bratislava, DIDAKTIS l998. l53 s.
Turek, I.: Uèite¾ a didaktické testy. Bratislava, MCMB l996.

Summary: The article deals with a non-traditional view on the structure of entrance examinations in Slovak
Language and Literature at secondary schools. The author presents her suggestions on how to revalue it for
the third millennium secondary school.

MALÉ SVEDECTVO O VE¼KOM ODHODLANÍ
JEDNA SKÚSENOS S REALIZÁCIOU INTEGROVANÉHO TEMATICKÉHO VYUÈOVANIA
NA Z V HUMENNOM
¼. Bekéniová, Metodické centrum Preov

Anotácia: Struèné svedectvo o súèasnom stave realizácie projektu integrovaného tematického vyuèovania
v Z (Hrnèiarska ul.) v Humennom.
K¾úèové slová: integrované tematické vyuèovanie, zruènosti pre ivot
Perspektívny poh¾ad na desaroèný vývoj náho kolstva neposkytuje dôvod na prive¾ké nadenie, práve naopak.
Vo vyuèovacom procese prevláda rozvoj reproduktívnych vedomostí, vysoká súaivos, dirigizmus, intolerancia
k slabím iakom, vertikálny vzah uèite¾  iak, teda uèite¾
je hore, rozhoduje, diktuje; iak dole, odsúdený na to, aby
pasívne prijímal, ale hlavne poslúchal.
Do prasknutia sa nabíja mozog, ale ivorí dua iaka.
Dostatoène sa nesýtia potreby bezpeèia, lásky, spolupatriènosti, ocenenia, úspechu.
Vysokokolské prípravky uèite¾ov sa málo starajú o to, èi
vyzbrojujú svojich adeptov základnými metodickými zruènosami. A tak, keïe sa ich senzitívne obdobie uzavrie, rezignovane preberajú tafetu tradície. Ako bolo na poèiatku, tak nech je...
Negatív je v naom kolstve viac ne dos a ako sme
s trpkým úsmevom na jednom vzdelávacom podujatí,
kontatovali, ostali v òom u len romantici. Realisti u odili
na lukratívnejie posty. A mono o tých romantikoch by
som chcela vyda malé svedectvo.
V apríli sa v Z na Hrnèiarskej ul. v Humennom uskutoènil deò otvorených dverí. Do koly zavítali uèitelia a metodici, hlavne z okresu Preov, tak trochu na výzvedy, alebo
krajie povedané - po inpiráciu.
Táto Z je toti jedným zo svetlých bodov na mape náho
kolstva. U tretí rok tu realizujú a zároveò overujú projekt
integrovaného tematického vyuèovania. A e to robia dobre,

o tom sme sa mnohí presvedèili na vlastné oèi. Zatia¾ sa
prepracovali iba k èiastoènej integrácii, èo je kombináciou tradièného a integrovaného vyuèovania, pretoe
integrované tematické vyuèovanie je nesmierne nároèné
na prípravu.
Hospitovali sme poèas devädesiatminútového bloku,
ktorého témou bola kura domáca v 3. roèníku. Mesaèná
podtéma celoroènej témy toti znela: Zvieratá.
Do tejto (de facto) dvojhodinovky bolo integrované
uèivo prírodovedy, matematiky, materinského jazyka 
gramatického uèiva, èítania a písania a pracovného vyuèovania. Vetko do seba krásne zapadalo, pretoe úlohou
uèite¾a je h¾ada súvislosti a skåbi ich do súvislého celku.
Obrovskou výhodou je, e s èasom narába vo¾ne, èas
prispôsobuje potrebám iakov. Kadý deò zaèína rannou
komunitou, úèelom ktorej je diea pozvo¾na preladi z domáceho prostredia, odbúra napätie, umoni mu ventilova
city (a to aj negatívne), èím sa budujú základy citovej otvorenosti, v koneènom dôsledku sa tým u detí rozvíja emocionálna inteligencia.
Po hospitácii sme sa stretli na spoloènej diskusii. Tu sme
sa dozvedeli, e projekt zatia¾ overujú 4 uèite¾ky 1. stupòa
Z: Helena Botková, Katarína Haburèáková, Adriana
Malinèáková a Svetlana Getlíková.
Zástupkyòa riadite¾a koly, Jarmila Rindzáková, neetrila
slovami uznania na adresu pedagogického majstrovstva
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týchto priekopníèok ITV. Napokon, boli sme oèitými
svedkami toho, s akou láskou, úctou k osobnosti dieaa,
taktom pristupujú tieto uèite¾ky k svojim iaèikom.
Riadenie procesu tu toti nadobúda úplne odliný charakter,
na aký sme boli doteraz zvyknutí. Jeho majstrovské
zvládnutie je konsenzom s dohodnutými pravidlami, kde
sa kladie dôraz nie na disciplínu nanútenú zvonka, ale na
sebadisciplínu, ktorá pomáha rozvíja nezávislos, samostatnos a kritickos myslenia iakov.
Vetky kolegyne trpezlivo odpovedali na kadú otázku
a padlo ich neúrekom. Dozvedeli sme sa, e ve¾a èasu venujú rozvoju zruèností ivota. Zaèínajú aktívnym poèúvaním
a keï deti zvládnu jednu zruènos, zaèínajú s rozvojom
ïalej. K zruènostiam ivota patria: flexibilita, iniciatíva,
integrita, komunikácia, oh¾aduplnos, organizácia, partici-

pácia, priate¾stvo, rieenie problémov, sebadôvera, spolupráca, starostlivos (o iných), trpezlivos, úsilie, vytrvalos, zdravý rozum, zmysel pre humor, zodpovednos, zvedavos.
Zmyslom rozvíjania týchto zruèností je poskytnú iakom
ukazovatele, ktoré im pomôu hodnoti ich vlastné výkony
a vies ich k pochopeniu, ktoré spoloèenské správanie
bude zvyova ich úspech.
Po zhliadnutí hoci len uvedeného malého fragmentu vyuèovacieho procesu nikto z nás neostal na pochybách, e deti vïaka
tejto do reality uvedenej a od tradièného prístupu podstatne
odlinej filozofie vzdelávania vstúpia do ivota vyzbrojené
takými sociálnymi a komunikaènými zruènosami, e sa
v òom nestratia, práve naopak.
Tvorivému a zanietenému tímu týchto krásnych
osobností eláme ve¾a zdravia a radosti.

Summary: The author gives evidence about realisation of the project of Integrated Thematic Instruction
in a basic school in Humenné.

AKTÍVNE UÈENIE  ÁNO? NIE?
J. Oravcová, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

Anotácia: Aktívne uèenie a jeho význam pre rozvoj osobnosti iaka. Skúsenostné teórie uèenia. Vymedzenie
rôznych týlov uèenia - poznávania. Aktívne uèenie v etickej výchove. Problémy spojené s uplatòovaním
aktívneho uèenia prejavujúce sa v disciplíne iakov a v ich správaní. Monosti zvládania problémov kontraktovanie, uplatnenie asertivity.
K¾úèové slová: aktívne uèenie, facilitácia uèenia, skúsenostná teória uèenia, týly uèenia, ruivé správanie sa
iakov, príli neformálne správanie sa iakov, kontrakt, asertívne správanie
Viac ako 10 rokov sa v odborných i menej odborných pedagogických a psychologických èasopisoch objavujú
èlánky opisujúce a propagujúce aktívne uèenie sa iakov.
Nemyslím tým, e pred týmto obdobím neboli formy
aktívneho uèenia známe, ale urèite sa neobjavovala tak
masívna snaha dosta tieto formy do beného vyuèovacieho procesu. Snaha o presadenie aktívneho uèenia sa
opiera najmä o zdôrazòovanie jeho pozitív v porovnaní
s klasickým  tradièným uèením. Tradièné uèenie prebieha
nám vetkým známym spôsobom  uèite¾ je ten, kto urèuje
truktúru vyuèovacej hodiny takmer do poslednej bodky,
hodinu si rozdelí zvyèajne na èas venovaný skúaniu,
výkladu uèebnej látky  odovzdaniu hotových poznatkov,
precvièeniu, a zadaniu domácej úlohy. Pod¾a Rogersa
(l998) vyuèovanie znamená pre väèinu ¾udí udriavanie
poriadku v triede, predkladanie faktov pomocou výkladu
alebo uèebníc, skúanie a známkovanie. Tento spôsob uèenia mono oznaèi ako direktívny zo strany uèite¾a
a pasívny zo strany iaka. iaci pracujú na tom, èo predloí
a iada uèite¾, ktorý pevne ovláda disciplínu, urèuje kto,
kedy, kde, ako a o èom bude hovori, len zriedkavo dovolí
iakom diskutova, len zriedkavo dovolí iakom pracova
v skupinkách, len ve¾mi zriedkavo iaci participujú na
obsahu vyuèovacej hodiny.
Oproti tomu aktívne uèenie zásadne mení spôsob
práce v triede. Je charakterizované pod¾a Leea (Lencz,

l993) participovaním  iniciatívnou a tvorivou úèasou
iakov na uèebnom procese a jeho obsahu, kooperáciou
vyjadrenou interakciou a spoluprácou vetkých úèastníkov
tohto procesu, tvorivosou, vyadovaním divergentného
myslenia, tvorivého rieenia problémov, spájaním racionálneho a intuitívneho myslenia a záitkovým charakterom
- je zaloené na skúsenosti, priamom kontakte s vecami,
¾uïmi, prírodou, obsahuje uvedomovanie si vlastného preívania a jeho reflexiu. Vyuèova formou aktívneho uèenia
si vak iada zmeny prístupu na oboch stranách  na strane
uèite¾a i na strane iakov.
Uèite¾ u nemôe by odborníkom, ktorý poskytuje
informácie, udriava poriadok a hodnotí výsledky, nemôe
by (inými slovami) v role experta, sudcu a prípadne exekútora. Musí sa sta, slovami Rogersa (l998), facilitátorom
uèenia a da iakom slobodu uèi sa  uèi sa pre nich
zaujímavým, tvorivým a vzruujúcim spôsobom. Facilitova proces uèenia znamená uèebnú látku nevyklada, ale:
l. poskytnú zdroje pre samostatnú prácu, zdroje, ktoré
síce predstavujú podklad uèebnej látky, ale vyadujú
aktívnu prácu pri ich spracúvaní, vyadujú od iaka
myslenie, tvorivos, h¾adanie a nachádzanie odpovedí
vlastnou cestou. Pod zdrojmi nemusíme myslie len knihy,
èlánky, laboratórium, mapy, pracovné pomôcky. Jedným
a ve¾mi dôleitým zdrojom je uèite¾ sám  jeho skúsenosti,
osobné názory, spôsoby pomoci iakom pri ich práci;
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2. pestova tvorivos, èo znamená vyuíva tvorivé
metódy rieenia problémov a súèasne plne podporova
vetky nápady, h¾adanie nových, mono na prvý poh¾ad
nezmyslených rieení, vytvori atmosféru vzájomnej úcty
a vzájomnej slobody vyjadrovania sa. Nie je to jednoduchá
úloha, uèite¾ musí by pripravený a ochotný tolerova
a akceptova i ruivé, mono obèas provokujúce, mono
èudácke otázky a správanie sa iakov, ktoré sa v tvorivej,
slobodnej atmosfére pravdepodobne objavia;
3. uvolni zvedavos iakov, ich chu skúma, h¾ada,
vymý¾a, opusti rolu pasívneho prijímate¾a a pozorovate¾a diania;
4. zmeni náh¾ad na vyuèovanie ako na proces odovzdávania informácií a vníma ho ako proces uèenia
uèi sa s nutnosou douèi sa faktografické dáta mono
mimo vlastnej hodiny.
Nutné zmeny na strane iakov nie sú menej jednoduché.
Vïaka prevaujúcemu uèebnému systému sú iaci naich
kôl nauèení na tradièné uèenie a prechod k uèeniu aktívnemu sa síce môe spoèiatku stretnú s nadením, ale
neskôr mnohí zistia, e neznamená zmenu uèenia sa na
hranie bez záväzkov a zodpovednosti, ale naopak, vyaduje
v podstate viac a nároènejiu prácu, vyie angaovanie
sa, vyie zapojenie seba samého.
Princíp aktívneho uèenia je zakomponovaný do tzv. skúsenostných teórií uèenia. Asi najznámejou z nich je skúsenostná teória Davida Kolba, vyvinutá v roku l970
(Prokopenko, Kubr a kol., l996), ktorá definuje uèenie
ako proces zaloený na skúsenosti, vnímaní, poznávaní
a správaní, ktorý prebieha cyklom uèenia pozostávajúcim
zo 4 krokov  fáz. Postupnos týchto fáz v procese uèenia
je zákonitá, efektívne uèenie iada uplatnenie vetkých
krokov a dodranie ich sledu, ale samotný proces uèenia
môe zaèa v ktoromko¾vek z nich.
Schéma cyklu uèenia D. Kolba:
Konkrétna skúsenos
Aktívne experimentovanie

Premýš¾avé pozorovanie

Abstraktná predstava
Uèenie môe zaèína l. krokom  priamou, bezprostrednou skúsenosou, záitkom, krokom, ktorý vyuíva
aktívne metódy  tvorivé rieenie problémov, kreslenie,
modelovanie, hranie rolí, prácu s materiálom a pod, prevane formou práce v malých skupinkách. Pokraèuje
zbieraním údajov z pozorovania a reflexiou vlastnej skúsenosti  2. krok, analýzou údajov, abstrakciou a zoveobecnením toho, èo sa iaci nauèili zo skúsenosti v 3. kroku
a konèí fázou experimentovania, testovania nových poznatkov v praxi, resp. plánovaním praktického uplatnenia
získaných poznatkov. Po 4. kroku sa celý proces uèenia

vracia k prvému kroku a celý cyklus sa opakuje na nových
úrovniach, po jednom otoèení cyklu sa zaèína celý kruh
toèi znova (Pont, l996). Aktívne uèenie je pritom súèasou celého cyklu, hoci na prvý poh¾ad by sa mohlo zda,
e je sústredené len do kroku prvého. V tomto kroku skúsenostné uèenie slúi ako rozohrávka celého cyklu (ak
ním uèenie zaèína), ako prostriedok zapojenia vetkých
iakov. Ale sú to iaci sami, ktorí reflektujú skúsenos,
vyvodzujú závery a plánujú praktické kroky vyuitia poznatkov. Uèite¾ funguje viac-menej ako moderátor tohto
procesu, pomáha najviac v 3. a 4. kroku uèenia  pri vyvodzovaní záverov dopåòa poznatky získané skúsensou, u
skôr koncipovanými teoretickými poznatkami, ktoré sú
súèasou obsahu uèiva daného predmetu, svojimi vlastnými skúsenosami sa podie¾a na èo najlepom plánovaní
praktickej aplikácie, experimentovania. Môe 3. krokom
cyklus uèenia i otvori  urobí výklad a následne aktivizuje iakov na plánovanie praktickej vyuite¾nosti poznatkov, vytvorí priestor pre priamu skúsenos a poiada iakov o reflexiu, z ktorej môu vyplynú nové závery pre teóriu a prax.
Princípy skúsenostného uèenia rozvíjali ïalej Honey
a Mumford (l986), ktorí vyuili Kolbove poznanie, e
v spojitosti so 4 krokmi uèenia existujú i tyri základné
týly uèenia (poznávania) a tým i 4 skupiny jednotlivcov
preferujúcich jeden z týchto týlov. Vypracovali vlastný
dotazník týlov poznávania, zisujúci individuálne
preferovaný poznávací týl, t. j. týl, ktorým sa jedinec
uèí naj¾ahie a najrýchlejie. Vydefinovali nasledovné
kategórie uèiacich sa:
a) Aktivisti  preferujú uèenie l. kroku  uèia sa najefektívnejie konkrétnou, priamou skúsenosou, tvorivým
rieením problémov, aktívnym rozpracúvaním mylienok,
narábaním s materiálom. Nadene prijímajú interaktívne
metódy, vetky druhy hier, simulácie, hranie rolí, výtvarné,
pohybové a iné aktívne formy uèenia.
b) Reflektori  preferujú uèenie 2. kroku  najefektívnejie sa uèia pozorovaním iných a výpoveïou o skúsenosti, zbieraním informácií, skúmaním problémov z rôznych strán.
c) Teoretici  preferujú uèenie 3. kroku  najefektívnejie sa uèia vyvodzovaním poznatkov, ich triedením,
zoveobecòovaním záverov, ich integrovaním do teórií,
poznatkových systémov u vytvorených, resp. vytváraním
nových systémov.
d) Pragmatici  preferujú uèenie 4. kroku  najefektívnejie sa uèia plánovaním praktického vyuitia poznatkov, ich
priamym overovaním a skúaním v praxi, experimentovaním.
Honey a Mumford (l986) dospeli k záveru, e rozdelenie jednotlivcov v zmysle preferencie jednotlivých uèebných týlov nie je rovnomerné. Najvyí poèet jednotlivcov
preferuje týl aktivistov (a 50%), ïalej týl reflektorov
(25%) a zvyok populácie (25%) sa delí medzi teoretikov
a pragmatikov. Ná vlastný orientaèný prieskum, realizovaný v roku l998 a zameraný na poslucháèov 2. roèníka Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (N=92),
potvrdil vyie uvedené percentuálne rozloenie preferencií
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týlov uèenia. Zistili sme, e 48,9% poslucháèov sa
zaraïuje k aktivistom, 17,4% k reflektorom, 4,3% k teoretikom, l,l% k pragmatikom. Zvyných 28,3% je v preferencii vlastného týlu menej vyhranených, ale 9,8% preferuje kombináciu aktivista  reflektor (a teda 76,1% testovaného súboru mono zaradi do skupiny aktivistov
a reflektorov) a ostatní preferujú rôzne kombinácie teoretik
 praktik (Oravcová, l998).
Uvedené zistenia naznaèujú, e ak má by uèenie
v triede efektívne pre väèinu uèiacich sa, rozhodne by
nemalo postráda formy uèenia umoòujúce uèenie záitkom a uèenie pozorovaním, reflexiou záitku. ¼ahko
môeme voli, e tradièné uèenie oslovuje výraznú meninu iakov v triede a spôsobuje, e väèina sa nudí, èaká
na koniec hodiny. Nie je koda to¾kej námahy uèite¾a?
Na druhej strane sme mono získali odpoveï, preèo èas
iakov nemá k aktívnemu uèeniu tak pozitívny prístup,
nerada sa zapája, prípadne sa doaduje vyuèovania
s výkladom a pevnou truktúrou. Nepochybujeme ale tie
o tom, e iaci naich kôl, dlhodobo vyuèovaní tradiène,
jednoducho privykli na takýto spôsob a niektorým sa vidí
jednoduchie sedie na vyuèovacej hodine, na ktorej sa
(okrem chvíle skúania) netreba aktívne zapája, prezentova vlastné názory, diskutova, doma sa treba nauèi
rozsah uèiva jasne a presne stanovený formou zápisu
v zoite alebo zadanej úlohy z uèebnice a netreba sa trápi
rozmý¾aním, h¾adaním, tvorbou.
V podstate podobné dôvody môu vies i uèite¾a, ktorý

v prvom nadení (napr. po absolvovaní kurzu) zavedie
metódy aktívneho uèenia do triedy, k ich zrueniu a návratu k tradiènému vyuèovaniu.
Èoskoro zistí, e je síce zaujímavejie uèi takto, ale e je
to na druhej strane uèenie nesmierne nároèné tak na prípravu vyuèovacej hodiny, ako aj na riadenie hodiny samotnej. V koneènom dôsledku je vlastne ove¾a jednoduchie
pripravi si informácie (a po pár rokoch praxe sú stabilne
pripravené), tieto odrecitova a na budúcej hodine iakov vyskúa. Aktívne uèenie vyaduje mnoho tvorivých
nápadov, entuziazmu, mnoho úsilia a trpezlivosti pri
zavádzaní tohto uèenia, pretoe na jednej strane sa môe
stretnú s nadením, na druhej strane s odporom iakov
(podmieneným obavami z prezentácie seba) a taktie prinajmenom s prechodným uvo¾nením disciplíny, prièom
priebené udriavanie disciplíny vyaduje pouitie zásadne
iných metód ako na klasickej vyuèovacej hodine. Rôzny
postoj k aktívnemu uèeniu a rôzne skúsenosti s ním sú
u rôznych uèite¾ov nesporne podmienené takisto ich vlastnou preferenciou týlu poznávania. Uèite¾  teoretik sa
bude pravdepodobne bráni aktivitám iaka, aktivista bude
asi nadený, hoci i tento sa môe dopúa základnej
chyby: pripraví iakom ivú, zaujímavú, aktívnu, hravú hodinu zaloenú najmä na l. kroku uèenia a pozabudne, e
efektívne uèenia vyaduje zaradi i kroky ïalie  iaci potrebujú doplni informácie, teoreticky zarámcova skúsenosou získané poznatky, uvedomi si ich praktické vyuitie.
Pokraèovanie v budúcom èísle

NOVÉ UÈEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE NA GYMNÁZIÁCH
A ICH REALIZÁCIA V PRAXI
I. Kopásková, Metodické centrum B. Bystrica

Anotácia: Skúsenosti s realizáciou nových uèebných osnov biológie.
Monosti uèite¾a vo vyuèovacom procese. Jeho postavenie
v spoloènosti. Hodnotenie jeho práce.
K¾úèové slová: uèebné osnovy, základné uèivo, redukcia, obsah uèiva
Nové uèebné osnovy z biológie pre 4  roèné gymnáziá state nelíia
schválilo M SR 24.2. 1997 (pod èíslom 1252/96-15, s plat- od pôvodnosou od 1.9.1997).Vzh¾adom na absenciu nových ného. Robi
uèebníc M povolilo výnimku ich platnosti od 1.9.1997 s mo- ich podrobnosou pokraèova pod¾a starých uèebných osnov. Tým nú analýzu
sa spomínané nové uèebné osnovy stali alternatívnymi a roz- sa mi vidí,
hodnutie, èi sa budú alebo nebudú pouíva aj bez uèebníc, vzh¾adom na
ostalo v kompetencii príslunej koly.
ich doívaNové uèebné osnovy akceptujú dlhoroènú poiadavku nie, neakuèite¾ov biológie: uèi po roèníkoch botaniku, zoológiu, tuálne. Staèí
biológiu èloveka a veobecnú biológiu. Predpokladám preto, poznamena,
e väèina kôl po prehodnotení osnov v PK pristúpila e svojím
k ich zavedeniu s nádejou, e nové uèebnice vyjdú èoskoro. èierno-biePo poldruharoènom pouívaní nových uèebných osnov lym charakM. Horváthová: Strom ´99
máme za sebou prvé skúsenosti. Nové uèebnice stále chý- terom, strohosou a ako
bajú. Uèíme pod¾a doteraz platných uèebníc, ktorých prvé vy- pochopite¾nýmtextom tudentov odrádzajú. Pri príprave dádanie vylo v r. 1984, 1985 a 1986. Novie vydania sa v pod- vajú iaci prednos poznámkam získaným na základe

y
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výkladu svojich uèite¾ov. Okrem neaktuálnosti je tu ete problém v ich pouívaní  pod¾a nových uèebných osnov ich
treba kombinova v rôznych roèníkoch. Niektoré tematické celky v nich úplne chýbajú (napr. Rastlinné pletivá a orgány, Etológia), iné svojim obsahom nezodpovedajú novým
uèebným osnovám (napr. Huby). V takýchto prípadoch pouívame zvyèajne inú doplnkovú literatúru, ako sú napr. metodické materiály MC (napr. Morfológia rastlinných orgánov,
Etológia) alebo novie publikácie s danou problematikou
(napr. Preh¾ad biológie I. a II.; encyklopédie).
Rozsah uèiva je pod¾a nových uèebných osnov ete
väèí ako u starých. Poèty hodín vak ostali nezmenené.
Vo veobecných pokynoch k novým uèebným osnovám
sa uvádza, e uèebné osnovy sú rámcové a majú orientaèný charakter. To znamená, e uèite¾ má právo pod¾a
vlastného uváenia presúva tematické okruhy a ich obsah
v rámci roèníka.1 Hneï za tým sa ale kontatuje: Toto
právo je viazané na povinnos prebra so iakmi základné
uèivo odporúèané osnovami.
Dokument (tandard), vymedzujúci základné uèivo
z biológie, opä chýba. Záleí tu od konkrétneho uèite¾a, èo
povauje za základné uèivo. V tomto vidím hlavný dôvod preaovania iakov. Mnohí z nás sú toti ete stále presvedèení, e iaka musíme nauèi vetko, èo je v uèebnici,
odbornej literatúre, èo vieme my. A sme opä pri staronovom probléme biológie extrémne mnostvo pojmov, encyklopedizmus, maratón èi skôr dostihy pri preberaní uèiva
Aké monosti má uèite¾?
V prvom rade musí prehodnoti svoju prácu, spôsob
sprístupòovania uèiva, prístup k iakom. Záleí na schopnosti kadého z nás, ako vystúpi zo stereotypu, nebá sa
pouíva nové metódy, ale ani zredukova rozsah uèiva.
G. Rötling uvádza, e uèebné osnovy nevymedzujú uèivo,
to treba z nich vybra úpravou z h¾adiska cie¾ov, schop-

nosti iakov, spôsobu osvojenia uèiva a podmienok vyuèovania.2 Z vlastným skúseností môem uvies diferencovaný prístup k iakom  biológom poskytnú podrobnejie informácie, ktoré nebiológom nie sú potrebné.
A to nielen v rámci volite¾ného predmetu (seminár z biológie). Ïalej je moné zameriava sa viac na praktické
èinnosti èi u v triede, laboratóriu alebo v teréne. Zaujímavé pre tudentov je projektové vyuèovanie.
Pri tvorbe projektov im umoòuje prejavi samostatnos, tvorivos, originalitu. Rieením by mohol by aj alternatívny uèebný plán pre gymnáziá s väèím poètom volite¾ných predmetov, ktorý sa len pomaly dostáva do povedomia na kolách.
Moností je ve¾a, naozaj to závisí len od ochoty uèite¾a
zmeni formy a metódy práce, ale hlavne spôsob myslenia.
Ten sa ale musí zmeni aj u tudenta, rodièov a verejnosti
vôbec. Je predsa známe, e zodpovednos za úspech èi
neúspech tudenta pri prijímacích pohovoroch na V padá
na konkrétnu kolu a konkrétneho uèite¾a. Kým sa toto
nezmení, bude ve¾a uèite¾ov stále povaova za najdôleitejí dril, mechanickú reprodukciu uèiva, v lepom prípade
schopnos aplikova hotové poznatky. Ani situácia v kolstve, myslím tým nielen finanèné, ale hlavne morálne
a spoloèenské ohodnotenie naej práce, mnohých uèite¾ov
ve¾mi nemotivuje.
Problémov vo vyuèovaní biológie je rozhodne viac, ako
tu bolo spomenuté. Je na nás vyuèujúcich poukáza na ne, hovori a otvorene o nich diskutova. Pretoe ak sme ticho,
zdá sa , e vetko je v poriadku. Ak máme zlepi vzah mladých k ivému  o tom biológia predsa je  musíme v prvom
rade zlepi ich vzah k biológii ako vyuèovaciemu predmetu. Skúsme zredukova mnostvo pojmov, faktov, ktoré
mono bez problémov nájs v encyklopédii, a namiesto
toho veï naich tudentov k pochopeniu a úcte k ivotu.

Literatúra:
Biológia pre 1. roè. gymnázia. Bratislava, SPN 1984. 1. vydanie.
Biológia pre 2. roè. gymnázia. Bratislava, SPN 1985. 1. vydanie
Biológia pre 3. roè. gymnázia. Bratislava, SPN 1986. 1. vydanie
Rötling, G.: Ako redukova mnostvo uèiva a úloh. Pedagogické rozh¾ady. 1998, è.3, str. 8.
Uèebné osnovy gymnázia, tvorroèné túdium (povinné uèebné predmety). M SR 1997.

Summary: The author presents her experiences in the process of implementation of new syllabus in biology.
She focuses on teacher´s status in our society and evaluation.

ÚÈINNOS METODIKY BRAIN REVIVE PRI APLIKÁCII
PROTIREÈENIA 2.
I. Samák, Metodické centrum B.Bystrica

Tento príspevok priamo nadväzuje na rovnomenný príspevok publikovaný v Pedagogických rozh¾adoch è. 5/1998
(ïalej len PR). Úvod spomínaného èlánku platí i v tomto
prípade. Vynechám teda odkaz na zdroje a spôsob aplikácie metodiky Brain Revive (BR).
V závere predchádzajúceho príspevku som vyjadril
1
2

potrebu uskutoèni ïalie merania, pod¾a monosti vo vyích roèníkoch. Predolé merania prebehli práve v niích
roèníkoch. O samotných meraniach v zmysle spriemeròovania známky za tvrrok a oznaèenie dievèat známkou
a znamienkom + , platí i naïalej rovnaké pravidlo.
A teraz prejdime k ïalím meraniam.

Uèebné osnovy gymnázia, tvorroèné túdium (povinné uèebné predmety) M SR 1997.
Rötling, G.: Ako redukova mnostvo uèiva a úloh. Pedagogické rozh¾ady. 1998, è.3, str. 8.
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II. trieda: 4. B
Profesia: elektrotechnika (5-roèné túdium s maturitou)

Týdenná dotácia: 2 hodiny
Aplikácia: 2. a 3. tvrrok

Výsledky:
Xp= -8,66%
Yp= -5,0%

I. trieda: 4. A
Profesia: elektrotechnika  (5. roèné túdium s maturitou)

Týdenná dotácia: 2 hodiny
Aplikácia. 1. a 4. tvrrok

Výsledky:
Xp=-11,73%
Yp=-13,48%

III. trieda: 4. C
Profesia: mechanik - elektronik
(4-roèné túdium s maturitou)

Týdenná hodinová dotácia: 2 hodiny
Aplikácia: 1. a 4. tvrtok

Výsledky:
Xp= -6,88%
Yp= -4,32%

Celkové výsledky s aplikáciou protireèenia:
Treba si uvedomi, e
vetky triedy boli maturitné, teda lo o tudijné
odbory. Pri aplikácii problémom boli priemery pre
tudijné odbory:
Xp= -4,7%, Yp= -8,2%
Ná predpoklad o úèinnosti protireèení sa teda
nepotvrdil a ukazuje sa, e
úèinnos protireèení je

mierne niia ako úèin-nos problému na zvýenie záujmu
iakov, a tým aj ich vyuèovacích výsledkov.
Potrebné je uvies meranie v triedach uèebných
odborov. Tu sa úèinnos metodiky BR ukázala by vyia
ako u tudijných odbo-roch v prípade aplikácie problémov.
Podobný záver bol oèakávaný aj pri aplikácii protireèení.
Ako hovorí výsledok, triedy teraz prejavili väèie vô¾ové
úsilie na dosiahnutie lepích vyuèovacích výsledkov.
Potvrdil sa aj záver z minulosti v dievèenských triedach.
Výnimku tvorí trieda 2. D.
Výsledok v triede 4.C ( v r. 1998 maturovala) plne koreluje s konèiacimi triedami a v prípade aplikácie problé-
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mov. I tam sa úèinnos metodiky BR ukázala by skôr
slabia (okolo 5%) a jasne dominovalo úsilie ma dobré
vysvedèenie (okolo 9%).
Na záver uvádzam meranie v uèebných odboroch:
Trieda: 3 A
Profesia: strojníctvo (3-roè. uèeb. odbor so záv. skúkou)
Týdenná dotácia: 1 hod. týdenne
Aplikácia: 1. a 4. týdeò

Výsledky:

Xp = -14,85%

Yp = - 20,26%

Ako vidie, predpoklad o úèinnosti protireèenia sa
realizoval a v neèakanej forme. Je to doteraz najvyia
úèinnos aplikácie BR (20,26%). Tie je porovnate¾né
znaèné vô¾ové úsilie získa v závere dobré vysvedèenie.
Vetky merania boli vykonané v SOUE Dubnica nad
Váhom. Tým sa v podstate okruh testovania uzatvoril
i v tak irokej kále profesií, ako je v SOUE. Predpokladám vak, e pri pozornejej analýze je moné z meraní
získa ete ïalie zaujímavé závery. Pri utvrdení je moné
prinies ïalie merania. Potrebné by vak bolo takéto

overenie aj inými vyuèujúcimi, pretoe zatia¾ merania
uskutoèòujem iba sám.
Ak vypoèítame priemer pre maturitné a nematuritné
odbory spoloène (evokácia protireèením), potom:
Xp
Yp
tudijné odbory  8,54%
- 7,13%
Uèebné odbory -14,85%
- 20,26%
Celkový priemer -11,67%
-13,7%
Pre evokáciu problémov bol
celkový priemer (PR 1 /1998):
Xp = -1,5% Yp = -9%
Celkovo je teda evokácia protireèením úèinnejia ako problémom pribline o 3 - 4%. Tu by sa
iadalo vykona viac meraní protireèením v uèebných odboroch.
Výsledok pre Xp v uèebných
odboroch je pre aplikácie protireèenia znaène atypický.
Koneèný priemer pre protireèenia i problémy uváia oba
odbory spolu: Xp = - 6,58%. Yp = - 11,35%.
Merania aplikáciou protireèením a merania aplikáciou
problémom význame korelujú. Aplikácia protireèením je
mierne úèinnejia. Úèinnos je v oboch prípadoch vyia
pri aplikovaní v uèebných odboroch, teda u slabích iakov.
V tom je nielen významné poslanie, ale aj humanizaèné
pôsobenie metodiky BR. Evokáciou záujmu iakov o tematiku je moné iakov motivova v smere tvorivosti v myslení, a teda aj konaní, a to vetko bez vedomého vô¾ového
úsilia. To sú trendy pedagogickej moderny.

Summary: The author presents results of his last measurement of effectivenes of using the Brain  Revive
Method in Physics and considers its influence on improving learning results.

POTREBUJEME V DOMOVE MLÁDEE
HOSPITAÈNÚ ÈINNOS?
V. Brhelová, Domov mládee Turèianske Teplice

Anotácia: Hospitaèná èinnos - jedna zo základných pracovných èinností riadiaceho pracovníka aj v
domove mládee. Niektoré metódy hospitaènej èinnosti.
K¾úèové slová: hospitaèná èinnos, metódy, analýza ponuky VVÈ, pozorovanie, rozhovor, spätná väzba,
motivácia, pozitívne hodnotenie
Do roku 1989 bola hospitaèná èinnos, najmä jej kvalitatívne údaje, dôsledne sledovaná inpekènými orgánmi,
ktoré pracovali v kadom kraji. Striktne vyadovali plni
predpísané poèty hospitácií. To ve¾mi èasto viedlo k formálnym, niè nerieiacim hospitáciám.
Od r. 1989 bol pre domovy mládee v rámci celej SR
ustanovený iba jeden pracovník inpekèného centra.
V praxi to znamenalo, e 8 rokov sa vo väèine domovov mládee nevykonala iadna návteva inpekèného
orgánu, teda nebola sledovaná ani úroveò hospitaènej
èinnosti v týchto zariadeniach.
Èasto poèúvam názory, èi vôbec potrebujeme v domo-

voch mládee hospitaènú èinnos. Myslím si, e aj v podmienkach DM má hospitácia svoje opodstatnenie. Treba
sa vak zamyslie nad jej frekvenciou a hlavne formou.
Skúsenosti zo zahranièia, konkrétne z Rakúska, hovoria, e rakúsky pedagóg zaije jednu, maximálne dve hospitácie za svoju celú profesijnú kariéru. Èastejie hospitácie
sa vykonávajú iba tam, kde sa vyskytnú problémy.
V riadiacej funkcii na rôznej úrovni pracujem u 16
rokov. Prela som vývojom aj v oblasti hospitaènej èinnosti
a po rokoch som dospela k záveru, ktorého sa drím u
devä rokov: hospitáciu klasického typu, vèítane záznamu s prijatými opatreniami, vykonávam iba u zaèínajúcich
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vychovávate¾ov. U ostatných vychovávate¾ov vykonávam hospitáciu inými metódami (nazvem ich netradièné
metódy hospitaènej èinnosti).
Spokojne môem poveda, e napriek tomu, e nemám
písomné záznamy s opatreniami, dokonale poznám výsledky práce kadej vychovávate¾ky, jej potenciál, ako aj rezervy, a to vetko v podmienkach pokojnej atmosféry, bez
stresu mojich kolegýò.
Medzi metódy hospitaènej èinnosti, ktoré v domove
mládee mono vyui, patria:
 analýza ponuky výchovno-vzdelávacej èinnosti,
 pozorovanie,
 rozhovor,
 spätná väzba,
 návtevy iakov v izbách,
 úèas na väèích podujatiach v DM,
 úèas pri rieení vánejích problémov vo výchovnej
skupine.
Analýza ponuky výchovno-vzdelávacej èinnosti: Je to
východisková metóda, pomocou ktorej môe riadiaci
pracovník pozna, èi vychovávate¾ dokáe iakom ponúknu bohatý, zaujímavý a osobnos iaka rozvíjajúci obsah
výchovy a vzdelávania vo vo¾nom èase.
To znamená, e touto metódou sú získané informácie
potenciáli èi rezervách vychovávate¾ov, o systematickosti,
nadväznosti, primeranosti výchovno-vzdelávacej èinnosti
a v koneènom dôsledku aj o plnení osnov výchovno-vzdelávacej práce.
Pozorovanie: Je to metóda, ktorá pomáha zisti úroveò práce jednotlivých vychovávate¾ov. Ide o tieto pozorovania:
a) Správanie sa iakov, napr. zdravenie, úroveò spoloèenského vystupovania, zapájanie sa danej výchovnej
skupiny do podujatí v DM (súae, kultúrne vystúpenia
a pod.). Toto pozorovanie spravidla potvrdí týl práce
vychovávate¾a, jeho nároènos a celkové vedenie iakov.
b) Pozorovanie vzahu vychovávate¾a ku iakom
a naopak. Ide o pozorovanie vzahu vychovávate¾a k iakom vlastnej výchovnej skupiny, ale aj k ostatným iakom.
Pozorovanie obojstrannej komunikácie - verbálnej aj
neverbálnej, dranie tela a pod. dáva mnoho informácií
o práci vychovávate¾a a jeho vzahu ku iakom.
Rozhovor je metódou získavania informácií v dvoch
úrovniach - od iaka aj od vychovávate¾a. Pomáha získava informácie o dosahu výchovno-vzdelávacej èinnosti
na iaka, jeho pocity z uskutoènenej èinnosti.
V rozhovore s vychovávate¾om ide o urèitú reflexiu
uskutoèneného. Vychovávate¾ sa dostáva do pozície, keï
sa analyzuje sám a v neformálnom rozhovore vykonáva
vnútorné sebahodnotenie, èo povaujem za nesmierne
cenné, nako¾ko dobrá vnútorná analýza znamená snahu
vychovávate¾a o ïalie zlepovanie kvality práce.
Spätná väzba formou dotazníka: Túto metódu odporúèam uplatòova 1x roène, spravidla koncom kolského
roku, kde dobrovo¾ní zástupcovia roèníkov odpovedajú na
otázky zamerané na zistenie úrovne starostlivosti a výchovno-vzdelávacej èinnosti zo strany vychovávateliek.

iaci vedia ve¾mi citlivo vystihnú problémy a dajú dos
informácií na otázky dotazníka. Získaná spätná väzba dá pomerne jasný obraz toho, èo òou sledujeme. Spätnú väzbu takouto
formou mono získa aj od rodièov iakov posledného roèníka po odchode iakov zo koly aj z domova.
Návtevy iakov v izbách doplnia informácie o celkovej spokojnosti iakov a poskytnú ete podrobnejí obraz o práci
jednotlivých vychovávate¾ov.
Úèas na väèích podujatiach v domove mládee
pomáha získa poznatky o schopnostiach vychovávate¾ov:
a) organizujúcich podujatie,
b) pripravujúcich iakov na podujatie, o ich kreativite,
komunikácii, odbornej úrovni a iných zruènostiach.
Hodnotenie týchto podujatí býva spravidla v celom pracovnom kolektíve a opakovane pôjde o reflexiu a sebaanalýzu, a to aj z poh¾adu spätnej väzby kolegov, èo kvalitatívne vplýva na dobrú spoluprácu vychovávate¾ov.
Osobná úèas pri rieení výchovných problémov v skupine ukáe zruènosti vychovávate¾a riei rôzne krízové
situácie, stupeò jeho empatie a úroveò riadiacej funkcie v rámci výchovnej skupiny.
Za najdôleitejiu zásadu pri uskutoèòovaní uvedených
metód povaujem úsilie riadiaceho pracovníka neorientova sa iba na negatívne zistenia. Je nevyhnutné, aby sa opieral predovetkým o klady v práci vychovávate¾a a a na
druhom mieste aby analyzoval prípadné negatívne zistenia.
Takto realizovaná hospitaèná èinnos riadiaceho pracovníka dá vychovávate¾om motiváciu pre ïalie zlepovanie svojej práce.
Pri realizácii hospitaènej èinnosti je potrebné pozna model kvalitnej výchovno-vzdelávacej èinnosti v DM.
Èo je kvalitný model výchovno-vzdelávacej èinnosti
(ïalej VVÈ)?
 Prostredie a podmienky
 Motivácia iakov
 Pozitívne hodnotenie
 Vychovávate¾ove vedomosti a zruènosti
Prostredie a podmienky majú dáva dostatok podnetov na
rozvíjanie iaka, ale aj vychovávate¾a (napr. podpora jeho ïalieho vzdelávania), monos rozvinú ich potenciál. Ïalej
je to jasnos pedagogických cie¾ov, nenaruená vnútorná
komunikácia, dobrá pracovná aj medzi¾udská atmosféra,
ochota ku zmenám, vývoju, schopnos riei konflikty.
Motivácia iakov je pre VVÈ vo vo¾nom èase znaène
významná. iak musí by výrazne motivovaný k tomu,
aby sa vo vo¾nom èase dobrovo¾ne zúèastnil na ponúknutej VVÈ. Vychovávate¾ iaka motivuje predovetkým
zaujímavou netradiènou ponukou VVÈ, rozvíjajúcou
osobnos iaka. Správna motivácia iaka znamená jeho
úèas na VVÈ a táto spätne zvyuje aj motiváciu vychovávate¾a na ïalie skvalitnenie pedagogickej èinnosti.
Pozitívne hodnotenie má by prevládajúcim javom. iak
má pocíti predovetkým pocity úspechu a ocenenia. Jednoducho povedané, pozitívne hodnotenie znamená, e vychovávate¾ nehodnotí osobnos, ale èiny osobnosti. Aj negatívne
hodnotenie je potrebné vyjadri s tým, e iakovi dôveru-
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jeme a veríme v jeho schopnos odstráni nedostatky.
Vychovávate¾ove vedomosti a zruènosti patria medzi
základné predpoklady kvalitného modelu VVÈ. Riadiaci
pracovník má vytvára èo najlepie podmienky pre ïalie
vzdelávanie vychovávate¾ov a pre získavanie nových peciálnych zruèností.
Aplikácia uvedených netradièných metód hospitaènej
èinnosti v domove mládee vedie k objektívnejiemu hodnoteniu sledovaných javov, nako¾ko informácie sú získavané od iakov, vychovávate¾ov aj rodièov.
Pri tradiènej hospitácii sú informácie získané iba na
základe osobných pocitov a intuície hospitujúceho.
Netradièná hospitaèná èinnos sa vykonáva denne,
prièom sa nesleduje iba urèitá èinnos alebo jej èas.
Vychovávate¾a mono posudzova komplexne s jeho pozitívami aj negatívami, a to v uvo¾nenej a prirodzenej atmosfére (vychovávate¾ ani nevie, e je jeho èinnos sledovaná).
Uvedený spôsob hospitaènej èinnosti pod¾a mojich skúseností
dáva vychovávate¾ovi väèí priestor pre samostatnos aj
zodpovednos za iakov a za výsledky svojej práce.
Neformálne rozhovory bez zápisov o opatreniach, zamerané na reflexiu èinnosti, s vyuitím vnútornej analýzy,
zvyujú motiváciu vychovávate¾a zvyova úroveò vychovávate¾ovej pedagogickej èinnosti.
Takáto hospitaèná èinnos má jednu nevýhodu - vyaduje si ve¾a èasu. Riadiaci pracovník musí by v domove mládee sústavne - aj v neskorých popoludòajích hodinách.
Na záver podèiarkujem, e hospitácie v domove mlá-

M. Horváthová: Les ´99

dee sú potrebné, ale forma hospitaènej èinnosti by mala
by vnútornou vecou kadého domova a inpekèné orgány
by mali sledova nie poèet hospitácií, ale napr. úroveò domova, spokojnos iakov, rodièov, monosti vyuitia vo¾ného èasu a pod.
Výsledok by bol pravdepodobne taký, e hospitaèná èinnos by prestala by straiakom pre väèinu vychovávate¾ov.
Váení kolegovia, èo vy na to?

Summary: The author focusses on problems of observation in a hall of residence. She points out aims of
observation, its influence and presents some observational methods.

RECENZIE

NOVÁ KNIHA O TVORIVOHUMANISTICKEJ VÝCHOVE
J. Svetlíková - E. Fülöpová  L. Alberty: KNIHA HIER PRE TVORIVOHUMANISTICKÚ
VÝCHOVU. Trnava, Educatio 1988. 88 s.
M. Kozlíková, Metodické centrum mesta Bratislavy

Koncom minulého kalendárneho roka vydalo nakladate¾stvo EDUCATIO zaujímavú knihu, ktorá svojím obsahom
osloví vetkých pedagógov, ktorí sa nezabudli hra.
Autormi Knihy hier pre tvorivo humanistickú výchovu
(88 strán) sú J. Svetlíková, E. Fülöpová, L. Alberty. Vyla
ako piata kniha nápadov a spracováva základné informácie
o hre ako prostriedku výchovy detí kolského veku.
Obsah knihy je rozdelený do iestich kapitol, ktoré majú
vlastnú vnútornú truktúru. Kapitoly vzájomne na seba nadväzujú a ich obsah je ve¾mi dobrou pomôckou pre vetkých
pedagogických pracovníkov kôl, kolských zariadení, ale
aj centier vo¾ného èasu. Praktický popis hier umoòuje
jednoduchú orientáciu v ich vyuití pri dosahovaní cie¾ov
v procese výchovy.
Vo vetkých kapitolách sú hry podrobne metodicky roz-

pracované. Popis obsahuje: cie¾ hry; dåku trvania aktivity;
optimálny poèet hráèov; vekovú kategóriu, pre ktorú je hra urèená; pomôcky a postup pri realizácii hier. Pri niektorých hrách
je uvedená poznámka autorov, ktorá upozoròuje na pecifiká hry, resp. èo je pre pedagóga pri jej realizácii dôleité.
Prvá kapitola sa zaoberá odpoveïou na otázku, preèo
je práve hra metódou, ktorá patrí medzi najvhodnejie vo
výchove detí. Organizácia hier, rozde¾ovanie hráèov do
skupín a ukonèenie hier tvoria obsah nasledujúceho textu
teoretickej èasti. Èitate¾ sa v tomto texte dozvie základné
pravidlá, ktoré je nevyhnutné dodriava pri realizácii hier.
Druhá kapitola  Hry v citovej výchove (J. Svetlíková)
okrem psychologických aspektov ich vplyvu predkladá
èitate¾ovi desa typov hier, ktoré podporujú emocionalitu
detí. Hry opísané v kapitole podporujú empatiu detí, ich
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sebadôveru, súdrnos, rozvíjajú ich vyjadrovaciu schopnos, pomáhajú uvo¾òova emocionálne napätie detí.
Ïalèia kapitola  Hrou k spolupráci (J. Svetlíková) poskytuje pedagógom návod na vznik a upevòovanie dôvery v prostredí výchovy prostredníctvom kooperatívnych
hier. V kapitole nájdeme dostatoènú ponuku hier, ktoré sú
zamerané na akceptáciu, súèinnos, oh¾aduplnos, pohybovú
koordináciu a vyuívanie pozitívnych sociálnych zruèností.
tvrtá kapitola  Výchova k tvorivosti (E. Fülöpová)struène informuje èitate¾a o tvorivosti, osobnosti vychovávate¾a a aspektoch, ktoré môu tvorivos jednotlivca
ovplyvni.
Piata kapitola - Hry na rozvoj tvorivosti (E. Fülöpová)
 bezprostredne nadväzuje na obsah predchádzajúcich
èastí. Obsahuje dve základné skupiny hier  hry na rozvoj
vnímania, zmyslov a fantázie a hry na podporu a rozvoj
flexibility, originality, plynulosti a rozmanitosti myslenia.

Závereèná - iesta kapitola, je venovaná komunikaèných hrám (L. Alberty). Obsah kapitoly poukazuje na
dôleitos komunikácie medzi ¾uïmi. Hry v kapitole sú
zamerané na rozvoj vetkých foriem komunikácie, poskytujú pedagógom monosti rôznych obmien vo výchove
pod¾a cie¾ov výchovnej èinnosti.
Publikácia Kniha hier pre tvorivohumanistickú výchovu
spåòa poiadavky praktickej príruèky pre vetkých pedagógov bez oh¾adu na miesto ich pôsobenia. Princíp tvorivo humanistickej koncepcie výchovy a vzdelávania je dôsledne akceptovaný v celej knihe.
Uvedené hry nie sú nároèné na materiálne vybavenie
a prípravu pedagógov, sú vestranne vyuite¾né a umoòujú do procesu výchovy aktívne zapoji aj deti.
Na záver by som zvlá upozornila na monos vyuitia
vetkých hier v procese aplikácie prvkov primárnej
prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov
v skupinách kolopovinných detí.

NOVÁ KNIHA O SÚÈASNÝCH TEÓRIÁCH VZDELÁVANIA
Y. Bertrand: SÚÈASNÉ TEÓRIE VZDELÁVANÍ. Praha, Portál 1998. 248 s.
J. Kostelník, Materiálovo-technologická fakulta STU Bratislava

Autor publikácie Yves Bertrand vyuèuje teoretické
základy vzdelávania, teóriu riadenia a komunikácie a organizaènú kultúru na univerzite v Montreale. Pod¾a autora je
klasifikácia teórií vzdelávania potrebná, pretoe ich porovnávanie umoòuje optimalizova prípadné zmeny vo výchove a vzdelávaní. Vïaka tomu, e autor pôsobí vo frankofónnej èasti Kanady, publikácia podáva syntetizujúci obraz
predovetkým o francúzsky a anglicky publikovaných
dielach. Základný preh¾ad o významných teóriách vzdelávania z nemeckej jazykovej oblasti si môe slovenský èitate¾ doplni napr. z prekladov Lassahna (1992), Peterssena
(1993) a Kaiserovcov (1993).
Okrem úvodu, záveru a bohatého zoznamu literatúry
je publikácia usporiadaná do siedmich kapitol. Autor v nich
charakterizuje a analyzuje teórie vzdelávania, ktoré mali
pod¾a jeho názoru v posledných desaroèiach zásadný
vplyv na úvahy o tom, aké úlohy by malo vzdelávanie plni, akú podobu by malo ma. Postupne sa venuje spiritualistickým, personalistickým, kognitívno-psychologickým,
technologickým, sociokognitívnym, sociálnym a akademickým teóriám vzdelávania.
V prvej kapitole sa autor zameral na spiritualistické teórie vzdelávania. Vyèleòuje v týchto teóriách dva
prúdy. Prvý má skôr tradièný charakter a kladie ve¾ký
dôraz na utváranie náboenských vedomostí. Tomuto prúdu sa autor v recenzovanej publikácii nevenoval. Zameral
sa na druhý prúd, ktorý sa vzïa¾uje od tradièných náboenstiev. Do tohto spiritualistického prúdu zaradil vzdelávacie teórie W. Harmana, C. Fotinasa, A. Maslowa, G. Leonarda a M. Fergusonovej, ktoré vo vzdelávaní akcentujú
duchovné hodnoty ivota na zemi. Èlovek sa musí pod¾a
nich nauèi oslobodzova od vidite¾ného sveta, prekraèova sám seba a pozdvihnú sa na vyiu duchovnú úroveò.

Tieto teórie sa èasto zaraïujú do sociokultúrneho prúdu
nazývaného New Age, aj keï ich dominantnými zdrojmi
sú filozofické koncepcie staré stovky rokov, napr. zenbudhizmus a taoizmus.
V druhej kapitole charakterizoval autor personalistické teórie vzdelávania, ktoré bývajú oznaèené aj ako
humanistické, nedirektívne, otvorené a pod. a ktoré sa opierajú o pojmy slobody, autonómie a sebarealizácie èloveka.
Aj v skupine personalistických teórií rozliuje autor dva
významné prúdy. Prvým sú prístupy zamerané na rozvoj
afektivity pomocou nedirektívnych stratégií, ktoré sú
reprezentované personalisticky orientovanou psychológiou C.R. Rogersa a neohumanistickou pedagogikou
C. Fotinasa. Druhým prúdom sú prístupy zamerané na
rozvoj tvorivosti pomocou stratégie intervencie. Túto
interakènú pedagogiku reprezentuje pod¾a autora hlavne
pedagogika organická (P. Angers) a otvorená (A. Paré).
Kognitívno-psychologické teórie vzdelávania popísal autor v tretej kapitole. Základy týchto teórií je
potrebné h¾ada vo výskumoch kognitívnej psychológie,
ktoré sa zameriavali na rôzne aspekty uèenia. Kognitivistické teórie sa viac zaujímajú o duevné procesy, kým behavioristické teórie viac skúmajú úèinky vplyvu prostredia na uèenie. Pod¾a autora je táto kapitola úvodom ku
skupine teórií vzdelávania veobecne oznaèovaných za
kontruktivistické, pod¾a ktorých uèiaci sa svoje poznanie aktívne kontruuje. V rámci kontruktivistického
prúdu sa venoval teóriám, ktoré sa týkajú prekonceptov
(naivných, spontánnych konceptov) iaka a teóriám pojednávajúcim o pedagogickom profile iaka.
tvrtú kapitolu venoval autor technologickým teóriám vzdelávania. Tieto teórie, nazývané aj technickosystémové, zdôrazòujú zdokonalenie transformácie infor-

32
RECENZIE

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 3/99

mácií pouitím vhodných technológií.
Technologické teórie vzdelávania charakterizuje autor
nasledovne:
 pouívaná terminológia obsahuje slová: proces, komunikácia, ininierstvo, technológia,
 príprava a výcvik, techniky, programovanie, systém,
individualizované vyuèovanie,
 tendencia hovori skôr o výcviku, výuèbe a vzdelávaní
ako o výchove,
 dôraz na plánovanie, organizáciu formatívnych procesov,
 dôraz na zloky komunikácie, ako je napr. spätná väzba,
 pouívanie komunikatívnych technológií - audiovizuálnych prístrojov, poèítaèov, atï.,
 dôraz na nutnos vopred identifikova pozorovate¾né
prejavy cie¾ového správania iaka,
 snaha èo najviac systematizova rôzne etapy výcviku,
 pouívanie popisov a tandardizácie vzdelávacích operácií,
 kritické stanovisko k romantickému a humanistickému
poh¾adu na vzdelávanie málo sa zaujímajúce o plánovanie a organizáciu.
Aj tu rozliuje autor dva hlavné prístupy. Prvý predstavuje aplikáciu teórie systémov do vzdelávania. Vychádza
z analýzy cie¾ov a ïalích prvkov systému vzdelávania,
vrátane charakteristík iakov, prechádza k experimentálnemu overovaniu a hodnoteniu systému vyuèovanie/uèenie a uzatvára sa zavedením potrebných modifikácií. Druhý prístup akcentuje uplatòovanie hypermediálnych prostriedkov v oblasti vzdelávania. Tieto teórie vychádzajú
z výskumov v kybernetike, v kognitívnych vedách a v infor.matike, so zrete¾om na skúmanie technologických prostriedkov z h¾adiska ich interaktivity.
V piatej kapitole autor analyzoval rôzne sociokognitívne teórie vzdelávania: teóriu sociálneho uèenia, teóriu sociokognitívneho konfliktu, Vygotského sociálno-histo-

rickú teóriu, teóriu kontextualizovaného uèenia a teóriu kooperatívneho vyuèovania a uèenia. Tieto teórie zdôrazòujú
význam kultúrnych a sociálnych faktorov pri vzdelávaní.
Autori týchto teórií spochybòujú oprávnenos dominantného postavenia kognitivistického prúdu v pedagogickom
výskume a psychologických poh¾adov na vzdelávanie.
V iestej kapitole sa autor zameral na sociálne teórie vzdelávania. Hlavnou úlohou vzdelávania je, pod¾a
týchto teórií, premena - rekontrukcia spoloènosti, pretoe
ná kadodenný ivot v sebe obsahuje váne príznaky
ekologickej, sociálnej a kultúrnej krízy. Autor sa najskôr
venuje intitucionálnym a samosprávnym pedagogikám,
potom struène popisuje tzv. pedagogiku prebúdzania uvedomenia a napokon charakterizuje ekosociálne teórie
vzdelávania. Táto tretia skupina vzdelávacích teórií, ktorú
reprezentujú napr. E. Jantsch a A. Toffler, má spoloèný
cie¾ - vybudovanie spoloènosti, ktorá zdôrazòuje výchovu
k väèej sociálnej, kultúrnej a ekologickej zodpovednosti.
V siedmej kapitole sa autor sústredil na akademické (klasické) teórie vzdelávania, ktoré rozdelil do dvoch
skupín: tradicionalistické a generalistické. Tradicionalisti
poadujú, aby výuèba bola zaloená na klasických, na jednotlivých kultúrach a sociálnych truktúrach nezávislých
obsahoch vzdelávania. Generalisti akcentujú veobecné
vzdelanie. Centrom ich záujmu je kritické myslenie, schopnos adaptácie, otvorenos ducha, úcta k tradíciám a obèianska zodpovednos.
Recenzovaná publikácia je vhodná nielen pre tudentov pedagogických a iných fakúlt pripravujúcich uèite¾ov, ale aj pre vetkých uèite¾ov, ktorí h¾adajú podnety na
zlepenie svojej práce. Podáva preh¾ad o viacerých významných trendoch didaktického myslenia, umoòuje porovnávanie jednotlivých prístupov vo vzdelávaní a môe by
úvodom do túdia filozofie výchovy.
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PO PRVÝKRÁT SA NA SLOVENSKU VYUÈUJE
ONKOLOGICKÁ VÝCHOVA NA STREDNÝCH KOLÁCH
D. Abrhámová, Gymnázium L. Novomeského Bratislava

Preèo práve teraz? Aké sú ciele?
Stojíme na prahu tretieho tisícroèia, ktoré nás vyzýva k prevencii pred biologicky naèasovanými bombami.
To znamená, e predchádzanie akýmko¾vek negatívnym
vplyvom na zdravie sa stane naou prvoradou úlohou.
Kadý rok ochorie na Slovensku takmer 20 000 ¾udí
na rakovinu. Neinformovanos ¾udí tomu napomáha, mnohých je moné zachráni, dôleité je, aby obèania boli informovaní a prili vèas k lekárovi.
Prieskum, ktorý sme uskutoènili v kolách, potvrdzuje, e
je nutné zaèa s výchovou mladej generácie zatia¾ na stredných kolách. Základným cie¾om je odtabuizovanie rakoviny a tie poda vierohodné informácie mládei, vychováva

ju a vies k ¾achetným aktivitám.
Onkologická výchova je zaradená medzi nepovinné
predmety na stredných kolách, bola schválená Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky pod èíslom 130/99-4
zo dòa 28. 1. 1999. Predmet je projektom Ligy proti rakovine Slovenskej republiky. Svoju výuku zaèína u v 2. polroku kolského roku 1998/1999, v rozsahu dve hodiny
týdenne, a to na vybraných stredných kolách  pod¾a
návrhu prísluných krajských úradov  odborov kolstva,
mládee a telesnej kultúry.
Od 1. septembra 1999 sa tento nepovinný predmet
bude vyuèova v rozsahu 1 hodina týdenne. Do skupiny
iakov, tudujúcich nepovinný predmet onkologická vý-
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chova, je moné zaradi iakov z rôznych tried a roèníkov.
Do projektu Ligy proti rakovine sú zapojené koly pod
vedením nasledovných pedagógov:
 Gymnázium L. Novomeského, Tomáikova 2,
827 29 Bratislava  RNDr. Ditta Abrhámová
 Gymnázium, Hronská 3, 821 07 Bratislava 
Dr. Zuzana Gullerová
 Gymnázium, Grösslingova 18, 811 09 Bratislava 
Mgr. Miroslava Nittonová
 Gymnázium, Dlhá 10037, 905 01 Senica 
RNDr. Mária Holická, Mgr. ¼ubica Plánková
 Obchodná akadémia, Mládenícka 158, 926 01 Sereï
 Mgr. Ivona Riková
 Gymnázium ¼. J. uleka, Pohranièná 10,
945 01 Komárno  Mgr. Barbora Vidovencová
 Stredná priemyselná kola potravinárska, Slanèíkovej 2,
950 50 Nitra RNDr. Eva Krèahová
 Gymnázium M. R. tefánika, portová 41, 915 24 Nové
Mesto n. Váhom  Mgr. Blaena Baranèinovová
 Gymnázium, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske
 Mgr. Eva Oravcová
 Gymnázium M. R. tefánika 17, 965 49 iar nad
Hronom  Mgr. ¼ubica Zorkóczyová
 Gymnázium M. M. Hodu, Hodova 13, 013 36
Liptovský Mikulá  Mgr. Agáta Vozárová
 Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116,
039 01 Turèianske Teplice  Anna Lièková
 Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 80 Michalovce  Valéria Podolská
 Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Koice
 Mgr. Nataa Csabalová
 Stredná priemyselná kola elektrotechnická, Plzenská 1,
080 47 Preov  Mgr. Katarína mièeková
 Stredná lesnícka kola, Kollárova 10, 081 21 Preov
 Mgr. Vladimír Hevera
Zástupcovia z radov pedagógov uvedených vybraných

kôl sa zúèastnili v novembri 1998 workshopu v Budmericiach, absolvovali ho certifikátom na tému Vzdelávanie
v kolách o rakovine. Súèasou workshopu boli odborné
prednáky spojené s diskusiou, ktoré odprednáali poprední
odborníci onkológie v Slovenskej republike:
Prof. MUDr. I. Koza, DrSc., Doc. MUDr. I. Pleko, DrSc.,
MUDr. V. Ujházy, DrSc., Doc. Ing. È. Altaner, DrSc.,
Doc. MUDr. P. Måkvy, RNDr. V. Laginová, CSc.,
Prof. MUDr. P. Redhamer, DrSc., MUDr. J. Siracký, DrSc.,
MUDr. E. Siracká DrSc., MUDr. A. Molnárová, za pedagógov: RNDr. D. Abrhámová
Trojdòový pracovný program prijali pedagógovia
s ve¾kým nadením. Anketovým systémom potvrdili svoje
zanietenie pre uvedenú aktivitu na kolách. Pozitívne a vysoko hodnotili úroveò troch pracovných dní, ktoré organizovala Liga proti rakovine SR, ktorá je èlenom Európskej
asociácie národných líg proti rakovine (ECL), je èlenom
Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom
v eneve. Svojím èlenstvom a aktivitou sa zapojila do programu Európskej únie Európa proti rakovine.
Liga proti rakovine SR je nezávislým, dobrovo¾ným,
charitatívnym zdruením obèanov a právnických osôb. Jej
cie¾om je spolu s celou verejnosou bojova proti zákernej
chorobe a zníi jej úmrtnos.
Výuka predmetu je zabezpeèená nasledovne:
 uèebnými textami pre pedagógov,
 uèebnicou pre iakov,
 súbormi broúr, obsahujúcich urèenú problematiku,
 videokazetami,
 propagaèným materiálom.
Liga proti rakovine SR ponúka kolám spoluprácu na
ïalej odbornej úrovni. Na základe dlhoroènej spolupráce
LPR SR ustanovila ako koordinaèné centrum Gymnázium L. Novomeského na Tomáikovej ulici v Bratislave 
pod vedením riadite¾a koly Ing. N. Kyndla a koordinátorky
Dr. D. Abrhámovej. Teíme sa na spoluprácu.

ODKRÝVANIE SMREKOVHO ODKAZU
J. Lomenèík, Filologická fakulta UMB B. Bystrica

V uplynulom roku (1998) si kultúrna verejnos poèas
ponurých decembrových dní pripomenula sto rokov od
narodenia citlivého subjektívneho básnika Jána Smreka
(vlastným meno Èieteka). Ako jeden z mála je stále ob¾úbený v èitate¾skej obci súèasnosti svojimi vitalisticky ladenými verami.
Literárnovední pracovníci sa rozhodli pri tejto príleitosti
odkry ivos odkazu a polemickými názormi sa dopátra
hodnôt jeho poézie. Stalo sa tak na medzinárodnej vedeckej
konferencii konanej v príjemnom prostredí budmerického
katie¾a v dòoch 23. a 24 februára 1999. Atmosféru tvorivej sednice napåòal Smrekov odkaz nielen cez prednesené príspevky, ale i oivením správcovského ducha.
tefan Drug toti pripomenul, e Ján Smrek bol prvým

správcom Domova slovenských spisovate¾ov v Budmericiach.
Hlavnými organizátormi konferencie boli Asociácia
organizácií spisovate¾ov Slovenska, ktorú pri neúèasti
Milana útovca reprezentoval literárny vedec tefan Drug,
ïalej Ústav slovenskej literatúry SAV zastupovala
doc. Jaroslava Patéková a napokon Katedra slovenskej
literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK Bratislava v zastúpení vedúceho katedry prof. Valéra Mikulu,
ktorý konferenciu otvoril. Úèastníci boli nielen zo Slovenska, ale i Juhoslávie, Maïarska a Èeska.
Jednotlivé príspevky boli usporiadané do tematických
blokov:
 filozofické východiská Smrekovej básnickej tvorby;
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 redaktorská práca spätá s èasopisom Elán;
 prekladate¾ská èinnos a literárnoteoretické interpretácie Smrekovej poézie. Spomedzi príspevkov sa vymykali
osobné spomienky na otca a rodinu z úst Ivana ÈietekaSmreka. Doplnili ich Jozef Boch, ¼udmila Peterajová
a Emil Charous, ktorí pamäou ako schopnosou spomienky filmárskymi strihmi premietli zaujímavé obrázky
svojich kontaktov s Jánom Smrekom a jeho rodinou.
Po kadom tematickom bloku nasledovala diskusia,
ktorú podnecoval konkrétnymi otázkami ako uvádzate¾
(animátor) niekto z prítomných. Najbúrlivejiu diskusiu
vyvolali vystúpenia Mgr. Milana Matiaka (Katedra
slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK Bratislava),
Mgr. Jána Sabola (Katedra slovenského jazyka a literatúry
FF Preovskej univerzity) a Róberta Kissa Szemána (Szláv
filofogiai tánszék Budapes). Ich názory sa dostali do polemickej konfrontácie s generaène starími najmä kvôli netradiène ladeným literárnovedným poh¾adom. Napríklad
Sabol v esejistickom príspevku hovoril o Smrekovi ako
impresionistovi, èo s Matiakovou interpretáciou parodickej
básne vzbudilo rozruch umocnený dokonca ozvenou prírodného hrmenia. Frantiek Koli (Katedra slovenského
jazyka a literatúry FHV UKF Nitra) poukázal na skutoènos, e mladá literárna veda si nepotrpí na presnos, èo sa
stáva akýmsi sprievodným generaèným zjavom. Napokon
sa diskusia uzavrela kontatovaním, e zdravá konfrontaèná demokratická výmena názorov môe len pomôc
skvalitni literárnovedné myslenie na Slovensku.
Z referátov podnetných i pre kolskú prax vo vyuèovaní vitalistickej poézie Jána Smreka treba spomenú vystúpenie A. Bokníkovej (Katedra slovenskej literatúry a literár-

nej vedy FF UK Bratislava), ktorá z rozsiahleho materiálu
spracovala tému básnika u Jána Smreka. Zdôraznila, e
pre Smrekovo básnenie je dôleitá fantázia, ktorou
umocòuje základnú konkrétnu situáciu z kadodenného
ivota. Z impulzu získaného kdeko¾vek vytváral príbeh
v dramatickej skratke. V závere kontatovala, e na Smrekovej poézii je zaujímavé ukotvenie básní v èase, napríklad
básne z 50. rokov sú akýmsi básnickým diárom. Prínosný bol referát Z. Kákoovej (Katedra slovenskej literatúry
a literárnej vedy FF UK Bratislava) spracovaním biblických motívov v poézii Jána Smreka. Vimla si túto
vrstvu Smrekovho básnického nazerania na svet, ktorá
sa doteraz obchádzala. Smrek bol síce svetský básnik,
s poéziou ukotvenou v prírodnom materializme, ale èasto
vyuívajúci biblické prirovnania (napr. básnická zbierka
Studòa (alebo biblické motívy) báseò Ete raz kebych´
na svet priiel. Frantiek Koli si v poznámkach k interpretácii Smrekovej poézie vimol zasa pojem èasu ako dôleitý
faktor Smrekovej poézie.
Na konferencii Ján Smrek bolo prednesených 25
referátov, v ktorých stret názorov odkryl spoloèné úsilie
odha¾ova tvár i tvar Smrekovej poézie. Jej obraz ani po
tomto stretnutí nie je úplný, preto polemické názory pátrajúce po hodnotách Smrekovho diela budú aktuálne i o ïalích sto rokov.

Telocvikársky
ahanie za povraz
vyznie èasto rôzne.
Povraz je spoloèný,
ale konce rôzne.
J. Bily

PRÍRODOVEDCI NA CESTÁCH ...
K. inková, Gymnázium (Metodova ul.) Bratislava

V januári 1999 zorganizovalo Metodické centrum MB,
kabinet fyziky, pod vedením RNDr. Veroniky Èernej ïaliu vzdelávaciu exkurziu pre uèite¾ov fyziky a iných prírodovedných predmetov.
Cie¾om cesty bol Izrael, poznávanie jeho kolského
systému, výmena skúseností, návteva prírodných krás
a pamätihodností. Podklady pre exkurziu pripravili:
MCMB, uèitelia, ktorí sa zúèastnili zájazdu, ako aj kolegovia z iných pracovísk. Vïaka perfektnej príprave cesty
a vynikajúcim sprievodcom sme zaèali poznávanie tejto
krajiny od tej chvíle, ako lietadlo pristálo v Tel-Avive.
Hneï po prílete sme navtívili Vysokú kolu po¾nohospodársku v Tel-Avive, kde sme sa oboznámili so kolským systémom Izraela, s postavením uèite¾ov a s podmienkami túdia. koly sú tátne, súkromné a cirkevné.
Navtevujú ich deti z arabských, palestínskych, idovských a kresanských rodín, medzi ktorými vládne tolerancia a porozumenie. Ve¾mi zaujímavé boli informácie o dokonale fungujúcom po¾nohospodárstve s najlepím zavla-

ovacím systémom riadeným poèítaèom. Pestujú citrusové plody, banány, ovocie a zeleninu aj na púti.
Poèas ïalích dní sme navtívili viaceré koly. Uvediem poznatky o dievèenskej, súkromnej nemeckej kole
Schmidt, ktorú zaloila rodina Schmidtovcov v Jeruzaleme
ete v r. 1896. Hospitovali sme na rôznych hodinách, prièom sme sa dozvedeli, e v Izraeli uèitelia len uèia. iakov
skúajú iba formou testov, prièom tudenti neopisujú
a aháky sú neznámym pojmom. Testy, témy maturitných písomiek ako aj ich opravu zabezpeèuje M. Pomôcky pre laboratórne cvièenia zabezpeèujú technici. tudenti majú k dispozícii dobre vybavenú kninicu, tudovòu,
poèítaèe, kopírky a kancelárske potreby. Kadá kola je
napojená na Internet. Získali sme adresy na dopisovanie.
Okrem tejto koly sme navtívili a hospitovali v dievèenskej a chlapèenskej kole v Jerichu, v technickej chlapèenskej kole v Nazarete zameranej na strojníctvo, mechaniku, elektroniku a umelecké rezbárstvo, v materskej kole
a v sirotinci v Betleheme. Zaujímavou bola návteva

INFORMÁCIE

Bohosloveckej fakulty Cremisane vedenej saleziánmi.
túdium je 4-roèné bakalárske a z 36 tudentov je 7 Slovákov, ktorí sa tu pripravujú na svoje pôsobenie medzi delikventnou mládeou na Slovensku.
Zvlátnosou Izraela je rozmanitos prírody a klimatických podmienok. Prechádzali sme skalnatou púou Wadi,
kde sme videli koèujúcich Beduínov, avy i gazely. Za òou
sa nachádza úrodná rovina s dat¾ovými, banánovníkovými, citrusovými sadmi, nekoneènými poliami zeleniny
a fantastickými kvetmi.
Unikátom krajiny je Màtve more, ktoré je 408 m pod
úrovòou svetového oceánu, 80 km dlhé, 3- 18 km iroké a v severnej èasti 400 m hlboké. Priamo na mieste sme si prakticky overili extrémne vlastnosti tohto prírodného úkazu.
Na pobreí Màtveho mora nechýbajú termálne kúpele
na miestach, kde zo zeme vyvierajú horúce sírne pramene,
ktoré vyh¾adávajú pacienti trpiaci reumatickými, konými
chorobami (psoriázou), ako aj astmatici.
Na západnom pobreí Màtveho mora sa dvíha náhorná
skalná ploina Masada, na ktorej si Herodes Ve¾ký dal postavi ve¾kolepú pevnos s palácom, s tromi terasami, ve¾kými zásobáròami obilia a potravín, cisternami na vodu,
parným kúpe¾om a vetkým, èo ku komfortu patrilo v rokoch 36 - 30 pred Kristom. Masada bola poslednou batou
prvého protirímskeho odboja (66 - 73). Dnes sú tam zvyky Herodesovho paláca, kúpe¾ov, vodné cisterny, vzácne
mozaiky, pozostatky synagógy a kresanského kostolíka.
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Boli sme v Múzeu holokaustu a v továrni na opracovanie diamantov v Jeruzaleme.
Vynikajúci a erudovaní sprievodcovia - kòazi Mgr.
Martin Moji a ThDr. Ján Majerník - nám predstavili
dve tváre Izraela. Jednu v podobe mladého tátu, ktorý
existuje od r. 1948, a druhú, ktorú predstavuje história
siahajúca do najstarích historických èias. Navtívili sme
vetky dostupné biblické miesta, ako je Ein Karen,
Kafarnaum, Tabgha, Betánia, Nazaret, rieka Jordán,
Genezaretské jazero, pevnos Masada, Qumrán, Betlehem, Kána Galilejská, Jeruzalem, hora Sinaj, hora Tábor,
Getsemanská záhrada, Olivová hora a Via Dolorosa
(Kríová cesta).
Po týdni plnom dojmov sme sa vrátili do svojich domovov a kôl obohatení o mnostvo poznatkov a skúseností,
ktoré zúroèíme pri vyuèovaní fyziky, chémie, biológie,
geografie, etiky a i. Priniesli sme si mnostvo materiálu,
fotografií, kníh, videozáznamov, ktorými obohatíme
výchovno-vzdelávací proces. Dlho bude v kadom z nás
rezonova aj duchovná sila, ktorou sa naplní kadý, kto
Svätú zem navtívi.
Nae poïakovanie patrí vedúcej zájazdu metodièke
Dr. Veronike Èernej z kabinetu fyziky MCMB, ktorá zorganizovala tento poznávací zájazd pre 100 uèite¾ov, ako aj
sponzorom, vïaka ktorým sa zmiernili finanèné náklady.
Ná poznávací zájazd nás obohatil po kadej stránke, lebo
stále platí: Raz vidie je viac, ako stokrát poèu.

REALIZÁCIA PROJEKTU REGIONÁLNEJ KULTÚRY V KOLE
K. Brontvaiová, Základná kola (Zarevúca) Ruomberok

Základná kola (Zárevúca) v Ruomberku realizuje projekt Vlkolínec od roku 1996. Autorkami projektu sú Brontvaiová (riadite¾ka koly) a lavková (uèite¾ka 4. roè.). Tento
projekt získal víazstvo v UNESCO a finanènú podporu
10 000 USD.
Projekt zmobilizoval iakov, pedagógov, rodièov, starých rodièov, tudentov, stredných a vysokých kôl, predstavite¾ov mesta a intitúcií. V èase amerikanizácie slovenskej kultúry sa nai iaci zaèali orientova na prezentáciu múdrosti a ikovnosti naich predkov. Vrátili sa k ¾udovosti, prírode a k slovenskému umeniu.
Cie¾om prvej etapy projektu bolo upozorni na Vlkolínec, spozna ho a vybudova v iakoch a pedagógoch vzah
k tomuto kultúrnemu a národnému dedièstvu. Ïalím krokom bolo vybudovanie a otvorenie Infocentra Vlkolínca
priamo v kole, ktoré sa stalo databázou informácií a prezentáciou obsahu projektu. iaci do centra zbierajú ¾udové
predmety a nástroje starých materí a otcov, vystavujú svoje
výrobky a práce.
Vo svojich triedach vytvorili ¾udové kútiky a interiér
koly sa pod vedením poslucháèov Katedry úitkového
umenia zaèal meni na zátiia rastlín, zvieratiek, zimnej
krajiny a akvária. Interiér sa farebne dotváral, tým i pretep-

¾oval, projekty iakov vypåòali nástenné tabule. Vychádzky,
výlety a exkurzie smerovali do Vlkolínca. V rámci Dòa Zeme
sa uskutoènila oèista Vlkolínca. iaci zbierali odpadky na vlkolínskych lúkach, èistili potok, jarèeky, medzierky dreveníc,
okolie kostola. Tvorili z prírodného materiálu, ma¾ovali
okrúhliaky, stavali vodné mlyny, vystrúhavali píalky, urèovali a fotografovali dreviny a byliny, napísali malý zborník.
V súèasnosti iaci pracujú na zostavení druhej èasti
Kuchárskej knihy. Originál prvej èasti bol spolu so Spevníkom zaslaný do centra UNESCA v Paríi.
Pri príleitosti sviatkov iaci s pedagógmi pripravujú
relácie o tradièných sviatkoch. iaèky sa uèia tka, plies,
háèkova, vyíva, piec, ozdobova vizovické peèivo a perníèky. Vytvárajú perky z drôtu a informaèný materiál o Vlkolínci. Vedia plies koíky a modelova z hliny.
V slovensko-¾udovom a vianoènom duchu iaci dekorovali svoje triedy, vytvorili perníkový betlehem. Na vianoènej akadémii spievali koledy, prestierali vianoèný stôl
a pripravovali vianoèné dobroty. Vystúpil aj nový ¾udový
súbor Konôpka. Tradièné vianoèné stromèeky ozdobovali
vlastnoruène vyrobenými ozdobami.
Projekt Vlkolínec bol prezentovaný aj v Slovenskej
televízii, viacerých novinách na Slovensku i v USA.

36

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY 3/99

11. ROÈNÍK MATEMATICKEJ SÚAE SO A SOU
Z. Èernická - M. Ïuricová, Metodické centrum B. Bystrica

V kolskom roku 1998/99 organizovalo MC B. Bystrica, kabinet matematiky, 11. roèník matematickej súae pre tudentov
SO, SOU a DO.
Úlohy pre jednotlivé kolá matematickej súae, pripravené
bratislavskou firmou EXAM, tudentov svojou netradiènou formuláciou skutoène zaujali. Súailo sa v tyroch kategóriách K, M (SOU, DO), L, N (SO) pod¾a roèníkov.
kolské kolo sa uskutoènilo 9. 3. 1999. Zapojilo sa doò
70 SO a 76 SOU a DO z regiónu bývalého Stredoslovenského
kraja.
Prísluné metodické centrá zorganizovali pod¾a pokynov
MC B. Bystrica najskôr regionálne kolá matematickej súae.
Zo kôl na strednom Slovensku do regionálneho kola postúpilo
162 tudentov, vybraných na základe výsledkov kolských kôl.
Do celoslovenského kola, organizovaného MC v B. Bystrici,
bolo pozvaných 12 tudentov z kadej kategórie. Konalo sa
10. mája 1999 na SP strojníckej vo Zvolene.
Rieenia úloh vyhodnotila komisia zloená z metodikov matematiky pri metodických centrách a vyuèujúcich matematiky,
ktorá stanovila nasledovné poradie na prvých 3 miestach:
Kategória L (1. a 2. roè. SO):
1. Peter Kováèik, OA Brezno
2. Martin onda, SP Spiská Nová Ves
Katarína Szlováková, OA, Raèianska ul.,Bratislava
3. Roman Soyka, SP J. M Banská Bystrica,
Juraj Stripai, SPE Koice

PREDSTAVUJEME...

Kategória N (3. a 4. roè. SO):
1. Ondrej Hluchý, ZSP Trnava
Miroslava Kpisová, OA iar nad Hronom
2. Andrej Laudis, SPE Bratislava
Michal Nikoroviè, OA Tajovského Banská Bystrica
Martin Talanda, SPE Bratislava
3. Miroslav Petrako, OA Bardejov
Kategória K (1. a 2. roè. trojroè. odborov;
1. a 2. roè. tudij. odborov SOU a DO):
1. Martin Slodièka, SOU stav., Ivanská cesta, Bratislava
2. Ivan Kundrát, SOU stroj. Bardejov
3. Michal Jaso, SOUE Banská Bystrica
Kategória M (3. a 4. roè. tudij. odborov SOU a DO):
1. Michal Dubina, SOU stav. Dubnica nad Váhom
2. Milo abík, SOU po¾nohosp. Zlaté Moravce
Pavol Slaný, SOU stav. Stará Vajnorská Bratislava
3. Ondrej Dravecký, SOU lesnícke Bijacovce
Marcej Vojèík, SOU stroj. Prievidza
11. roèník matematickej súae potvrdil ve¾ký záujem tudentov SO a SOU o takúto formu prezentovania svojich vedomostí a zruèností. koda, e Ministerstvo kolstva SR nepamätá
na organizáciu matematických súaí aj pre talentovaných iakov týchto typov kôl.
Zaujímavá formulácia úloh zaujala nielen tudentov, ale aj
vyuèujúcich matematiky, ktorým ïakujeme za spoluprácu pri
organizácii a vyhodnocovaní súae.

MÁRIA HORVÁTHOVÁ

Narodila som sa v roku 1961 v Námestove. Pedagogickú fakultu UPJ v Preove (aprobácia R  Vv) som ukonèila v roku
1984. V súèasnosti pôsobím ako uèite¾ka cudzích jazykov a Vv na Z v Novoti.
iaci pod mojím pedagogickým vedením získali mnostvo cien, èestných
uznaní na medzinárodných, celoslovenských èi regionálnych súaiach, napr.:

Výtvarný Trenèín (od r. 1988  1992);

Celoslovenské kolá  súa Európa v kole (od r. 1994)

Bienále Martin (od. è. 1990), udelená cena mesta Martin r. 1998;

Lidice  Bohúòova paleta  Zlaté pásmo 1997;

Výtvarná súa ivot - 1. miesto;

Gorazdovo Námestovo, Dúha...
Vo svojej tvorbe sa venujem predovetkým technike akvarelu, koláe,
grafickým technikám, keramike a fotografii. Svet vecí, kvetov, stromov premieòam vlastným vnímaním sveta a vytváram novú realitu, ktorá je charakteristická
uvo¾nenou líniou, jemnou farebnosou a bohatými truktúrami.
Svoje práce som vystavovala na viacerých spoloèných i samostatných výstavách, napr.:

Dubnica nad Váhom - kolektívna výstava (1991)

Námestovo - samostatná výstava (1993)

Výstava kresieb a kolái v Námestove (1995)

Salón uèite¾ov (1996 a 1998)...

M. Horváthová: Zátiie so schodami ´89

M. Horváthová

