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ÚVOD
Kolektívna vysokoškolská učebnica je ostatnou publikáciou vydanou
v rámci riešenia projektu APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľa. Široký riešiteľský kolektív, vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia
i ako metodici a didaktici predmetov a poradcovia študentov učiteľstva v rámci pedagogickej praxe, završuje svoju niekoľkoročnú vedeckú prácu na analýze východísk a súvislostí a na reflexiách aktuálnych
poznatkov o kompetenciách učiteľa. Vedecká práca bola sústredená na
ambiciózny cieľ: vytvoriť relevantné nástroje na hodnotenie kompetencií učiteľa tak, aby tieto vytvorené nástroje boli akceptované a využívané v súčasnej školskej praxi v Slovenskej republike.
Každá publikácia vydaná v rámci projektu APVV-14-0446 Hod
notenie kompetencií učiteľa priniesla nové postrehy a aktuálne poznatky nielen k centrálnej problematike tvorby nástrojov hodnotenia kompetencií učiteľa, ale i poznatky ku klasifikácii kompetencií, k metodike
ich analýzy počas hospitácie na vyučovacej hodine, ku koncipovaniu
sebareflexie po vyučovacej hodine a tiež k veľmi dôležitej fáze v rámci
hodnotenia učiteľovej práce: pohospitačnému rozhovoru.
Vysokoškolská učebnica pozostáva z desiatich kapitol, ktoré mapujú desať identifikovaných kompetencií súčasného učiteľa (podľa
riešiteľov uvedeného projektu APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií
učiteľa). Ku každej kompetencii boli vytvorené, overené a doladené tri
hodnotiace nástroje: hodnotiaci hárok, sebahodnotiaci hárok a hárok
s odporúčanou osnovou pohospitačného rozhovoru. Všetky vytvorené
hodnotiace nástroje nájde čitateľ na priloženom CD-nosiči a môže ich
vo svojej praxi využiť, či už v publikovanej forme alebo upravené, a to
podľa potrieb vlastnej práce a pozície, na základe ktorej sa hodnotením kompetencií učiteľa zaoberá.
Na tomto mieste je potrebné upozorniť na skutočnosť, že vývoj prezentovaných nástrojov hodnotenia jednotlivých kompetencií bol dlhodobým procesom, počas ktorého pôvodné návrhy boli postupne modifikované. Pri modifikáciách boli rešpektované názory odborníkov,
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ktorí sa vyjadrovali k formálnym aj obsahovým záležitostiam, ale aj
pripomienky učiteľov z praxe, ktoré vychádzali z pilotných overovaní
vytváraných nástrojov. Mnohí učitelia z praxe sa zúčastnili na pilotovaní nástrojov buď ako hodnotitelia, alebo ako hodnotení.
Cieľom predloženej vysokoškolskej učebnice je ilustrovať, ako je
možné využiť vytvorené hodnotiace nástroje. V každej kapitole nájde
čitateľ minimálne jednu ukážku, prípadovú štúdiu, využitia vybraného nástroja pre danú kompetenciu a aplikáciu nástroja v konkrétnej
situácii, na konkrétnom vyučovacom predmete v škole. Autori vybrali záznamy autentických situácií z vyučovania skúsených pedagógov
i z pedagogickej praxe študentov učiteľstva na základných a stredných
školách.
Prípadové štúdie majú jednotnú osnovu, ktorá vychádza z poznatkov modernej pedagogiky.
Ponúknutá podoba prípadových štúdií je spracovaná na základe
práce učiteľa na konkrétnej vyučovacej hodine. Prezentovaný spôsob
hodnotenia predpokladá účasť (hospitáciu) hodnotiteľa na vyučovacej
hodine. Model hodnotenia zohľadňuje systematický prístup k analyzovanej kompetencii, obsahuje všetky súčasti, podieľajúce sa na výstavbe štruktúry kompetencie. V modeli implementujúcom metodiku
hodnotenia AAA (Anotácia – Analýza – Alterácia) boli hodnotitelia
nasmerovaní na reálne možnosti posúdenia práce hodnoteného aktéra
pedagogickej činnosti prostredníctvom relatívne komplexného analytického prístupu.
V každej prípadovej štúdii boli aplikované tri základné kroky metodiky AAA: (1) anotácia – predstavujúca kontext vyučovacej hodiny
(situáciu vo vyučovaní) a opis východiskovej situácie; (2) analýza – realizovaná na základe hodnotiacich kritérií príslušného nástroja hodnotenia danej kompetencie; (3) alterácia – vyjadrujúca vzťah medzi
posúdením a hodnotením kvality edukácie a návrhov hodnotiteľa zameraných na zvýšenie kvality a efektívnosti vyučovacieho procesu alebo situácie vo vyučovaní.
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To, že kompetencie učiteľa sú navzájom prepojené a je zdanlivo neprirodzené, ale žiadúce, ich posudzovať partikulárne, sa, prirodzene,
prejavuje v prienikoch indikátorov niekoľkých hodnotiacich nástrojov.
Napríklad metódami a formami vyučovania sa zaoberá nielen kompetencia zameraná na Výber a realizáciu vyučovacích metód a organizačných foriem, ale niekoľko indikátorov analyzovania uvedenej kompetencie je možné nájsť i v hodnotiacich a sebahodnotiacich hárkoch
kompetencií spojených s tvorbou Klímy v triede a Projektovania a plánovania vyučovacieho procesu.
V závere každej kapitoly autori pripravili otázky a úlohy pre čitateľa na zamyslenie nad problematikou analyzovanej kompetencie a tiež
na doplnenie odborných pedagogicko-didaktických vedomostí z jednotlivých oblastí pedagogiky a didaktiky svojho predmetu.
Komplexnosť problematiky kompetencií a ich vzájomné prepojenie ilustruje i sebareflexia študentky učiteľstva zo súvislej pedagogickej
praxe, realizovanej v januári – februári 2019. Pozorný čitateľ iste dokáže v autentickom texte identifikovať jednotlivé kompetencie pomenované študentkou, možno laicky, možno iba výkonovo, ale úprimne
a s jasnou perspektívou a uvedomením si nutnosti vzdelávať sa a zdokonaľovať sa počas celej učiteľskej kariéry. (Rukopis textu je prepísaný
do čitateľnej podoby.)
Na praxi na základnej škole som učila predovšetkým triedu 5. B a jednu
hodinu v 5. D a tri hodiny v 8. A. Najviac som sa, pravdaže, naučila pri vyučovaní v triede 5. B, kde som učila najdlhšie. Keďže som v ich triede učila skoro každý deň, musela som sa rýchlo naučiť mená žiakov, na čo ma
dokonca po prvom týždni sami žiaci upozornili otázkou, kedy sa naučím
ich mená. Našla som si dobrý spôsob na zapamätanie mien – keď som ich
vyvolávala k tabuli, spýtala som sa na meno, vyvolala po mene a aj samotné písomky mi pomohli pri učení sa mien. Na hodiny som si pripravovala
rôzne pomôcky, ktoré som vo vyučovaní mohla použiť, často ako motiváciu
pre žiakov, ale aj ako pomôcku pre mňa vo vyučovacom procese. Šikovní
žiaci ma naučili, že musím vedieť reagovať na situáciu, keď na tabuľu počítajú svojím algoritmom a vychádza im riešenie príkladu. Na prvých hodinách som zistila, že sa musím naučiť asertivite pri integrovaných žiakoch.
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Keď som videla, že vôbec nerozumie, čo na hodine robíme, chcela som sa
danému žiakovi viac venovať, aby rozumel, ale vedela som, že nemôžem,
keďže to nie je súčasťou mojej práce, robiť mu osobného asistenta, keď
na hodine nie je. Ja mám zodpovednosť za celú triedu. Bola to však zaujímavá skúsenosť pri známkovaní písomiek, keď som pre integrovaných žiakov
menila stupnicu a pri hodnotení som zapojila aj intuíciu. Taktiež som sa
naučila, že menej je predsa len viac (keď som sa snažila čo najlepšie žiakom
priblížiť učivo a uviedla som informáciu, ktorá ich zmiatla, aj keď bola relevantná a správna, nevedeli s ňou pracovať). Bolo pre mňa povzbudzujúce,
keď som vnímala, že sa učím z vlastných chýb a odstraňujem to, s čím som
nebola spokojná. Pri vyučovaní som sa cítila uvoľnene, príjemne a vo svojom živle. Zasa som si musela pri tichšej triede zvykať, že keď vysvetľujem
pri tabuli niečo žiakovi, tak to mám vysvetľovať pre celú triedu. (Keď bola
trieda hlučnejšia, robila som to automaticky, ale keď žiaci pracovali potichu,
tak som mala pocit, že ich nemám vyrušovať.) Vyučovanie v 5. D bolo tiež
zaujímavou skúsenosťou, pretože to bola športová trieda, avšak žiaci boli
slabí v matematike a boli si toho vedomí. Bolo zaujímavé porovnať spôsob
preberania a precvičovania učiva v 5. B a v 5. D. Zaujímavou skúsenosťou
bolo taktiež vyučovanie v 8. A, čo je matematická trieda. Bolo citeľné, že je
to trieda, ktorá sa o matematiku zaujíma, premýšľa nad zadaním úloh, snažia sa úlohy riešiť aj iným spôsobom ako uvedeným algoritmom.
Keď som na prvých hodinách zistila, že šikovní žiaci sa na hodinách
niekedy nudia, pripravovala som si vždy príklady naviac, ktoré som žiakom
dávala, priebežne kontrolovala. Na hodinách som sa taktiež učila vymýšľať
príklady a integrovať ich v prípade potreby, či hľadať rôzne spôsoby vysvetľovania učiva, keď prvému vysvetleniu žiaci nerozumeli. Na niektorých
hodinách sa mi nepodarilo odsledovať čas, nestihli sme niektoré veci, ktoré
som so žiakmi chcela prejsť, avšak, keďže som si skoro celú prax viedla jednu triedu, mala som možnosť dobehnúť to. Vo vlastnej praxi sa budem musieť naučiť nájsť správny pomer spoločnej práce a individuálnej práce žiakov. Niektoré hodiny som mala zaujímavo premyslené, no pri ich realizácii
som zistila viaceré nedostatky – poučila som sa. Rovnako som sa naučila, že
domáce úlohy by som mala známkovať viacerými spôsobmi. Na praxi som
sa veľa naučila, bola som spokojná aj so svojimi výstupmi, aj so žiakmi, aj
so spoluprácou s cvičnou učiteľkou.

Napriek modernizácii vybavenia škôl, inováciám vyučovacieho procesu, začleňovaniu moderných technológií do vyučovania, snahám
o tvorbu elektronických kurzov orientovaných na bezkontaktné vyučovanie, je to stále a ešte dlho určite bude učiteľ, ktorý je centrom vyu-
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čovacieho procesu, vyučovacej hodiny a vzorom pre žiakov, s ktorými
prichádza v škole do kontaktu.
Niet pochýb o tom, že profesia učiteľa kladie na osobnosť učiteľa
veľmi vysoké nároky. Každá vyučovacia hodina je malým príbehom,
ktorý by rozhodne nemal byť ani trilerom, ale ani rozšafnou komédiou. Príbeh vyučovacej hodiny, každej edukačnej situácie, by mal
byť napísaný odborným slovníkom vyučovaného predmetu, pretkaný múdrym a láskavým slovom rozprávača-učiteľa, mal by poskytnúť
obecenstvu – žiakom, študentom, dostatok podnetov na zapamätanie
a premýšľanie. Príbeh dobre odučenej vyučovacej hodiny alebo úspešnej situácie vo vyučovaní by mal končiť zvedavou, možno až netrpezlivou, žiakovou otázkou: Ako to bude ďalej? a v ideálnom prípade aj
emocionálnym dovetkom: Už sa teším na pokračovanie!
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1 IDENTIFIKOVANIE VÝVINOVÝCH
A INDIVIDUÁLNYCH CHARAKTERISTÍK ŽIAKA
Kompetencia učiteľa Vie identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka predstavuje takú schopnosť učiteľa, pri ktorej je nevyhnutné kvalifikovane rozpoznať psychický aj fyzický vývin žiaka, aby
na základe týchto informácií mohol učiteľ adekvátne určiť výchovno-vzdelávacie ciele a prispôsobiť im svoju vyučovaciu činnosť. Okrem
toho je nutné rešpektovať odlišnosti, resp. vývinové špecifiká žiakov,
aby učiteľ vedel rozpoznať učebné štýly detí, vzájomné vzťahy a klímu
v triede. Z tohto dôvodu sa kompetencia zameriava na nasledovné aspekty:
• poznanie zákonitosti psychického vývoja a osobitosti žiaka príslušného vekového obdobia,
• poznanie metód identifikácie individuálnych charakteristík
žiaka,
• akceptovanie individuality každého žiaka,
• schopnosť pôsobiť ako facilitátor, podporovať individuálny
rozvoj každého žiaka s ohľadom na jeho vývojovú úroveň,
• rešpektovanie individuálnych potrieb žiakov, vrátane žiakov
s postihnutím, vychádzať im v ústrety prostredníctvom vytvárania a prispôsobovania vzdelávacej skúsenosti.
Poznatky o individuálnych a vývinových charakteristikách žiakov pomáhajú učiteľovi pri identifikácii tých oblastí, ktorým v jednotlivých
vekových skupinách treba venovať mimoriadnu pozornosť. Štúdie
o kognitívnom a psychickom vývine detí a mladistvých poukazujú
na to, že niektoré, doteraz často zanedbávané oblasti treba rozvíjať
od začiatku školského veku. To nás viedlo k zostaveniu hodnotiacich
nástrojov kompetencie: Vie identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka.
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1.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Hodnotiace nástroje vytvorené pre kompetenciu: Vie identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka sú: hospitačný hárok, sebahodnotiaci hárok a pohospitačný rozhovor. Hodnotiace nástroje zisťujú schopnosť učiteľa identifikovať vývinové a individuálne osobitosti
žiaka v rámci vyučovacej hodiny a schopnosť, resp. zručnosť učiteľa
zohľadniť vývinové osobitosti v edukačnom procese. Pri tvorbe hárkov
sme vychádzali z teórie hodnotenia kompetencií učiteľov podľa Kasáčovej (2006), Siedlaczekovej-Szwedovej (2011), Osera (2011), mate
riálov Európskej komisie (2012), Pavlova (2013) a Philpotta, Scotta &
Merciera (2014), ktorí sa zhodujú v jednej filozofii, že učiteľ na každom kariérnom stupni by mal dokázať akceptovať a pochopiť každého
žiaka z hľadiska jeho vývinových a individuálnych osobitostí. Individualitu jednotlivca predovšetkým určuje vývin jednotlivca a jeho špecifiká. Poznanie zákonov vývinu a špecifík vývinu žiaka v jednotlivých
obdobiach prácu učiteľa uľahčuje. Siedlaczek-Szwed (2011) sa zaoberá
facilitátorskou kompetenciou, ktorá zahŕňa oblasť pomoci pri rozvíjaní individuálnej osobnosti dieťaťa. Oser (2011) v jednej z kompetencií zohľadňuje osobnosť individuálneho žiaka. Táto kompetencia
sa orientuje na vzťah učiteľa a žiaka, na diagnostiku žiaka, z ktorej vychádzajú intervencie voči nemu, a na podporu žiaka a jeho stratégií
učenia. Podľa Philpotta, Scotta & Merciera (2014) by sa mal výskum
kompetencie Vie identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky
žiaka uberať kvalitatívnym charakterom výskumu, pretože výskum
v prípade kvantitatívneho charakteru nepreniká hlbšie k individuálnym charakteristikám a spôsobilostiam žiaka a učiteľ nedokáže zachytiť proces ich zmeny. Pri tvorbe hárkov sme vychádzali z tejto filozofie
a mali sme na zreteli ich využiteľnosť v praxi.
Ďalej sme vychádzali z teórie zákonitostí vývinu podľa Šramovej
(2007). Pre účely tejto publikácie budeme analyzovať nasledovné špecifické zákonitosti.

/11/

•
•

•

•

•

•

•

/12/

Vývin je proces celistvý, uskutočňuje sa v jednej vývinovej fáze,
určitým spôsobom vplýva aj na udalosti v tej nasledujúcej.
Jednotlivé vývinové fázy sú vo vzájomnej postupnosti, každý
musí prejsť každou predchádzajúcou fázou v rovnakom poradí
a v približne rovnakom čase. Nikto nemôže dosiahnuť vyššiu
vývinovú fázu, ak nezvládol úlohy predchádzajúceho vývinového stupňa. Až po zvládnutí úloh danej vývinovej fázy je jednotlivec pripravený začať plniť úlohy nastupujúcej vývinovej
fázy.
Každá vývinová fáza má svoje typické osobitosti, jednotlivé
obdobia sú charakterizované určitými vývinovými zmenami,
ktoré im dávajú špecifičnosť. Psychický vývin sa neuskutočňuje
tak, že všetky psychické funkcie sa začínajú vyvíjať v tom istom
čase a súbežne. Každá vývinová fáza predstavuje svojrázneho
jednotlivca s určitou všeobecne typickou štruktúrou vývinových kvalít tak fyzických, ako aj psychických funkcií a prejavov.
Vývin sa uskutočňuje rozličným tempom v jednotlivých častiach
organizmu a tiež v jednotlivých vývinových fázach – vo vývine
zaznamenávame striedajúce sa obdobia rýchleho tempa vývinu (6. – 7. rok veku) s fázami miernejšieho tempa vývinových
zmien (7. – 9. rok veku). V rýchlosti vývinu však existujú aj
individuálne rozdiely.
Vývin smeruje od všeobecných prejavov k špecifickým, citové reakcie dieťaťa v raných vývinových fázach majú značne difúzny
charakter, postupne narastá rozsah a najmä rôznorodosť citových reakcií, citového prežívania, stávajú sa diferencovanejšie
vo vzťahu k podnetom.
Vývin smeruje k štruktúre druhu, cieľom vývinového procesu je
dosiahnuť takú štruktúru vo fyzickej, ale aj psychickej oblasti,
ktorá je charakteristická pre väčšinu dospelých jednotlivcov.
Vývin jednotlivých znakov v jednotlivých oblastiach je vzájomne
závislý, jednotlivé zložky psychického vývinu (napr. kognitív-

•

na, sociálna, emocionálna), sú v každej vývinovej etape v určitom, pre danú vývinovú etapu charakteristickom, vzájomnom
vzťahu, vykazujú určitý súlad a vzájomnú podporu.
Zmeny v psychickom vývine majú neopakovateľný a individuálny priebeh, vývin každého jednotlivca je podmienený multifaktorálne. Je výsledkom veľkého množstva vnútorných a vonkajších činiteľov, čo sa premieta do nespočetného radu rôznych
variácií prejavov vývinu.

V procese vývinu psychiky jednotlivca existujú obdobia pokojného
priebehu vývinu (mladší školský vek) a búrlivejšieho priebehu vývinu (starší školský vek, puberta). V tejto súvislosti môžeme hovoriť aj
o pojme vývinová kríza. Pri vývinovej kríze dochádza k radikálnym
zvratom, vývinovým skokom, k skutočnej alebo zdanlivej vývinovej
diskontinuite. Psychika je zvlášť citlivá, tvárna a zraniteľná. Tu sa rozhoduje o tom, akým smerom sa bude vývin osobnosti uberať.
Položili sme si nasledovné otázky:
• Čo je reálne pozorovateľné počas vyučovacej hodiny?
• Ktoré vývinové charakteristiky sú pozorovateľné a ktoré možno zohľadňovať vzhľadom na cieľ vyučovania a jednotlivé fázy
vyučovacej hodiny?
V rámci otázok nás zaujímala výpovedná hodnota jednotlivých položiek nástroja, ako aj obtiažnosť a časová náročnosť hodnotenia jednotlivých položiek, či sebahodnotiaci učitelia a hodnotitelia učiteľov budú
podľa navrhnutého nástroja vedieť hodnotiť danú kompetenciu. Osobitne sme sa zamerali na skúmanie jednotlivých vývinových osobitostí, či učitelia a hodnotitelia majú dostatok priestoru jednotlivé osobitosti identifikovať a hodnotiť. V rámci hodnotenia tejto kompetencie
nás zaujímalo taktiež kritické myslenie: či sa hodnotitelia obmedzia
na uzavreté odpovede alebo hlbšie budú analyzovať vybrané položky s konkrétnymi osobitosťami. Stanovili sme si kritériá hodnotenia,
ku ktorým patrí individualita žiakov, typy úloh a aktivít podľa individuálnych osobitostí, didaktické zásady podľa úrovne psychického vý-
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vinu, sociálne formy podľa individuálnych osobitostí, úspech v aplikácii sociálnych foriem, edukačné potreby podľa vývinových a individuálnych osobitostí. Zohľadnili sme taktiež vývinové hľadisko podľa ročníka, ktorý sebahodnotiaci učiteľ vyučoval, pričom ako mladší školský
vek sme špecifikovali 1. – 4. ročník, starší školský vek 5. – 9. ročník
a adolescenciu 1. – 4. ročník strednej školy.
1.1.1 SEBAHODNOTIACI A HODNOTIACI HÁROK
A POHOSPITAČNÝ ROZHOVOR
Sebahodnotiaci hárok je určený pre učiteľa, ktorý hodnotí seba samého v procese vyučovacieho procesu v rámci kompetencie Vie identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka. Sebahodnotiaci
hárok obsahuje sedem položiek, pričom v každej položke je uzavretá
a aj otvorená možnosť výpovede. Uzavretá možnosť výpovede využíva päťstupňovú škálu, v ktorej stupeň jedna znamená áno, stupeň dva
skôr áno, stupeň tri skôr nie, stupeň štyri nie a stupeň päť neviem posúdiť. Pri vypĺňaní uzavretých položiek hárku je potrebné sústrediť sa
najmä na prvé štyri stupne, pretože pri vyhodnocovaní hárku majú číselné výpovedné hodnoty, s ktorými sa môže ďalej pracovať. Otvorené
možnosti výpovedí poskytujú učiteľovi priestor na bližšie vyjadrenie
sa, resp. rozanalyzovanie uzavretej položky. V rámci otvorených možností výpovede sa vyskytuje aj tabuľka s návrhmi individuálnych vývinových osobitostí mladšieho a staršieho školského veku žiakov a adolescentov. Učiteľ vpisuje do tabuľky vybrané vývinové osobitosti podľa
toho, s ktorými na vyučovacej hodine pracoval, ktoré vedel identifikovať a ktoré mu spôsobovali ťažkosti s ich identifikáciou a zároveň aj
pri práci s nimi. Pod tabuľkou sú vypísané jednotlivé vývinové a individuálne charakteristiky vzhľadom na vek žiakov, resp. ich vývinového
obdobia. Učiteľ vyberá osobitosť podľa vekovej skupiny svojich žiakov.
Ak sa vyskytne aj iná osobitosť, ktorá nie je zaznamenaná pod tabuľkou, učiteľ ju vpíše do tabuľky. Zohľadnenie jednotlivých osobitostí
a reakcie žiakov na ne (vnímanie a pochopenie učiva, aktivita žiaka,
záujem žiakov a pod.) učiteľ zaznamenáva do tabuľky. Sebahodnotiaci
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hárok je rozdelený na dve časti. V prvej časti zisťuje, či učiteľ dokáže
identifikovať a akceptovať individualitu žiakov. V druhej časti sa zameriava na konkrétnu realizáciu, resp. spôsoby, ako identifikovanú osobitosť žiaka akceptuje a realizuje v práci so žiakmi. To znamená, že druhá
časť sa zameriava na typy úloh, konkrétne didaktické zásady, sociálne
formy práce učiteľa so žiakmi, edukačné potreby žiakov, metódy, ktoré
učiteľ aplikuje v jednotlivých fázach hodiny a v jednotlivých zadaniach.
Hodnotiaci hárok je určený pre hodnotiteľov (riaditeľov, zástupcov
riaditeľa, inšpektorov a iných) kompetencie: Vie identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, v rámci vyučovacieho procesu.
Položky hodnotiaceho hárku sú identické s položkami sebahodnotiaceho hárku. Hárok slúži na porovnanie hodnotenia jednotlivých procesov medzi sebahodnotiacim učiteľom a hodnotiteľom, resp. či ich
hodnotenie sa zhoduje, alebo odlišuje, či učiteľ vníma seba vo vyučovacom procese reálne, s kritickým myslením, predovšetkým slúži toto
porovnanie na motiváciu a ďalší osobnostný rast učiteľa.
Pohospitačný rozhovor je určený pre hodnoteného učiteľa a hodnotiteľa súčasne. Obaja sa vyjadrujú k hodnoteniu a diskutujú o tom, čo
bolo vo vyučovacom procese v rámci kompetencie jednoduché a čo
obtiažne hodnotiť, aký časový priestor na identifikáciu jednotlivých
vývinových osobitostí učiteľ potrebuje, či potrebuje konzultácie iného
učiteľa, prípadne riaditeľa alebo školského psychológa. Pohospitačný
rozhovor obsahuje jedenásť otázok, pričom prvé dve otázky sú uzavretého charakteru, zisťujú, či učiteľ dokáže identifikovať vývinové
a individuálne charakteristiky žiaka. Ďalšie otázky sú otvoreného charakteru, podnecujú do rozhovoru o spôsoboch identifikácie vývinových a individuálnych charakteristík a spôsoboch práce učiteľa s nimi.
Otázky slúžia ako námety na pohospitačný rozhovor, nemusia sa všetky realizovať.
Poznatky o individuálnych a vývinových osobitostiach pomáhajú
učiteľovi i v tom, aby dokázal identifikovať určité oblasti, ktorým v jednotlivých vekových skupinách treba venovať mimoriadnu pozornosť.
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Štúdie o kognitívnom a psychickom vývine žiakov poukazujú na to, že
niektoré doteraz často zanedbávané oblasti treba rozvíjať od začiatku
školského veku, aby v staršom školskom veku boli pripravení i žiaci
poznávať svoje osobitosti a porozumieť im. Vyučujúci by mal dbať aj
na sebahodnotenie žiaka, ktoré je v období puberty ešte krehké a závislé od hodnotenia učiteľa a kolektívu. V oblasti sociálnych vzťahov
sa odporúča viesť žiakov k správnym a spravodlivým pravidlám spolužitia, zároveň im dávať dostatočný priestor na samostatné činnosti
v kolektíve. Starší školský vek a dospievanie predstavujú často náročné
obdobie nielen pre žiakov, ale aj pre dospelých. Udržiavanie podporujúceho vzťahu a vzájomnej tolerancie predstavuje skutočnú výzvu
pre mnoho pedagógov.
1.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – NEMECKÝ JAZYK
1.2.1 ANOTÁCIA
Cieľom prípadovej štúdie je analýza sebahodnotenia vyučujúceho
(študentka na praxi) prostredníctvom sebahodnotiaceho hárku. Prvá
časť prípadovej štúdie sa zaoberá objasnením situácie hodnotenej
kompetencie Vedieť identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, resp. aktivít žiakov a vyučujúceho počas vyučovacej hodiny
v jednotlivých fázach edukácie. Druhá časť prípadovej štúdie poskytuje ukážku časti hárku sebahodnotenia, v ktorej vyučujúci sebahodnotí
svoju schopnosť identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky,
t. j. v hárku konkrétne zaznamenáva individuálne a vývinové charakteristiky (napr. schopnosť kombinovať a integrovať rôzne myšlienky,
schopnosť reflektívneho myslenia a i.), ktoré vo vyučovacom procese identifikoval a s ktorými následne pracoval, ako tieto individuálne
osobitosti zohľadnil a ako na to reagovali žiaci.
Hospitácia bola realizovaná na hodine nemeckého jazyka v 8. ročníku základnej školy. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov z tried 8. A a 8. B.
Nemecký jazyk patrí k nepovinným vyučovacím predmetom od 6. roč-
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níka základnej školy. Predmet nemecký jazyk je dotovaný jednou hodinou týždenne. Hodina bola zameraná na podporu zručnosti hovorenia
v rámci tematického celku Záujmy a trávenie voľného času, na rozvíjanie prirodzenej komunikácie a podporu jazykovej identity. Jazyková
identita v sebe zahŕňa sebareflexiu procesu učenia sa cudzieho jazyka,
rozvíjanie sebahodnoty, sebapoznávania a jazykovej sebaistoty. Osnovy
nemeckého jazyka pre 8. ročník základnej školy sa zameriavajú na poznávanie odlišností v spôsobe života ľudí v nemecky hovoriacich krajinách a ich odlišné kultúrne tradície, vnímanie štruktúry vety v nemeckom jazyku, ako aj lexikálnych a iných jazykových javov. Učiteľ
v rámci popisovanej kompetencie zohľadňuje zvládnutie základných
pravidiel medziľudskej komunikácie kultúrneho prostredia nemecky
hovoriacich krajín, nadobudnutie pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci
interkultúrnej komunikácie.
V motivačnej fáze hodiny (evokácie) vyučujúca použila metódu
myšlienkovej mapy, ktorá aktivuje myšlienkovú flexibilitu, a tak rozvíja
prirodzenú komunikáciu. V rámci myšlienkovej mapy najprv pracovala s pojmom osobnosť a možnosti trávenia voľného času. Žiaci striedavo zapisovali svoje nápady na tabuľu. Následne zrealizovala aktivitu
Was haben wir gemeinsam? (Čo máme spoločné?). Každý žiak dostal
kópiu pracovného listu, kde si najprv zapísal údaje o svojich záľubách,
trávení voľného času, emóciách k rôznym aktivitám podľa otázok
v pracovnom liste. Išlo napríklad o aktivity deine Lieblingsbeschäftigung
am Wochenende (Tvoje najobľúbenejšie aktivity počas víkendu), Der
schlimmste Film, den du gesehen hast. (Najhorší film, ktorý si videl.)
a pod. Následne žiaci pracovali v menších skupinách (v jednej skupine
boli 4 žiaci), v ktorých zisťovali údaje od svojich spolužiakov a čo majú
medzi sebou spoločné. Realizácia tejto časti hodiny trvala 20 minút.
V expozičnej fáze hodiny nasledovala individuálna práca žiakov.
Žiaci si individuálne pripravili, ktoré aktivity vo voľnom čase im spôsobujú radosť a ktoré smútok, napr. radosť mi spôsobujú Ballspiele
(loptové hry), Musikhören (počúvanie hudby), Zeit mit Freunden
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verbringen (tráviť čas s priateľmi) a podobne. Smútok mi spôsobuje
die Angst (strach), Tod in der Familie (smrť v rodine), der Misserfolg
(neúspech) a podobne. Následne žiaci viedli rozhovor vo dvojiciach.
Učiteľka niekoľkokrát zdôraznila, že súčasťou aktivity Was haben
wir gemeinsam? (Čo máme spoločné?) bolo rozvíjať sebapoznanie
a schopnosť žiaka uvedomelo formovať svoju osobnosť. Na domácu
úlohu dala žiakom porozmýšľať o tom, čím by sa chceli zaoberať v blízkej budúcnosti (na aké krúžky by chceli chodiť, akým športom by sa
chceli venovať, či by chceli a ako by pomáhali rodičom doma alebo starým rodičom napríklad v záhrade a pod.), ako ďalej by chceli formovať
svoju osobnosť a poznávať ju.
Po skončení vyučovacej hodiny vypracovala vyučujúca sebahodnotiaci hárok s cieľom zistiť, ako vedela identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky žiakov a následne ich zohľadniť vo využívaní
vhodných vyučovacích metód. Pre účely tejto publikácie vyberáme
položku 6, t. j. tabuľku, v ktorej mala vyučujúca hlbšie analyzovať svoju
prácu s individuálnymi a vývinovými charakteristikami (pozri tabuľku 1.1). Najprv mala učiteľka identifikovať osobitosti. V tejto kategórii išlo o zistenie, či vyučujúca rozpozná osobitosti žiakov a vie ich aj
zadefinovať a identifikovať, či ide o vývinovú osobitosť alebo krátkodobý stav. Keď osobitosť vyučujúca identifikovala, mala sa zamyslieť
a analyzovať, ako identifikovanú osobitosť zohľadnila v jednotlivých
etapách vyučovania. Následne mala opísať reakcie žiakov, či na základe
zohľadnenia osobitosti žiaci učivo či aktivitu pochopili, ako ju vnímali,
či mali o ňu záujem. Taktiež mala analyzovať reakcie žiakov na spôsob
zohľadnenia jednotlivých osobitostí.
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Tabuľka 1.1 Ukážka časti vyplneného sebahodnotiaceho hárku.
Ktoré vývinové a individuálne osobitosti som zohľadňoval vzhľadom
na cieľ vyučovania a jednotlivé fázy hodiny?
Identifikované vývi- Zohľadnenie učite- Reakcie žiakov (vnínové a individuálne ľom identifikovamanie a pochopenie
osobitosti žiakov *
ných osobitostí žia- učiva, aktivity žiakov v jednotlivých
kov, záujem žiakov
etapách hodiny/
a pod.)
aktivitách a úlohách
pre žiakov
sociálna senzibilita
sociálne prostredie
pozitívne
hľadanie viac možžiaci so špeciálnypochopenie úloh
ností riešenia prob- mi potrebami sa
lému
v triede nevyskytujú,
individuálne osobitosti som sa snažila
zohľadniť výberom
typu úloh a zadaním
* Pre starší školský vek a adolescentov napr. abstraktné myslenie, hľadanie
viacerých možností riešenia problému, schopnosť kombinovať a integrovať
rôzne myšlienky, schopnosť reflektívneho myslenia, metakognícia (hodnotiť svoj vlastný poznávací proces a zefektívňovať ho), fluktuácia pozornosti
(rozptýlenie pozornosti), ambivalentnosť emócií (striedanie emócií), sociálna senzibilita, iné osobitosti.

Vyučujúca stručne zaznamenala svoje sebahodnotenie ovládania kompetencie Vedieť identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky
žiaka, obmedzila sa na krátky popis dvoch osobitostí žiakov, pričom
na hodine zohľadňovala viaceré osobitosti, taktiež zvolila správne úlohy a aktivity na rozvíjanie cieľov vyučovacej hodiny. Nesprávne vníma
vývinové a individuálne charakteristiky, považuje ich za špeciálne potreby v procese učenia sa (žiaci so špeciálnymi potrebami), čo nemožno vnímať takýmto spôsobom. Vývinové a individuálne charakteristiky
sú dané vývinom pre každého jednotlivca, resp. aké prejavy sa v jed-
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notlivých vývinových obdobiach u žiakov vyskytujú, napr. abstraktné myslenie. To sa označuje ako vývinové charakteristiky. Uvedieme
príklad: abstraktné myslenie sa začína podľa vývinových kritérií u žiakov objavovať dovŕšením dvanásteho roku. Na základe tohto druhu
myslenia je žiak schopný riešiť úlohy, ktoré si nevyžadujú názorné
ukážky, teda názornosť, konkrétnosť. Vývin abstraktného myslenia je
v odbornej literatúre opísané tak, že sa objavuje v dvanástom roku,
však nie je to u všetkých žiakov jednotné, čím rozumieme individuálne charakteristiky, lebo je to u každého žiaka individuálne. Vyučujúca
použila pojem žiaci so špeciálnymi potrebami, v tomto prípade nejde
o všetkých žiakov, ale iba o malú skupinu žiakov, ktorí vykazujú istú
poruchu učenia alebo vývinovú poruchu, preto je potrebné s nimi pracovať individuálne, avšak nemožno tento aspekt vnímať ako vývinové
a individuálne charakteristiky žiakov. Analýzu postupov vyučujúcej
a taktiež analýzu úrovne ovládania kompetencie Vedieť identifikovať
vývinové a individuálne charakteristiky žiaka uvádzame v ďalšej časti.
1.2.2 ANALÝZA
V tejto časti analyzujeme, do akej miery vyučujúci ovláda kompetenciu
Vedieť identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, pričom zohľadňujeme stanovené ciele vyučovacej hodiny a realizáciu jednotlivých aktivít. Taktiež analyzujeme zápis sebahodnotenia do sebahodnotiaceho hárku (ukážka uvedená v podkapitole 1.2, tabuľka 1.1).
Vyučujúca si stanovila dva druhy cieľov vyučovacej hodiny: psychologické a jazykové ciele.
Psychologické ciele:
1. identifikovať a pochopiť význam pojmu osobnosť;
2. podporiť otvorene vyjadriť pocity;
3. podporiť kognitívne ukotvenie sa v sebe a v cudzom jazyku –
jazyk a identita;
4. rozvíjať sebapoznanie a sebahodnotenie;
5. rozvíjať sociálnu percepciu (získanie informácií o jednotlivcoch skupiny).
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Jazykové ciele:
1. precvičovať tvorbu otázok, používanie prítomného a budúceho
času, používanie prídavných mien;
2. rozvíjať zručnosť počúvania s porozumením a prirodzenú komunikáciu;
3. rozšíriť si slovnú zásobu v oblasti osobných údajov, sebapoznania.
Vyučujúcej sa do istej miery podarilo naplniť ciele vyučovacej hodiny. Žiaci pracovali usilovne a tvorivo. Počas práce niektorí žiaci medzi
sebou diskutovali, radili sa, čo vyučujúca nezakazovala, no pripomínala im, aby sa sústredili na prácu, lebo majú vyhradený čas v prípade
aktivity Was haben wir gemeinsam?. Aktivita ich natoľko zaujala, že
vyučujúca musela niekoľkokrát upozorniť na to, že stanovený čas uplynul a nastupuje fáza rozhovoru v skupinách, resp. predstavovanie sa.
Na predstavovanie bolo vyhradených 15 minút.
Vyučujúca zohľadňovala mnohé individuálne a vývinové osobitosti
v motivačnej, ako aj v expozičnej etape hodiny. Konkrétne, vyučujúca
rozvíjala abstraktné myslenie, hľadanie viacerých možností riešenia
problému, schopnosť kombinovať a integrovať rôzne myšlienky v aktivite: ktoré voľnočasové aktivity spôsobujú žiakom radosť a ktoré smútok, taktiež v prípade tvorby myšlienkovej mapy na pojem osobnosť.
Vyučujúca zohľadnila vývinovú charakteristiku: fluktuácia pozornosti (rozptýlenie pozornosti). Niektorí žiaci mali tendenciu neustále sa
rozprávať a rozoberať svoje rozhodnutia s ostatnými žiakmi v triede,
čo vyučujúca do istej miery akceptovala a usmerňovala. S individuálnou charakteristikou: ambivalentnosť emócií (striedanie emócií) pracovala vyučujúca v malej miere. Nevšímala si signály nespokojnosti,
resp. negatívnych emócií žiakov, pracovala iba s pozitívnymi emóciami. Pracovala ďalej s individuálnou charakteristikou: sociálna senzibilita. Vyučujúca akceptovala osobitosť sociálnej senzibility počas celej
vyučovacej hodiny, snažila sa zapojiť všetkých žiakov do komunikácie a práce na hodine, každému dala priestor a akceptovala žiakov ta-
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kých, akí sú. Pri skupinovej práci sa snažila obmieňať skupiny, pričom
mohla do väčšej miery zohľadniť ambivalentnosť emócií. Vyučujúca
síce zohľadnila mnohé vývinové a individuálne osobitosti žiakov, ale
skôr nevedomo. Niektoré osobitosti nevedela identifikovať. Dokonca
si osobitosti zamieňala za pojem žiaci so špeciálnymi edukačnými
potrebami, čo uviedla aj v sebahodnotiacom hárku. Väčšina položiek
v sebahodnotiacom hárku bola pre ňu zrozumiteľná. Vedela reagovať
na položky číslo 1, 3, 4, 5.1 a 7. Otázka číslo 6 (tabuľka s vývinovými a individuálnymi charakteristikami) jej robila ťažkosti, obmedzila
sa na krátku analýzu iba dvoch osobitostí, ktoré dostatočne neanalyzovala (pozri tabuľka 1.1). Nekoncentrovala sa na individualitu, ale
na špeciálne edukačné potreby, resp. na integrovaných žiakov v triede,
čo možno pozorovať aj na odpovedi v tabuľke 1.1. Čo sa týka identifikovania sociálnej senzibility, vedela identifikovať a pracovať s touto osobitosťou, ale neuvedomila si, ako ju zohľadnila. Poznamenala,
že ju zohľadňovala v sociálnom prostredí a žiaci reagovali pozitívne.
Analýza vyučujúcej ostala na povrchu. Možno to tiež interpretovať tak,
že vyučujúca nepochopila, ako má zohľadnenie tejto osobitosti slovne
popísať. Vyučujúca si mohla prečítať jednotlivé osobitosti pod tabuľkou v otázke číslo 6 a zamyslieť sa, ktoré osobitosti vedela identifikovať a ktoré zohľadnila. V podstate vo väčšej miere vedela vyučujúca
zohľadniť jednotlivé osobitosti, resp. skôr pracovať s nimi, aj keď si to
vo väčšine prípadov neuvedomovala a následne mala ťažkosti pri ich
identifikovaní a zadefinovaní.
1.2.3 ALTERÁCIA
Individuálny vývin vo veľkej miere závisí od endogénnych faktorov,
ako aj od sociálneho prostredia a kultúry. Tempo vývinu u jednotlivých žiakov môže preto vykazovať určité rozdiely, môže byť rýchlejšie
alebo, naopak, pomalšie. Preto v triedach, kde sú žiaci rozdelení podľa vekových skupín, nemôžeme očakávať jednotný kognitívny profil
u všetkých žiakov rovnako. Pre učiteľa predstavuje veľkú výzvu, aby
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tieto rozdiely zohľadnil, učivo a aktivity do najväčšej možnej miery
prispôsobil edukačným potrebám svojich žiakov.
Vyučujúca pracovala so skupinou žiakov intuitívne, odporúča sa,
aby si rozšírila poznatky o individuálnych a vývinových osobitostiach
žiakov v jednotlivých vývinových štádiách, aby vedela tieto osobitosti
identifikovať a neobmedzovala sa na povrchnú identifikáciu. Taktiež
sa odporúča pozorovať do väčšej miery verbálne, ako aj neverbálne
reakcie žiakov, aké emocionálne signály vysielajú, pracovať s emóciami
aj počas odborných aktivít a úloh. V takomto prípade zohráva mimoriadne dôležitú rolu skupinová práca žiakov a spoločné riešenie problémov, čo vyučujúca využila. Skupinová práca si vyžaduje argumentačnú schopnosť a verbalizáciu svojich metakognitívnych postupov,
v tejto oblasti odporúčame tiež viac popracovať na vlastných schopnostiach vyučujúcej ako mediátora skupinovej práce žiakov.
1.3 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Čo rozumiete pod kompetenciou: Vedieť identifikovať individuálne
a vývinové charakteristiky žiaka?
2. Čo si predstavíte, keď počujete: individuálne osobitosti žiaka? Možno ich vnímať ako synonymum k pojmu: žiak so špeciálnymi edukačnými potrebami?
3. Aké hodnotiace hárky poznáte a ako vnímate význam hodnotenia
kompetencie: Vedieť identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky žiaka danými, resp. identifikovanými hodnotiacimi hárkami?
4. Aké aspekty boli zohľadnené pri tvorbe hodnotiacich hárkov?
Z akých teórií sa pri ich tvorbe vychádzalo?
5. Vymenujte vývinové charakteristiky žiakov v mladšom a staršom
školskom veku. Porovnajte ich navzájom.
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2 PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE FAKTORY UČENIA
SA ŽIAKA
Ku kompetenciám, ktoré významne vplývajú na efektivitu pedagogickej komunikácie medzi učiteľom a žiakom a bezprostredne sa podieľajú na úspechu alebo neúspechu výchovno-vzdelávacieho procesu,
patrí znalosť psychologických a sociálnych faktorov učenia sa žiaka
a schopnosť zohľadniť ich vo vyučovacom procese.
2.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
V súlade so zákonitosťami učenia sú jednotlivé položky v nástrojoch
hodnotenia kompetencie: Psychologické a sociálne faktory učenia sa
žiaka v rámci psychologických faktorov, zamerané na motiváciu, opakovanie a fixáciu učiva a schopnosť prispôsobiť výklad nového učiva
primerane veku a intelektuálnej úrovni žiakov. K psychologickým faktorom vyučovania patrí i korektné formulovanie otázok, ktoré učiteľ
žiakom kladie a, následne, poskytnutie adekvátneho priestoru na ich
zodpovedanie pre žiaka či skupinu žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou
vyučovania je využívanie didaktických metód a rôznych organizačných foriem práce, prejavenie pedagogického taktu, schopnosť učiteľa
vcítiť sa do pocitov žiaka a zaujať žiakov svojím rečovým prejavom. Súčasťou psychologických faktorov učenia sa žiaka je i rešpektovanie postojov žiakov a ich učebných štýlov podľa individuálnych zmyslových
preferencií a tiež zohľadňovanie vnútornej stratégie žiakov pri praktizovaní ich učebných štýlov.
Druhá časť hodnotiaceho nástroja je zameraná na sociálne faktory
učenia sa žiaka a identifikuje, aké postoje prevládajú u učiteľa vo vzťahu k žiakovi; ako dobre učiteľ pozná svojich žiakov; ako ich oslovuje,
či a ako dokáže zapojiť do pedagogickej komunikácie všetkých žiakov,
alebo či na vyučovacej hodine niektorých žiakov neuprednostňuje.
Sociálny faktor vyučovacej hodiny je aj forma oceňovania pozitívneho
správania žiakov a adekvátna reakcia na negatívne správanie u žiaka.
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Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej situácie na vyučovacej hodine je i
miera využívania neverbálnej komunikácie so žiakmi, kam patrí, napríklad očný kontakt, úsmev, pochvalné prikývnutie a tiež adekvátna
gestikulácia.
Schopnosť učiteľa adaptívne zohľadňovať v pedagogickom procese
psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka sme zisťovali na hodine cudzieho jazyka realizovanej na druhom stupni ZŠ.
2.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – ANGLICKÝ JAZYK
2.2.1 ANOTÁCIA
Prípadová štúdia opisuje vyučovaciu hodinu, ktorá sa uskutočnila
v piatom ročníku na hodine cudzieho (anglického) jazyka, ktorú viedla
kvalifikovaná učiteľka s 11-ročnou pedagogickou praxou. Prítomných
bolo 15 žiakov – 9 dievčat a 6 chlapcov. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že vyučujúca svojich žiakov dobre pozná, oslovovala ich menom
a v triede vládla príjemná atmosféra. V súlade s obsahom používanej
učebnice, pre danú vekovú skupinu žiakov, bola hodina tematicky zameraná na voľnočasové aktivity, hlavne na šport a hry. Nácvik lexiky
a rečových zručností bol okrem názvov športových disciplín a herných aktivít orientovaný na osvojovanie si typických rečových zvratov
na vyjadrenie vlastnej mienky, súhlasu, resp. nesúhlasu. Z gramatického aspektu sa výučba koncentrovala na stupňovanie adjektív a nácvik
afektívnej lexiky v jej verbálnom aj neverbálnom móde.
V úvode hodiny v rámci motivačnej fázy sa učiteľka snažila vzbudiť
záujem žiakov o tému vizuálnymi pomôckami. Priniesla obrázky a fotografie známych slovenských aj zahraničných športovcov, športových
disciplín a voľnočasových aktivít. Na prezentáciu obrázkov využila interaktívnu tabuľu. Na aktivizáciu žiakov zvolila metódu brainstormingu, ktorú žiaci už, pravdepodobne, vzhľadom na ich spontánne a živé
reakcie, poznali. Mnohí sa hlásili, dokonca aj vstávali zo stoličiek, niektorí sa prekrikovali, len aby vyučujúca počula ich správnu odpoveď.
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Učiteľka však dokázala živelnosť reakcií žiakov vhodne usmerniť, takže
v triede nezavládol chaos, ale zachovala sa spontánnosť. Pri správnych
odpovediach žiakov učiteľka vybrala vopred pripravenú kartičku s menom športovca, resp. názvom športovej disciplíny či voľnočasovej aktivity v slovenčine. Súčasne ich vyzvala, aby konkrétnemu športovcovi
priradili hodnotiace adjektívum z osvojenej slovnej zásoby. Plynulo
prešla do expozičnej fázy tak, že športovcov porovnávala druhým
stupňom hodnotiaceho adjektíva (prvý športovec je lepší, úspešnejší,
cieľavedomejší a pod. ako druhý). Stručne žiakom vysvetlila princípy tvorenia komparatívu a superlatívu. Nadväzne ich vyzvala, aby
športovcom priradili tretí hodnotiaci stupeň (najlepší, najúspešnejší, najcieľavedomejší a pod.). Analogicky postupovala aj pri názvoch
športových disciplín a voľnočasových aktivít. Rôznosť názorov vhodne
využila na nácvik rečových zvratov na vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu
(odmietnutia), vlastnej mienky a prejavov radosti či ľútosti. Na precvičenie uvedených rečových zvratov zvolila učiteľka didaktickú hru,
formu kooperatívneho učenia. Žiakov rozdelila do piatich menších
skupín a jeden zo skupiny najprv neverbálnym spôsobom (mimikou,
gestami, pohybmi) zahral zvolenú športovú alebo voľnočasovú aktivitu a ostatní hádali, akú aktivitu predstavuje. Skupinku žiakov, ktorí ju
uhádli ako prví, vyzvala, aby danú aktivitu opísali pomocou adjektív
v základnom tvare, komparatíve a v superlatíve. Úlohou druhej skupinky bolo vyjadriť s hodnotením súhlas, tretia skupina mala vyjadriť nesúhlas, štvrtá skupinka mala sformulovať výzvu, aby sa ostatní
k aktivite pridali, a piata skupina mala vyjadriť (verbálne aj neverbálne) radosť z účasti na danej aktivite, resp. ľútosť, že sa jej nemôže
zúčastniť. Skupinky žiakov vo svojich úlohách rotovali. Fixačnú fázu
realizovala učiteľka využitím prebranej slovnej zásoby v zmenenom
kontexte. Žiaci mali pomenovať a stručne pomocou adjektív zhodnotiť
vlastné športové alebo voľnočasové aktivity. V závere hodiny učiteľka ešte sama pomenovala aktivity na interaktívnej tabuli v slovenčine
a od žiakov chcela, aby uviedli jej anglický ekvivalent. Nadväzne sa
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v angličtine pýtala, či by (uviedla deň a hodinu) sa s ňou išli pozrieť
na preteky v danej aktivite. Žiaci mali prejaviť radosť a súhlas s účasťou, resp. ľútosť, a odmietnuť účasť. V závere hodiny učiteľka veľmi
pohotovo zostala verná svojej role pozývajúcej, vyjadrila potešenie, že
na preteky s ňou časť žiakov pôjde, a ľútosť nad tým, že niektorí nemôžu s ňou ísť. So žiakmi sa vtipne rozlúčila pozdravom „Športu zdar!“
2.2.2 ANALÝZA
Z hľadiska psychologických faktorov za pozitívum považujeme, že vyučujúca dokázala motivovať žiakov na vyučovacej hodine viacerými
spôsobmi a formami. Žiaci prejavovali záujem o prezentované učivo,
sústreďovali sa na výklad učiteľky a nevenovali sa iným, rušivým či
neadekvátnym, činnostiam. Žiaci kladne reagovali na výzvy zapojiť
sa do učebnej činnosti. Názorná prezentácia učiva vyvolala u žiakov
prirodzenú zvedavosť a očakávanie. Učiteľka, aj vďaka svojim predchádzajúcim pedagogickým skúsenostiam, bola ku žiakom empatická,
rozumela ich neverbálnym prejavom, vedela pochváliť a zaujať postoj
ku konkrétnym situáciám. Rešpektovala postoje žiakov a ich učebné
štýly podľa zmyslových preferencií žiaka tak, že žiakov, o ktorých vedela, že uprednostňujú pohyb, vyzvala, aby vybranú voľnočasovú aktivitu
predstavili neverbálne, zatiaľ čo žiaci preferujúci zrakové vnemy mali
za úlohu priraďovať cudzie slová k obrázkom korešpondujúcim ich význam. Vyučujúca rešpektovala aj individuálne tempo žiakov, trpezlivo
čakala na odpoveď, nezvyšovala hlas a situáciu neironizovala. Žiakom
poskytla primeraný čas na rozmyslenie si odpovede, a v prípade potreby, žiaka slovne motivovala a podporovala k správnemu vyjadreniu sa.
Za korektný popis voľnočasovej aktivity žiaka pochválila slovne alebo
súhlasným kývnutím hlavy a úsmevom. Počas hodiny v niekoľkých
prípadoch nadviazala na odpovede žiakov a využila ich návrhy na podobný popis ďalšej voľnočasovej aktivity. Všetkých žiakov oslovovala
krstným menom a ako bola pravdepodobne zvyknutá, používala aj
zdrobneniny krstných mien žiakov (Zuzka, Miško a pod.). Bolo evi-
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dentné, že pri komunikácii žiak cítil zo strany učiteľky úprimný záujem o svoju osobu.
Učiteľka sa snažila vhodnými metódami a formami sprostredkovať
žiakom učivo pri rešpektovaní a dodržiavaní sociálnych faktorov učenia sa žiaka, napríklad skupiny žiakov boli vytvorené na základe spolupráce, ktorou vyučujúca ešte viac upevnila sociálne vzťahy v triede.
Pri takomto kooperatívnom učení chýbal prvok súťaživosti, ktorý by
mohol v danej skupine pôsobiť negatívne, napríklad ak by žiaci neboli
ochotní si v skupine navzájom pomáhať, čo by narušilo priateľské vzťahy medzi nimi. Naopak, pri skupinovom učení v podobe spolupráce
boli žiaci po každej úspešnej odpovedi navzájom motivovaní do ďalšieho učenia.
Viacročná pedagogická skúsenosť učiteľky sa prejavila aj tým, že
poznala sociálnu štruktúru triedy a využívala ju na reguláciu správania žiakov i na motiváciu, čím vytvárala v triede pozitívnu klímu.
Akceptácia odlišností povahy žiakov, ako aj prihliadanie na ich rôzne
názory bolo v dostatočnej miere dodržiavané počas celej vyučovacej
hodiny. Dôležitým faktorom bolo usmernenie žiakov v zmysle definovania pravidiel, čo je a čo nie je prípustné pri realizácii danej činnosti.
Žiaci sa takto naučili aj sebaovládaniu a socializácii.
Primeraná bola reakcia učiteľky na negatívne správanie jedného
žiaka, ktorý svojvoľne prechádzal od jednej skupiny do druhej, čím narúšal koncentráciu žiakov zainteresovaných do plnenia úloh pre danú
skupinu v danej fáze didaktickej hry. Po krátkom čase s tým však prestal práve preto, že vyučujúca si jeho konanie nevšímala ani nijako toto
rušivé správanie nekomentovala.
Dostatočná pozornosť bola venovaná opakovaniu a upevňovaniu
učiva vo fixačnej a záverečnej fáze hodiny. Je možné konštatovať, že
učiteľka dynamicky menila formy činnosti žiakov, čím zabraňovala
nude i postranným prejavom žiakov a zvyšovala záujem o preberanú
tému. Nadšenie u žiakov bolo ovplyvnené aj tým, že samotná vyučujúca bola entuziastická a svoj entuziazmus dokázala preniesť aj na žiakov.
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2.2.3 ALTERÁCIA
Ako alteráciu spôsobu a foriem výučby odporúčame na prezentáciu,
opakovanie i upevnenie učiva o voľnočasových aktivitách použiť krátke „nemé“ video o známych anglických, resp. amerických športovcoch (napr. o Davidovi Beckhamovi, Nicole Cookovej, André Agassim
a iných), pomocou ktorých žiaci popisujú zobrazené aktivity v cudzom
jazyku. Pri aplikácii moderných didaktických pomôcok a prostriedkov
sa zvyšuje motivácia žiakov, stúpa ich záujem o daný predmet, v tomto
prípade anglický jazyk, odbúrava sa stres, lebo výučba sa uskutočňuje
hravou a atraktívnou formou. Žiaci prejavujú radosť z učenia, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvňuje aj výsledok ich práce na hodine a osvojenie si nového učiva.
2.3 OTÁZKY A ÚLOHY
Pri koncipovaní otázok a úloh sme sa riadili výrokom M. Rosenberga:
„Všetky pedagogické stratégie sú úspešné do takej miery, do akej pozná
učiteľ svojich žiakov a študentov.“
1. Ako diagnostikovať záujmy žiaka.
Cieľ: Spoznať záujmy žiaka s intenciou lepšie ho motivovať v pedagogickom procese.
Riešenie: Učiteľ pripraví každému žiakovi kartičku, na ktorej
do stredu, v podobe farebného kruhu, uvedie centrálny pojem
(napr. tvoje záujmy). Vytvorí grafický obraz v podobe slnka, ktorého lúče budú predstavovať rôznofarebné čiary rôznej hrúbky
a dĺžky. Vysvetlí žiakom, aby k jednotlivým čiaram dopísali (alebo
dokreslili) svoje individuálne záujmy, pričom najhrubšia, najdlhšia a farebne najvýraznejšia čiara bude znamenať pre žiaka najdôležitejšiu záujmovú oblasť. Učiteľ kartičky zozbiera a získa istý
„asociogram“ žiakových individuálnych záujmov a voľnočasových
aktivít. Na základe tohto poznania by učiteľ mohol motivačne viac
osloviť žiaka cez podchytenie jeho vnútornej motivácie. Každé poznanie žiaka prispieva k lepšej pedagogickej komunikácii.
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Obrázok 2.1 Grafické zobrazenie záujmov žiaka.
Analogické kartičky by mohol využiť napr. aj na zisťovanie postoja žiaka k predmetu, k škole, k učeniu sa ako takému a pod.
2. Ako diagnostikovať názory žiaka pomocou pojmovo-vzťahových
štruktúr.
Cieľ: Spoznať postoje žiaka k predmetu, resp. učivu.
Riešenie: Učiteľ vytvorí škálu pojmovo-vzťahových štruktúr k jednej téme, napr. cudzí jazyk.
Kladný postoj: cudzí jazyk potrebujem, aby som sa dorozumel
v zahraničí, rozumel cudzojazyčným pesničkám, mohol sledovať
cudzojazyčné seriály, využívať sociálne siete aj v cudzom jazyku.
Záporný postoj: nepotrebujem cudzí jazyk, nerád cestujem do zahraničia, nemám priateľov v zahraničí, počúvam iba slovenské pesničky, cudzí jazyk je pre mňa ťažký, nerád sa bifľujem slovíčka.
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Žiak sa má rozhodnúť, ktorá z pojmovo-vzťahových štruktúr najviac zodpovedá jeho názoru, prípadne ju môže aj pozmeniť tak,
aby čo najviac vystihovala jeho názor na predmet.
3. Ako orientačne diagnostikovať učebné štýly žiakov.
Cieľ: Zistiť preferencie učebných štýlov.
Riešenie: Učiteľ zostaví dotazník, v ktorom žiaci uvedú, pri zapojení ktorých zmyslových receptorov a za akých podmienok sa im
najlepšie učí. Napr. najviac si zapamätáš, ak si učivo prečítaš v knihe; ak učivo počuješ od učiteľa, ak sa doma pri učení môžeš pohybovať; ak si učebnú pomôcku môžeš chytiť; lepšie sa ti učí ráno
alebo poobede; lepšie sa ti učí osamote alebo v skupine so spolužiakmi; pomáha ti, ak ťa pri učení usmerňuje učiteľ (alebo rodič);
lepšie sa ti učí, ak si niečo prečítaš z knihy; ak učiteľ používa názorné pomôcky; učí sa ti lepšie, ak nesedíš za pracovným stolom; ak
učiteľ vysvetľuje učivo na zaujímavom príklade. Učiteľ zistí základné preferencie učebných štýlov a individuálne psychohygienické
návyky žiaka. Na inšpiráciu môže poslúžiť dotazník na zisťovanie
učebných štýlov Memletic (pozri Turek 2014).
4. Ako jednoducho diagnostikovať, ako žiak vníma sám seba (sebaponímanie žiaka).
Cieľ: Využitie sémantického diferenciálu na diagnostiku sebaponímania žiaka.
Riešenie: Učiteľ vytvorí bipolárnu (dvojpólovú) škálu vlastností
(adjektív), ktorými by bolo možné žiaka charakterizovať, zároveň
k nej pridá číselnú hodnotiacu škálu. Napr. bipolárna škála: JA SOM
(dobrý – zlý; aktívny – pasívny; bojazlivý – smelý; priateľský – odmeraný; usilovný – lenivý; dôsledný – povrchný, a pod.) s hodnotiacou
škálou, napríklad:
dobrý

Tabuľka 2.1 Bipolárna škála vlastností žiaka.
1
2
3
4
5
6
7

zlý
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Na hodnotiacej škále relatívne jednoducho učiteľ zmapuje tendencie,
ako sa žiak vidí. Ak k adjektívu „dobrý“ priradí v škále čísla 1 – 4,
to znamená, že sám seba vidí skôr ako dobrého žiaka; ak využije škálu 5 – 7, vidí sám seba skôr ako zlého žiaka.
5. Ako zistiť sociálne vzťahy v triede.
Cieľ: Diagnostikovať vzťahy medzi členmi jedného kolektívu.
Riešenie: Zistiť štruktúru triedy: kto je vodcom triedy, kto je na periférii, ktorý zo žiakov je sociálne izolovaný, s ktorým spolužiakom
chce žiak na hodinách spolupracovať a pod. Diagnostiku je nutné
formulovať ako jasné a konkrétne otázky, napríklad: s kým v triede
by si najradšej sedel v jednej lavici; s ktorým spolužiakom by si sa
rád stretával aj po vyučovaní; ktorý zo spolužiakov je tvojím vzorom a pod. Pri vyhodnocovaní sociometrického testu je dôležité
postupovať veľmi empaticky a závery z testov nezverejňovať, napríklad z toho dôvodu, aby sa žiaci, s ktorými nikto nechce sedieť,
necítili ešte viac izolovane.
Sociometria sa dá realizovať aj formou hry. Učiteľ predloží žiakom
zoznam s charakteristickými vlastnosťami spolužiakov, napr. je
vždy usilovný; je poslušný; plní si svoje školské povinnosti; nevyrušuje; je zo všetkých spolužiakov najčastejšie veselý; je najčastejšie aktívny na hodine a pod. Žiaci majú hádať, koho zo žiakov sa
táto charakteristika týka. V tomto prípade treba veľmi citlivo voliť
jednotlivé charakteristiky žiakov.
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3 ROZVÍJANIE OSOBNOSTI ŽIAKA
A JEHO KOMPETENCIÍ
V centre pozornosti pri sledovaní a hodnotení kompetencie učiteľa:
Rozvíjanie osobnosti žiaka a jeho kompetencií sú štyri druhy oblastí
vzdelávania, výchovy a rozvoja žiaka a jeho osobnosti (Jakubovská, Jonášková a Predanocyová, 2016):
• kognitívna oblasť: pamäť, vnímanie, myslenie, kritické myslenie, predstavivosť, fantázia a kreativita;
• afektívna oblasť (emócie, postoje a presvedčenia);
• sociálna oblasť (kooperácia, empatia, akceptácia, komunikácia,
súdržnosť žiakov);
• konatívna oblasť (motivácia a hodnoty).
V tvorbe nástrojov na hodnotenie kompetencie učiteľa Rozvíjanie
osobnosti žiaka a jeho kompetencií sme sa zamerali na schopnosti učiteľa: zohľadňovať odlišnosti žiakov v multikultúrnom prostredí, identifikovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a akceptovať
odlišnosti žiakov bez predsudkov a stereotypov (Jakubovská, K., 2017).
3.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Schopnosť Rozvíjať osobnosť žiaka a jeho kompetencie je dôležitá kompetencia, ktorú musí mať učiteľ osvojenú a musí ju vedieť implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu. V súčasnej multikultúrnej
spoločnosti, ktorá je pod vplyvom pluralitných predstáv o spoločenských hodnotách, rýchleho vedecko-technického pokroku, prevládajúcich rôznorodých životných štýlov, individuálnych, narcistických
a tiež kolektívnych prejavov a snáh rôznych skupín a hedonizmu, nie je
jednoduché rozvíjať sociálne, afektívne a konatívne kompetencie žiaka
v multikultúrnom prostredí plnom rôznorodosti a inakosti kultúr a ich
prejavov.
Osobnosť chápeme ako systém navzájom súvisiacich biologických,
sociálnych, environmentálnych a psychických zložiek, ktoré rozhodu-

/33/

jú o správaní a prežívaní človeka. Každý žiak je osobnosť so špecifickými vlastnosťami, schopnosťami, prežívaním a myslením. Osobnosť
sa v priebehu života rozvíja, modifikuje, obohacuje, formuje a kreuje.
V procese enkulturácie a akulturácie sa konfrontuje s rôznymi faktami, činnosťami, normami a hodnotami. Rýchlosť a úspešnosť rozvíjania osobnostných kompetencií závisí priamoúmerne aj od vonkajších,
celospoločenských, prípadne regionálnych a vnútorných, individuálnych, subjektívnych podmienok.
Hodnotenie kompetencie učiteľa Rozvíjanie osobnosti žiaka a jeho
kompetencií sme realizovali pomocou hodnotiaceho hárku, sebahodnotiaceho hárku a pohospitačného rozhovoru. Metodológia bola
založená na stratifikovanom prístupe k hodnoteniu kompetencie
Rozvíjanie osobnosti žiaka a jeho kompetencií. Kompetencia bola hodnotená samostatne aj napriek tomu, že je súčasťou celého systému hodnotených kompetencií zameraných na žiaka, na vyučovací proces a na
samotného učiteľa. Hodnotiaci a sebahodnotiaci hárok boli identické.
Na hodnotenie uvedenej kompetencie sme v nich mali päť položiek:
1. Rozvíjal učiteľ osobnosť žiaka? Ako sa to prejavovalo?
2. Ktoré činitele osobnostného rozvoja žiakov učiteľ rozvíjal?
3. Zohľadňoval učiteľ odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí a ich vplyv na osobnosť žiaka?
4. Dokázal učiteľ identifikovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? (Mal skúsenosti so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia?)
5. Dokázal učiteľ identifikovať a akceptovať odlišnosti žiakov (sociálne, interkultúrne) bez predsudkov a stereotypov? Ako to
robil a ako sa mu to darilo?
Sebahodnotiaci hárok
1. Rozvíjal som osobnosť žiaka a jeho kompetencie? Ako sa to
prejavovalo?
2. Ktoré činitele osobnostného rozvoja žiakov som rozvíjal?
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3. Zohľadňoval som odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí
a ich vplyv na osobnosť žiaka?
4. Dokázal som identifikovať žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia? (Mal som skúsenosti so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia?)
5. Dokázal som identifikovať a akceptovať odlišnosti žiakov (sociálne, interkultúrne) bez predsudkov a stereotypov? Ako som to
robil a ako sa mi to darilo?
Pomocou hodnotiaceho a sebahodnotiaceho hárku sme zisťovali,
do akej miery dokážu učitelia rôznych predmetov na ZŠ a SŠ rozvíjať
osobnosť žiaka a jeho kompetencie; ktoré kompetencie preferujú rozvíjať vo výchovno-vzdelávacom procese (kognitívne, afektívne, sociálne, konatívne); ktoré z nich nerozvíjajú dostatočne a podobne. Tiež
nás zaujímalo, nakoľko pri tom využívajú vo výchovno-vzdelávacom
procese tradičné alebo moderné metódy, formy a stratégie, poprípade
v ktorých častiach hodiny rozvíjajú konkrétne kompetencie pomocou
konkrétnych metód; aká je úroveň rozvoja kompetencie u učiteľov, či
dokážu rozvíjať kognitívne, afektívne, sociálne a konatívne kompetencie žiaka, reagovať na zmenené podmienky súčasnej doby, na multikultúrnu štruktúru žiakov vo svojich triedach a akceptovať odlišnosť
žiakov bez predsudkov a stereotypov.
V hodnotiacom i sebahodnotiacom hárku kompetencie Rozvíjanie
osobnosti žiaka a jeho kompetencií boli použité tri druhy položiek:
• otvorené položky, v ktorých ich používatelia verbálne zaznamenávajú pozorované fakty v písomnej podobe;
• zatvorené položky, v ktorých ich používatelia používajú zadanú
škálu;
• zatvorené položky v tabuľkovej podobe, v ktorých ich používatelia označujú v príslušných stĺpcoch a riadkoch sledované
javy/aspekty – výskyt alebo frekvenciu, mieru, intenzitu, úroveň sledovaného javu.
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Škály, ktoré boli použité v zatvorených položkách hodnotiacich
a sebahodnotiacich hárkov, boli štvorstupňové (1 – áno, 2 – skôr áno,
3 – skôr nie, 4 – nie) s doplnenou piatou možnosťou označenia NP
(nedá sa posúdiť a hodnotiť), ak sa jav na hodine nevyskytol.
V poslednej časti hodnotiaceho hárku hodnotiteľ uvádzal svoje závery k hodnoteniu učiteľa a prezentoval svoje odporúčania. Hoci sa
v tejto časti hodnotiaceho hárku dávala hodnotenému učiteľovi možnosť vyjadriť sa k záverom a odporúčaniam hodnotiteľa (hárok obsahoval časť Vyjadrenie súhlasné/nesúhlasné hodnoteného), táto možnosť bola detailne realizovaná v rámci Sebahodnotiaceho hárku a následného Pohospitačného rozhovoru.
3.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – BIOLÓGIA, DEJEPIS
Kompetencia Rozvíjanie osobnosti žiaka a jeho kompetencií bola hodnotená na viacerých vyučovacích hodinách rôznych predmetov: občianska náuka, etická výchova, dejepis, zemepis, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a i. Bola hodnotená prostredníctvom sebahodnotiaceho i hodnotiaceho hárku, ktoré realizovali učitelia, riaditelia,
zástupcovia, inšpektori s rôznou dĺžkou pedagogickej praxe.
Rozoberieme dva konkrétne príklady z vyplnených sebahodnotiacich hárkov, aby sme poukázali na to, nakoľko majú učitelia rozvinutú
kompetenciu Rozvíjanie osobnosti žiaka a jeho kompetencií. Skôr ako
opíšeme obidve prípadové štúdie, žiada sa uviesť konštatovanie: pri vyhodnocovaní týchto a týmto sebahodnotiacim hárkom podobných
hárkov sme boli nemilo prekvapení a sčasti aj sklamaní tým, ako učitelia rozvíjajú vybrané kompetencie žiaka (kognitívne, afektívne, sociál
ne, konatívne), ako často nevedia pomenovať metódy, formy a stratégie, ktorými to robia, a nevedia dostatočne zhodnotiť a okomentovať
dopad vybraných metód a spôsobov rozvíjania kompetencií na žiaka.
Okrem toho sa väčšina učiteľov nevyjadrovala k tomu, v ktorých častiach vyučovacej hodiny vybrané metódy na rozvíjanie kompetencií
aplikuje.
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3.2.1 ANOTÁCIA
Vyučovacia hodina bola realizovaná v rámci predmetu biológia. Sebahodnotiaci hárok vyplnila učiteľka s 30-ročnou praxou. Témou hodiny boli Bezstavovce. Pri hodnotení a interpretovaní sebahodnotiaceho
hárku so záznamom od učiteľky sa zameriame na otázku č. 2.: Ktoré
činitele osobnostného rozvoja žiakov som rozvíjal? Pri hodnotení tohto
aspektu sme použili zatvorené položky v tabuľkovej podobe, v ktorých
sebahodnotiteľka označovala v príslušných stĺpcoch a riadkoch sledované javy a aspekty: výskyt alebo frekvenciu, mieru, intenzitu a úroveň sledovaného javu. Konkrétne išlo o hodnotenie štyroch činiteľov
osobnostného rozvoja žiaka: kognitívne, afektívne, sociálne a konatívne; o použité metódy, formy, stratégie ich rozvoja a o účinok a dopad
na žiaka.
Ukážka 3.1 Časť vyplneného sebahodnotiaceho hárku – Biológia.
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Aj v druhej ukážke sa zameriame na vyplnenú tabuľku k otázke č. 2.
Uvádzame časť sebahodnotiaceho hárku učiteľky s 23-ročnou praxou,
ktorá sebahodnotiaci hárok vyplnila po tom, ako odučila hodinu dejepisu na tému Začiatok novoveku v Uhorsku.
Ukážka 3.2 Časť vyplneného sebahodnotiaceho hárku – Dejepis.

3.2.2 ANALÝZA
Na úvod je treba uviesť, že sme do prípadovej štúdie zámerne vybrali ukážky sebahodnotiacich hárkov kompetencie Rozvíjanie osobnos-
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ti žiaka a jeho kompetencií, ktoré neboli kompletne vyplnené, pretože sme mali snahu hľadať dôvody, prečo ich takmer tretina učiteľov
nekompletne vyplnila a čo by sme mohli na hárkoch vylepšiť, aby
učiteľov použité položky oslovili adresnejšie. Dve tretiny učiteľov sebahodnotiaci hárok vyplnili kompletne a podrobne podľa inštrukcií.
Uvedomujeme si, že aj časové a iné dôvody mohli ovplyvniť vypĺňanie sebahodnotiacich hárkov, no snažíme sa hľadať objektívne dôvody,
a tak minimalizovať tieto faktory.
Biológia
Učiteľka, ktorá vypisovala sebahodnotiaci hárok (Ukážka 3.1), vyplnila len malú časť tabuľky. Zamerala sa iba na kognitívne aspekty rozvoja osobnosti žiaka: pamäť, kritické myslenie, predstavivosť, fantáziu
a i. Na otázku: Ktoré činitele osobnostného rozvoja rozvíjala? na tejto
konkrétnej vyučovacej hodine vypísala iba kognitívne ciele. Pokiaľ ide
o metódy, formy a stratégie, ktoré učiteľka použila v jednotlivých fázach hodiny, spomenula iba riešenie interaktívnych cvičení a dopad
metódy okomentovala slovami: „uvedomenie si pravdy a nepravdy“. Iné
činitele osobnostného rozvoja nevypísala. Do tabuľky k afektívnym
a sociálnym činiteľom dala vodorovné pomlčky a ku konatívnym dokonca otázniky, akoby chcela naznačiť, že pochybuje, že sa na hodine
biológie (Bezstavovce – opakovanie) dajú rozvíjať konatívne kompetencie.
Dejepis
Učiteľka vyplnila tabuľku veľmi stručne s tým, že v časti kognitívne
kompetencie vypísala iba časť dopad na žiaka a nevymenovala metódy,
formy, stratégie, ktoré počas vyučovacej hodiny použila. Vyrozumeli
sme, že učiteľka kládla dôraz na rozvíjanie pamäti, kritického vnímania historických súvislostí. Určite by nás zaujímalo aj to, aké metódy
uprednostňovala na vyučovacej hodine.
Pokiaľ ide o afektívne kompetencie, učiteľka do tabuľky vpísala, že
sa sústredila na rozvíjanie emócií s dopadom na žiaka: „vyjadrovali
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svoj názor na problém nevoľníctva“ a do časti sociálne kompetencie napísala: „mnohí neakceptovali stav nevoľníctva“, čo je chvályhodné, no
učiteľka nevypísala metódy, formy, stratégie, ktorými rozvíjala sociálne
kompetencie žiakov na vyučovacej hodine. To, že mnohí žiaci neakceptovali stav nevoľníctva, je konkrétnym dopadom na žiaka.
Ku konatívnym kompetenciám sa učiteľka nevyjadrila, usudzujeme, že nedokázala okomentovať, aké metódy využila na hodine
a s akým dopadom na žiaka.
3.2.3 ALTERÁCIA
Biológia
Biológia ako vyučovací predmet napriek svojim špecifikám (predmetu, metódam, kategoriálnemu aparátu) dokáže ako vyučovací predmet
na základnej i strednej škole rozvíjať osobnosť žiaka a jeho kompetencie. Učitelia si často neuvedomujú, že osobnostné kompetencie (kognitívne, sociálne, afektívne a konatívne) sa dajú rozvíjať na každom
predmete a v rôznych témach, nielen napríklad na občianskej náuke
či na dejepise. Pravdaže, nie je to jednoduché, respektíve niekedy majú
situácie na vyučovacej hodine v sebe „latentné“ možnosti a je na učiteľovi, či si to všimne a využije alebo nie. Podobne je to aj s konatívnymi
kompetenciami. Preveriť si niečo v praxi, snažiť sa vyriešiť nejaký konkrétny problém, pri riešení ktorého bude žiak aplikovať získané poznatky, sa dá aj v rámci biológie. Pri tridsaťročnej praxi učiteľky sa dá
predpokladať, že aj na hodine biológie by mala nájsť možnosť a spôsob,
ako rozvíjať afektívne, sociálne a konatívne kompetencie žiaka.
Na hodine sa dali rozvíjať také kognitívne kompetencie žiaka ako
pamäť, kritické myslenie, vnímanie, tvorivosť a iné. Dalo sa to pomocou rôznych metód, ktoré si podľa vyučovacích cieľov učiteľ vyberá
a aplikuje na vyučovacej hodine. Napríklad pomocou: brainstormingu,
ukážok z filmov (motivačná časť hodiny), čítania s porozumením, čítania vo dvojiciach, výkladom a podobne (expozičná časť hodiny), ale
tiež tímovým kvízom, metódou päťlístok (hodnotiaca časť hodiny) je
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možné rozvíjať kognitívne kompetencie žiaka. Afektívne kompetencie:
emócie, presvedčenia a iné sa dali na hodine biológie rozvíjať pomocou prípadových štúdií, osobnej skúsenosti alebo metódou I.N.S.E.R.T.
(expozičná časť hodiny) a pomocou riešenia tajničky (fixačná časť
hodiny). Sociálne kompetencie (kooperácia, empatia, akceptácia, súdržnosť a iné) sa dali rozvíjať prácou v skupinách, čítaním v dvojiciach
(expozičná časť hodiny), projektovým vyučovaním (expozičná časť
hodiny) a tímovým kvízom (fixačná časť). Konatívne kompetencie,
ako schopnosť aplikovať poznatky do praxe, demonštrovať riešenie
problému, vymyslieť podobný problém, sa môžu realizovať tak v expozičnej, ako aj vo fixačnej časti hodiny pomocou riešenia prípadových
štúdií, myšlienkovej mapy a iných aktivizujúcich metód vyučovania.
Dejepis
Dejepis je jeden z tých predmetov, na ktorých sa, nezávisle od témy,
môžu využívať rôzne metódy na rozvíjanie kompetencií žiaka, a to nielen kognitívnych, ale aj afektívnych, sociálnych a konatívnych. V prípade kognitívnych kompetencií sa dalo na hodine dejepisu, na vyučovacej hodine zameranej na Začiatok novoveku v Uhorsku, rozvíjať pamäť,
riešenie problémov, kritické a tvorivé myslenie, kreativita a predstavivosť i iné. Pritom bolo vhodné použiť aktivizujúce metódy (motivačná
časť) ako brainstorming alebo päťlístok (motivačná časť) čítanie s porozumením, riešenie prípadových štúdií, myšlienková mapa (expozičná časť) riešenie tajničky, arbitráž, mediácia (fixačná časť). V rámci
afektívnych kompetencií sa môžu rozvíjať emócie alebo (a) presvedčenia pomocou hrania rolí, facilitácie, mediácie (expozičná a fixačná časť
hodiny). Rozvíjanie sociálnych kompetencií môže byť v prípade tejto
témy spojené s rozvíjaním empatie, kooperácie, akceptácie, súdržnosti
pomocou takých metód, ako sú brainstorming, škálovanie – názorová
škála (motivačná časť), voľné písanie, (expozičná časť). V rámci témy
vyučovacej hodiny Začiatok novoveku v Uhorsku je možné rozvíjať aj
konatívne kompetencie: schopnosť aplikovať problém do praxe, demonštrovať jeho riešenie, preukázať znalosti faktov, navrhnúť a riešiť
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problém, plánovať postup riešenia problému, usporiadať fakty a súvislosti pomocou takých metód ako: hra rolí, facilitácia, SWOT analýza
(expozičná časť hodiny).
3.3 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Pozorujte vyučovaciu hodinu vybraného predmetu (urobte si prípravu na vyučovaciu hodinu) a sústreďte sa na:
a) slovnú zásobu žiaka. Vyjadruje sa súvisle, gramaticky správne
a spisovne, adekvátne veku, preberanej téme a intelektuálnej
úrovni?
b) prácu s textom. Dokázali žiaci čítať s porozumením a analyzovať text podľa inštrukcií učiteľa?
c) na prácu s úlohami na rozvíjanie tvorivosti a tvorivého myslenia žiakov.
d) rozvoj kritického myslenia žiakov. Ako a v čom sa to na hodine
prejavovalo?
2. Analyzujte vyučovaciu hodinu (prípravu na hodinu) a sústreďte sa
na:
a) možnosti hodnotenia vlastných výkonov žiakov,
b) epizódy počas vyučovacej hodiny zamerané na vyjadrovanie
názorov a hodnotových postojov žiakov,
c) hodnotenie osobnej zodpovednosti žiaka za vlastné konanie.
3. Naštudujte si aktivizačné metódy vyučovania podporujúce spoluprácu medzi žiakmi na vyučovacej hodine.
a) tímové formy práce,
b) potrebu sebarealizácie žiaka,
c) rozvoj sociálneho cítenia a empatie žiakov.
4. Vyberte si publikáciu z oblasti inkluzívnej pedagogiky a pripravte si
aktivity na vyučovaciu hodinu, v ktorých si vy i vaši žiaci uvedomíte
nutnosť tolerantného správania sa k žiakom z odlišných kultúr.
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5. 
Spolupatričnosť, tolerancia, spolupráca sú dôležité kompetencie
osobnostného rozvoja žiaka. Ako sa vám darí rozvíjať ich na vašom
predmete? Napíšte esej.
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4 KLÍMA V TRIEDE
Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť výchovnovzdelávacieho procesu, je klíma triedy (Petlák, 2006). Podľa toho,
akú klímu učiteľ v triede navodí, môže ovplyvniť postoj žiakov k učeniu. Učiteľ musí mať na pamäti, že už svojím príchodom do triedy vytvára klímu v nej, rovnako tak aj organizáciou celej vyučovacej hodiny.
Z väčšiny výskumov venovaných klíme v triede vyplýva, že od toho, aká
klíma triedy je, závisí, či žiak chodí do školy so záujmom, alebo školu
vníma ako nevyhnutnú samozrejmosť. Klíma školy a triedy vo veľkej
miere ovplyvňuje celkové výsledky práce školy, motiváciu, pracovnú
výkonnosť, spokojnosť nielen žiakov, ale aj učiteľov, manažment školy
nevynímajúc (Petlák, 2000, Lomnický a kol., 2017, s. 74).
4.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Každodennou činnosťou učiteľa by malo byť jeho sebazdokonaľovanie, ktoré sa dá realizovať viacerými spôsobmi a z rôznych dôvodov.
Učiteľ sa môže rozhodnúť vzdelávať sa, napríklad najmä na základe
sebareflexie a sebahodnotenia, na základe hodnotenia hospitujúceho
po vzájomnom dialógu hospitovaného a hospitujúceho. Problematika
sebareflexie i klímy v triede je v pedagogickej literatúre bohato spracovaná, teoreticky i prakticky (napr. Petlák, 2000; Hupková & Petlák,
2004; Čechová Hansen, 2009; Kyriacou, 2012; Turek, 2014; Belz & Siegrist, 2015).
Aj pre hodnotenie klímy v triede, ako kompetencie učiteľa, boli vytvorené tri hodnotiace nástroje (Stranovská a kol., 2018): hodnotiaci
hárok, ktorý je určený pre hospitujúceho hodnotiteľa; sebahodnotiaci
hárok, ktorý je určený pre hodnoteného učiteľa, a hárok pohospitačného rozhovoru ako osnova rozhovoru hodnotiteľa s hodnoteným učiteľom. Cieľom všetkých troch nástrojov je zistiť, do akej miery si učitelia
uvedomujú dôležitosť vytvárania pozitívnej klímy v triede, byť vzorom
pre svojich žiakov a žiakov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať.
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V hodnotiacom hárku je sledované:
• či bola v triede vytvorená priateľská a tvorivá klíma,
• či sa v triede vyskytovali rušivé momenty a ako ich učiteľ vyriešil,
• do akej miery ovplyvnila klíma v triede proces vyučovacej hodiny,
• ako bola realizovaná komunikácia učiteľa so žiakmi.
V sebahodnotiacom hárku by mal učiteľ analyzovať svoju hodinu
na základe otázok, ktoré sú orientované na žiaka a na vzťah učiteľ –
žiak pri vytváraní pozitívnej klímy v triede. Otázky sa týkajú využívania vnútorných a vonkajších zdrojov motivácie žiakov, dostatočne
pozitívnej komunikácie so žiakmi, vytvárania priestoru pre rozvíjanie
sebaúcty, vzájomnej úcty a porozumenia.
Hárok pohospitačného rozhovoru sa, samozrejme, týka otázok súvisiacich s klímou v triede, ale jeho filozofiou je, vo vzájomnej diskusii
hodnoteného s hodnotiteľom, posunúť, na základe zistení, túto tému
vpred, fixovať pozitívne zistenia a nájsť spôsob riešenia identifikovaných negatívnych zistení.
Dominujúcim typom výskumu na zisťovanie klímy v triede sa stal
nielen kvantitatívny výskum, ale využité boli aj kvalitatívne metódy,
ktorými sa zisťovali názory priamych účastníkov života triedy či školy: ich pocity, hodnotenia, postoje. Na základe realizovaného výskumu
(Stranovská a kol., 2018) bolo preukázané, že učitelia si nielen uvedomujú dôležitosť pozitívnej klímy v triede, ale zároveň sú aj schopní ju
vytvárať a diagnostikovať vplyvy, ktoré pôsobia na klímu v triede negatívne. Ukázalo sa, že vzťah so žiakmi majú učitelia primárne založený
na vzájomnej úcte, porozumení, snahe motivovať žiakov a komunikovať s nimi, viesť ich k sebapoznávaniu a sebahodnoteniu.
Na základe dosiahnutých publikovaných výsledkov (Lomnický
a kol., 2017, Boboňová a kol., 2017, Stranovská a kol., 2018, Sandanusová
a kol., 2018) je možné konštatovať, že hodnotiaci hárok a sebahodnotiaci hárok, ako aj hárok pohospitačného rozhovoru vytvárajú dosta-
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točný priestor na zistenie a vyhodnotenie kompetencie učiteľa týkajúcej sa vytvárania pozitívnej klímy v triede a môžu sa stať vhodným
hodnotiacim nástrojom pre školskú inšpekciu, riaditeľov a zástupcov
škôl, vedúcich predmetových komisií a hlavne pre samotných učiteľov
na získanie spätnej väzby o vytváraní pozitívnej klímy v triede.
4.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – OBČIANSKA NÁUKA
4.2.1 ANOTÁCIA
Hodnotenie kompetencie: Klíma v triede bolo realizované na hodine
občianskej náuky v 4. ročníku strednej zdravotníckej školy. Hodina
bola zameraná na tému: Stredoveká filozofia: učenie Tomáša Akvinského (ukážka 4.1) a mala štandardnú dĺžku 45 minút. Na hodine bolo
prítomných 18 žiakov.
Učiteľka na začiatku krátko uviedla tému vyučovacej hodiny, kládla
študentom otázky a usmerňovala ich k pochopeniu obsahu danej
témy. Počas celej vyučovacej hodiny učiteľka vytvárala pozitívnu klímu v triede, preto žiaci bez obáv komunikovali a snažili sa kreatívne
reagovať na otázky a úlohy v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny.
Učiteľka sa zaujímala o mieru nadobudnutých vedomostí u každého
zúčastneného študenta. V triede sa nevyskytovali momenty, ktoré by
pôsobili rušivo a vyžadovali by si riešenie zo strany učiteľky. V rámci vyučovacej hodiny sa vyskytli pozitívne i úsmevné momenty, ktoré
vytvárali priestor na lepšie objasnenie informácií zo strany učiteľky
smerom ku žiakom, napríklad k takým momentom patrili humorné
odpovede žiakov pri skúšaní či ich kreatívne reakcie.
Komunikácia učiteľ – žiak sa realizovala v priateľskej atmosfére
s rešpektovaním učiteľky. V závere vyučovacej hodiny učiteľka zhodnotila jej priebeh a zadala úlohy na budúcu vyučovaciu hodinu.
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Ukážka 4.1 Vytvorenie pozitívnej klímy v triede, vybraná časť hodnotiaceho hárku.
Škola: Stredná zdravotnícka škola
Vyučovací predmet: Občianska náuka, filozofia
Téma vyučovacej hodiny: Stredoveká filozofia, učenie Tomáša Akvinského

4.2.2 ANALÝZA
Cieľom vyučovacej hodiny bolo získať základné vedomosti o stredovekej filozofii a o jej najvýznamnejšej osobnosti Tomášovi Akvinskom.
Súčasne naučiť žiakov porovnávať, analyzovať a syntetizovať, kreatívne
reagovať, komunikovať v intenciách priateľskej, tvorivej a pozitívnej
klímy v triede.
Vplyvom pozitívnej klímy v triede sa proces vyučovacej hodiny realizoval v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, jej súčasťou bola výborná
interakcia učiteľ – žiak. Vyučovacia hodina bola kreatívna, poučná, zážitková i zábavná. Komunikácia bola zameraná na správnu motiváciu,
efektívnu expozičnú časť a bezproblémovú fixáciu vedomostí. Podiel
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učiteľky na vytváraní pozitívnej klímy v triede bol, na základe vyhodnotenia poznámok hospitujúceho z priebehu vyučovacej hodiny, asi
60 % a podiel žiakov asi 40 %.
Na základe hodnotiaceho a sebahodnotiaceho hárku i hárku
so záznamom z pohospitačného rozhovoru je možné konštatovať, že
výchovnovzdelávací cieľ bol na vyučovacej hodine dosiahnutý a vhodne boli zvolené aj pedagogické metódy a formy. Klíma na vyučovacej
hodine bola priateľská a priaznivo vplývala na celý priebeh vyučovacieho procesu.
4.2.3 ALTERÁCIA
V rámci vytvárania pozitívnej klímy v triede by mala učiteľka aj v nasledujúcom období venovať pozornosť prehlbovaniu a posilňovaniu
kreatívneho myslenia u študentov, rozvíjať komunikačné zručnosti
študentov a udržiavať priateľský dialóg učiteľka – žiak.
Učiteľka by mohla využiť pri sprostredkovaní príslušnej témy
okrem hovoreného slova aj video, čítanie vhodného textu žiakmi alebo
vybrané didaktické hry. Dialóg by mohla rozšíriť na prácu v skupinách,
v ktorých by sa mohli žiaci učiť spolupracovať a diskutovať, kultivovane vyjadriť svoj názor, rešpektovať názor druhých, pozitívne hodnotiť
seba aj iných, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch, osvojovať si sociálne zručnosti, najmä asertivitu a empatiu.
4.3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – FYZIKA
4.3.1 ANOTÁCIA
Hospitácia bola realizovaná na hodine fyziky v 6. ročníku základnej
školy. Hodina bola zameraná na tému Vlastnosti kvapalín. Na hodine
sa mali žiaci objavným spôsobom zoznámiť s vlastnosťami kvapalín.
Na hodine sa zúčastnilo 22 žiakov a hodina mala štandardnú dĺžku
45 minút.
Učiteľ na začiatku hodiny prišiel s rôznymi pomôckami. Priniesol
si: plastové poháriky, slamku, striekačku, skúmavku a veľkú fľašu vody.
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Ako rozkladal veci na učiteľský stôl, začal so žiakmi diskutovať, na čo
sa príslušné veci budú používať a čo bude témou hodiny. Žiaci medzi sebou diskutovali a dávali učiteľovi rôzne návrhy. Učiteľ názory
žiakov akceptoval a primeraným spôsobom žiakov v ich názoroch
usmerňoval. Na konci diskusie učiteľ žiakom prezradil tému hodiny.
V nasledujúcej časti hodiny učiteľ rozdal pomôcky žiakom a postupne
im poskytoval inštrukcie, čo majú s danými pomôckami robiť. Učiteľ
týmto spôsobom vytváral uvoľnenú atmosféru, žiaci sa tvorivo zapájali
do činností a nemali obavy či strach vyjadriť svoj názor. Žiaci uvoľnene
odpovedali na učiteľove otázky a prejavovali záujem o problematiku.
Žiaci samostatne objavovali jednotlivé vlastnosti kvapalín. Tým, ako
učiteľ viedol žiakov k samostatnému objavovaniu, vytváral pozitívnu
klímu v triede, v dialógoch sa snažil žiakov viesť k logickému uvažovaniu, riešeniu problémov a k tvorivému mysleniu. Nechával na žiakoch,
aby medzi sebou diskutovali o svojich objavoch, ktoré potom korigoval a uvádzal ich všeobecné vyjadrenie. Hoci v závere hodiny učiteľ
formuloval všeobecné vyjadrenie vlastností, svojím prístupom vytvoril
takú u žiakov pocit, že dané zovšeobecnenie objavili oni.
V rámci vyučovacej hodiny sa nevyskytli výrazne rušivé momenty
ani nepredvídané problémy. (Okrem rozliatej vody zo strany učiteľa,
ktorý tento fakt obrátil na žart.) V závere vyučovacej hodiny učiteľ
zhodnotil jej priebeh a zadal úlohy na budúcu vyučovaciu hodinu.
4.3.2 ANALÝZA
Cieľom hodiny bolo na základe samostatného objavovania získať základné vedomosti o vlastnostiach kvapalín – overiť jednoduchým experimentom vybrané vlastnosti kvapalín. Zároveň učiť žiakov pozorovať,
analyzovať a syntetizovať javy, ktoré sa odohrali a odohrávajú.
Informácie boli sprostredkované vhodným spôsobom, dominovalo
najmä hovorené slovo. Bolo evidentné, že každý žiak rozumie tomu,
čo učiteľ hovorí. Nosnou metódou hodiny bolo samostatné objavovanie, ktoré vytváralo priestor pre tvorivú prácu žiakov, ako aj pre ich
spontánne vyjadrovanie. Žiaci bez strachu, zo správnej alebo nespráv-
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nej odpovede, vyjadrovali svoj názor. Učiteľ svojou prácou podporil
tvorivosť, aktivitu, samostatnosť žiakov a tým aj osvojenie si nových
poznatkov nenásilnou, priateľskou a zaujímavou formou.
Na hodine bola zo strany učiteľa vytvorená taká atmosféra, že dokázala zaujať a udržať pozornosť žiakov celú vyučovaciu hodinu a prostredníctvom verbálnej aj neverbálnej komunikácie navodila a udržiavala pozitívnu klímu v triede. Učiteľ pôsobil na žiakov motivujúco
a priebežne získaval spätnú väzbu. Celá trieda žiakov sa aktívne zapájala do objavovania, žiaci medzi sebou diskutovali o svojich objavoch
a výsledkoch, prejavovali svoje komunikačné zručnosti.
Na základe hodnotiaceho a sebahodnotiaceho hárku i hárku pohospitačného rozhovoru je možné konštatovať, že výchovnovzdelávací
cieľ bol na vyučovacej hodine dosiahnutý a vhodne boli zvolené aj pedagogické metódy a formy. Klíma na vyučovacej hodine bola priateľská a priaznivo vplývala na celý priebeh vyučovacieho procesu.
4.3.3 ALTERÁCIA
Keďže v súčasnej dobe je trendom učiť práve vyššie uvedeným spôsobom, čiže bádateľsky alebo objavne, učiteľ by mal aj na nasledujúcich
hodinách v tomto spôsobe výučby pokračovať.
Určite však nie je možné, aby každá vyučovacia hodina bola vedená v podobnom duchu, že všetci žiaci budú bádať. Je ale dôležité, aby
učiteľ na ďalších hodinách robil minimálne aspoň demonštračné experimenty, prípadne, aby ich realizovali niektorí žiaci pred svojimi spolužiakmi, aby klímu, ktorú navodil bádateľsky orientovaným vyučovaním, nestratil. Žiaci už budú očakávať, že učiteľ zasa príde s nejakým
experimentom a práve absencia experimentu by mohla viesť, paradoxne, k narušeniu pozitívnej klímy v triede. Ak učiteľ nevie na príslušnú hodinu pripraviť vhodný experiment, mohol by vyzvať žiakov, aby
na prebratú tému ľubovoľný experiment vymysleli za domácu úlohu.
Pri vyučovaní ladenom smerom k samostatnej objaviteľskej činnosti žiakov je dôležité komunikovať so žiakmi aj o ich názoroch
a predstavách ešte pred samotným bádaním. Vedomý, usmerňovaný
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rozhovor na tému obsahu vyučovania, môže tiež viesť k rozvoju pozitívnej klímy v triede vzhľadom na sociálne a komunikačné schopnosti
žiakov. Komunikačné schopnosti sa potom môžu realizovať v rôznych
interakciách typu učiteľ – žiak alebo žiak – žiak.
4.4 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Vysvetlite pojmy klíma školy a klíma triedy, špecifikujte rozdiely
medzi nimi.
2. Charakterizujte význam spätnej väzby v práci učiteľa.
3. Identifikujte formy spätnej väzby na príklade hodnotiaceho a sebahodnotiaceho hárku a hárku pohospitačného rozhovoru.
4. Zistite, ktoré faktory ovplyvňujú klímu v triede.
5. Zostavte zoznam, čo je pre vás v rozvíjaní a realizovaní komunikačných kompetencií skôr ťažké a skôr ľahké.
6. V súvislosti s komunikáciou uveďte, čo sa podľa vás vyžaduje
od učiteľa a čo sa vyžaduje od žiakov.
7. Ako by ste využili dialóg vo vzájomnej komunikácii so žiakom?
Uveďte konkrétne aktivity.
8. Uveďte, ako by ste rozvíjali sociálne zručnosti a postoje žiakov
(napr. komunikáciu, empatiu, asertivitu, spoluprácu, podelenie sa
o niečo, darovanie a pod.) na konkrétnych aktivitách so žiakmi.
9. Ako by ste formulovali otázky, aby ste zistili, či sa vám podarilo
konkrétne dosiahnuť, napríklad zvýšenie empatie, zvýšenie tolerancie, rozvíjanie kooperácie, akceptovanie osobnosti iných v danej triede?
10. Ako by ste riešili konfliktné situácie (napr. nedorozumenie, šikanovanie, odmietanie pomoci, odmietanie spolupráce)? Popíšte
konkrétnu konfliktnú situáciu v triede, ktorú je potrebné riešiť.
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11. Akú spätnú väzbu očakávate od žiakov? Napr. žiaci vedia uviesť
príčiny vzniku konfliktu, poznajú rôzne spôsoby riešenia konfliktov, sú empatickejší, viac akceptujú spolužiakov a učiteľa a pod.
12. Akú spätnú väzbu očakávate od hodnotiteľa? Napr. asertívna komunikácia, konštruktívna kritika, kvalifikované návrhy na riešenie konfliktných situácií a pod.
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5 PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST UČITEĽA
V súčasnosti je pre pedagogickú prax dôležitý komplexný profesijný
a kariérový rozvoj učiteľa. Súvisí to s dynamikou života spoločnosti vo všetkých oblastiach, predovšetkým však vo sfére celoživotného
vzdelávania. Akcelerácia modelu vzdelanostnej spoločnosti kladie nároky na rozvíjanie kompetencií učiteľa v kontexte osobnostných a odborných kvalít. Nie je to len formálna podmienka zabezpečujúca viac
úrovňové kritériá v oblasti kvality školy, ale ide predovšetkým o osobnú motiváciu učiteľa zvládať nároky výchovno-vzdelávacieho procesu.
Na základe skúmaných trendov v oblasti ďalšieho vzdelávania, ktoré
sme publikovali v predchádzajúcom výstupe projektu (Sandanusová
a kol. 2018), môžeme konštatovať, že profesijný rozvoj učiteľa je integrálne spojený s jeho osobnostným rastom v podobe komplexného
kultivovania osobnosti v progresívnom zmysle kariérneho napredovania. Navyše, zdôrazňujeme, že v dnešnom technokratickom svete
učiteľ musí nevyhnutne disponovať morálnou integritou, všeobecnou
rozhľadenosťou, odbornou erudovanosťou a citlivou implementáciou
vedeckého pokroku do vyučovacieho procesu. V rámci koncepcie celoživotného vzdelávania je potrebné vnímať rozvíjanie učiteľskej profesie z pohľadu každého učiteľa, avšak so zohľadnením jeho ašpirácie
a v širšom zmysle hodnotovej orientácie prospešnej nielen jemu samotnému, ale aj školskému spoločenstvu, ktorého je súčasťou.
5.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Poznatky z doterajšieho výskumu tejto kompetencie, ktoré sme priebežne opisovali v publikáciách (Lomnický a kol., 2017, Stranovská
a kol., 2018), upriamujú našu pozornosť ku skutočnosti, že škola je bohatým a variabilným vzdelávacím prostredím, ktoré pozitívne stimuluje proces výučby a v ktorom učitelia sprevádzajú žiakov pri ich učení
sa. Z toho vyplýva potreba ďalšieho vzdelávania k profesionalite učiteľov, a to v pluralitnej sústave vzdelávacích programov, čím sa zabezpečí
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vyvážený rozvoj spoločnosti vo všetkých sférach. Osobnostný a profesijný rozvoj učiteľa je zároveň garanciou zdravého vývinu spoločnosti
v podobe kultivovania vzťahov v škole, ale aj mimo školy, a perspektívou formovania osobností, ktoré disponujú tvorivosťou a kritickým
myslením. Trendy v procese vzdelávania, na ktoré chceme poukázať,
sú predovšetkým tieto:
• profesijná príprava učiteľov musí byť v súčasnosti zameraná
komplexne na koncepčné plánovanie,
• škola by mala mať prepracovaný systém ďalšieho vzdelávania,
ktorý zohľadňuje potreby a záujmy samotného učiteľa,
• zamerať sa na vhodné pedagogické stratégie, reflektujúce individualitu a jedinečnosť pedagóga,
• s narastajúcimi výchovnými problémami by malo byť ďalšie
vzdelávanie učiteľov realizované v kooperácii so špecialistami
v oblasti pedagogiky a psychológie,
• významnou súčasťou ďalšieho vzdelávania je implementácia
relevantných poznatkov zo zahraničia a reálna skúsenosť učiteľov zo stáží a študijných pobytov v zahraničí,
• meniaca sa rola učiteľa zároveň vyžaduje, aby boli ocenené aj
iné úlohy, ktoré učitelia okrem samotnej výučby vykonávajú,
• dôležité je hodnotenie práce žiakov zo strany učiteľa, vzájomné
poskytovanie spätnej väzby,
• nevyhnutná je tiež reflexia učiteľa v kontexte práce kolegov,
vlastná sebareflexia a aktívna komunikácia s rodičovskou komunitou.
5.1.1 ANALÝZA ŠTÚDIÍ OECD V OBLASTI ĎALŠIEHO
VZDELÁVANIA
Z analýzy OECD štúdie „Teaching and Learning International Survey“
(TALIS 2011) vyplýva, že väčšina učiteľov iba zriedka spolupracuje
s kolegami. Ideálna by bola spolupráca učiteľov v rámci jednej školy
a následne ich spolupráca s tímami inej školy, kde by si vymieňali skúsenosti, ktoré by im pomáhali pri riešení vyskytujúcich sa problémov.

/54/

Prostredníctvom takéhoto profesionálneho dialógu rozvíjajú učitelia
svoj repertoár zručností, čím si posilňujú svoj záujem a pripravenosť
prevziať zodpovednosť za celú školu, namiesto zodpovednosti jednotlivca iba za vlastnú triedu. Učitelia by mohli byť viac motivovaní k práci
v profesionálnych tímoch. Takýto tím je potom v škole neprehliadnuteľný, lebo sa členovia tímu pravidelne stretávajú, diskutujú primárne
o učení a učení sa, o vzájomných hospitáciách, o tímovom vyučovaní
(Teamteaching) a spoločne plánujú, skúmajú a hodnotia učebné materiály. Aj z týchto dôvodov by mali byť učitelia odbremenení od byrokratických a iných úloh, aby sa mohli plne koncentrovať na svoju prácu. Viaceré výsledky výskumov ukazujú, že ďalšie vzdelávanie učiteľov
má priamy dopad aj na kvalitu školy, t. j. učitelia sa musia kontinuálne naďalej vzdelávať, aby odborne napredovali. Vychádzajúc z týchto
predpokladov, ponúkajú sa tri formy ďalšieho vzdelávania učiteľov:
1. Interné vzdelávanie, zamerané na tímy, pracovné skupiny,
predmetové komisie, ktoré majú význam pre rozvoj a napredovanie danej školy. Realizuje sa ako kolegiálny pracovný proces
v prostredí vlastnej školy.
2. Externé ďalšie vzdelávanie, ktoré nie je určené iba pre jednu
školu, ale pre viaceré skupiny z viacerých škôl.
3. Online vzdelávanie, ktoré je v SR málo zaužívané. Je však potrebné čerpať z dôveryhodných zdrojov.
Vďaka portálu Coursera (https://www.coursera.org) sa môžu učitelia na školách online dovzdelávať. Ponúka okolo 400 kurzov. Kurzy
na portáli Khan Academy (https://www.khanacademy.org) sú rozdelené do menších sekcií textov a videí pre jednoduchosť učenia sa a zároveň za účelom zosúladenia s učebnými osnovami pre daný predmet.
Ide o neziskový projekt. Khan Academy je dostupný aj na českej adrese
(https://khanovaskola.cz/), na slovenskej verzii portálu sa už pracuje.
Alison (https://alison.com/courses) je zdroj kurzov v angličtine, francúzštine a nemčine, pokrýva všetko na prípravu pre rozvoj základných pracovných zručností učiteľa v rámci jeho ďalšieho vzdelávania.
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Kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov by sa mal odrážať aj na kvalite
vzdelávacieho systému. Vzdelávanie učiteľov na Slovensku podstatne
zaostáva za ostatnými krajinami OECD.
Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS –
Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. TALIS sa prvýkrát uskutočnil v roku 2008, druhýkrát v roku 2013 a tretíkrát v 2018. Učitelia
a riaditelia škôl poskytli informácie o školskom systéme a školskej
politike v SR. Učitelia sa vyjadrovali aj k možnostiam ďalšieho vzdelávania, o školskom prostredí v triede a klíme školy, o ich vlastnej spokojnosti s prácou učiteľa a pocitoch z ich vlastných profesionálnych
schopností. Cieľom štúdie bolo porovnať národné údaje s medzinárodnými (https://www.minedu.sk/vysledky-studie-oecd-o-vyucovania-vzdelavani-talis-2013/).
Výsledky prieskumu v r. 2013 sa veľmi nelíšili od roku 2008.
Prieskumu sa zúčastnilo 95 škôl s 3548 učiteľmi vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií.
Čo sa týka ďalšieho vzdelávania slovenských učiteľov – zaostávame
za ostatnými krajinami. Z krajín, ktoré sa na štúdii TALIS zúčastnili,
sa za ostatných 12 mesiacov vzdelávalo 88 % učiteľov, na Slovensku
iba 73 %. Je dôležité sa touto otázkou zaoberať na všetkých úrovniach
školského systému a zistiť, v čom sú príčiny nízkej účasti na ďalšom
vzdelávaní.
Ako dôvody neúčasti na ďalšom vzdelávaní učitelia uvádzali, že:
• ďalšie vzdelávanie je drahé/nedostupné (SR 50 %, TALIS priemer 44 %),
• nebola vhodná ponuka (SR 43 %, TALIS priemer 39 %).
Najväčší záujem prejavili učitelia o ďalšie vzdelávanie:
• v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi potrebami (SR 19 %,
TALIS priemer 19 %),
• v oblasti IKT zručností (SR 19 %).
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Približne podobné postrehy (dôvody a záujem) vyjadrili učitelia aj
pri overovaní našich hodnotiacich hárkov vypracovaných v rámci projektu APPV, ktorý sme uskutočnili v r. 2018. Takisto uviedli, že ponuka
školení je nepostačujúca, a keď si určitý kurz vyberú, pre malý záujem sa vzdelávanie neuskutoční. Zúčastnení učitelia na štúdii TALIS
sa vyjadrovali aj ku spätnej väzbe v rámci hospitácií, ktorá im je poskytnutá formálne i neformálne od rôznych osôb. Až 93 % učiteľov SR
uviedlo, že im je následne po hospitácii poskytnutá spätná väzba, krajiny zúčastnené na TALIS v priemere 80 %. Tento výsledok poukazuje na dobrú spoluprácu medzi hodnotiteľom a hodnoteným učiteľom
na Slovensku a je dôkazom zlepšovania kvality vyučovania.
5.2 REFLEXIA POZNATKOV Z KONKRÉTNEHO
PEDAGOGICKÉHO PROSTREDIA
V súčasnosti sme neustále konfrontovaní s negativizmom a kritickým
pohľadom na kvalitu škôl. Často sa poukazuje na tieto problémy:
• nepripravenosť učiteľov na prax, na ich osobnostné a odborné
deficity,
• nezvládanie riadiacich procesov v škole,
• nedostačujúce materiálne, technické, ale aj didaktické podmienky,
• nevhodný pedagogický prístup k žiakom,
• problémová vzťahová atmosféra v celej škole,
• nefungujúca vzájomná podpora učiteľov a kolegialita,
• preťaženosť učiteľov a stresové faktory,
• nižšia miera inovatívnosti a tvorivosti učiteľov,
• absencia relevantného odborného vzdelávania so zameraním
na aktuálne pedagogické trendy.
V rámci identifikovania špecifík v oblasti profesijného rozvoja učiteľa
a jeho kariérneho rastu ponúkame reflexiu z konkrétnej pedagogickej
praxe na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre. Prezentovaná
spätná väzba je motivujúcim prvkom v slovenskom vzdelávacom sys-
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téme. Je ukážkou fungujúcej slovenskej školy 21. storočia, ktorá má porovnateľné parametre so školami v európskom vzdelávacom priestore.
Z pohľadu rozvíjania kompetencie zameranej na profesijný rozvoj
a rast učiteľa v školskom prostredí sú dôležité skutočnosti, ktoré sme
si overili a potvrdili aj na zmienenej strednej škole. Opierali sme sa
o hodnotovú reflexiu v logickej hierarchii kompetenčného vzťahu:
vedenie školy – učiteľ. Na základe premysleného rozhovoru na prehĺbenie skúmanej kompetencie sme získali zaujímavú poznatkovú bázu
v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania ako nevyhnutnej súčasti
profilovania školy tretieho tisícročia. Získané informácie sú pozitívnym obrazom fungujúcej školy ako protipól komunikovanej nefunkčnosti vzdelávacieho modelu v súčasnej spoločnosti.
Poukázanie na pozitívne aspekty fungujúcej slovenskej školy sú dôležitým motivačným faktorom pre súčasných, ale aj budúcich učiteľov.
Osobitne v dnešnej dynamickej dobe je potrebné pozdvihnúť prestíž
učiteľského povolania a motivovať k celosvetovému trendu prostredníctvom celoživotného vzdelávania. S tým sú spojené aktuálne vzdelávacie kurzy podporujúce zručnosti učiteľa vo všetkých oblastiach jeho
profesionálneho pôsobenia. Je to zároveň v súlade s pripravovanou novelou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Pozitívne príklady z pedagogickej praxe, konkrétne zo Strednej
priemyselnej školy stavebnej v Nitre, sú ukážkou naplnenia hodnotného vzdelávacieho procesu v slovenských podmienkach. Predpokladom
úspešného školského príbehu na základe overených poznatkov priamo
z terénu pilotovanej školy je nasledovné školské desatoro:
1. Kompetentné riadenie školy v podobe prosociálnej osobnosti riaditeľa, ktorý disponuje adekvátnymi morálno-vôľovými
vlastnosťami, odbornými spôsobilosťami v riadiacej práci a pedagogickým taktom ku všetkým pracovníkom školy a žiakom.
2. Jasne stanovená hierarchia v realizovaní kompetencií v riadiacej práci rozložená personálne na jednotlivé oblasti školy. Ide
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

o autonómny výkon funkcie zástupcov pre vzdelávaciu a odbornú činnosť a výchovného poradcu.
Dôstojné a plnohodnotné postavenie učiteľa v systéme školy,
vytvorenie priestoru pre slobodné a zodpovedné vykonávanie
učiteľského povolania v súlade s internými predpismi školy
a etickým kódexom učiteľa.
Uvedomenie si skutočnosti, že žiak je z pohľadu školy hlavným
objektom záujmu, je zároveň subjektom disponujúcim svojou
jedinečnosťou, právami, ale aj povinnosťami a poslaním školy,
je jeho osobnostné a odborné kultivovanie.
Vytvorenie pozitívnej vzťahovej klímy a vnímanie školy ako živého organizmu s objektívnymi prevádzkovými nárokmi, ale
aj problémami, ako aj s neprehliadnuteľnými znakmi tolerancie k osobnostnej pestrosti a rešpektovaniu názorovej plurality
všetkých zainteresovaných osôb.
Podpora odborného rastu učiteľov zo strany vedenia školy
vo všetkých sférach ich pedagogického pôsobenia, čo je zárukou napredovania učiteľov, žiakov a tým aj školy ako vzdelávacej inštitúcie.
Starostlivosť o zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom fungujúcich predmetových komisií a kvalifikované personálne zabezpečenie výučbových predmetov.
Zabezpečenie výchovného poradenstva pre riešenie aktuálnych
problémov žiakov počas štúdia a ich kompetentná príprava
na potenciálne pokračovanie štúdia na univerzitách a vysokých
školách.
Poskytovanie komplexných výchovno-vzdelávacích služieb
školy v spolupráci s odborníkmi v oblasti školskej psychológie
a špeciálnej pedagogiky.
Aktívna mimovyučovania činnosť v škole, ponúkanie rozvíjajúcich vzdelávacích a záujmových kurzov, otváranie školy
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pre verejnosť prostredníctvom dní otvorených dverí, realizovanie voľnočasových aktivít v kultúrnej a športovej oblasti.
Tieto charakteristiky sú obrazom komplexného fungovania školy
a zároveň identifikátorom reálneho stavu modernej školy ako vzdelávacej ustanovizne s presahmi na skvalitňovanie procesuálnej stránky
riadiaceho a výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola s týmito parametrami je zárukou kvality nielen na základe vonkajšieho evaluačného
procesu, ale je otvorená na rozvíjanie pozitívnych vnútorných procesov
k progresu školy prostredníctvom kreativity, iniciatívy a osobnej angažovanosti všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Získané poznatky a ich sumarizovanie v komplementárnej podobe sú
výsledkom autentickej spätnej väzby od relevantných aktérov školského prostredia v hierarchickej línii: vedenie školy – učitelia – žiaci.
5.3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
V rámci získania relevantného obrazu o skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na vybranej škole sme sa zamerali na oblasť ďalšieho
vzdelávania učiteľov. Boli uskutočnené rozhovory s učiteľmi, na základe ktorých sme identifikovali kľúčové priority ich profesijného rozvoja.
5.3.1 ANOTÁCIA
Predpokladom zavŕšenia celého procesu osobnostného a profesijného
rastu učiteľa je dôsledné analyzovanie, plánovanie a následné realizovanie ďalšieho vzdelávania, ktoré je v súlade s koncepciou modernej
školy v podobe celoživotného vzdelávania učiteľa. Celý tento proces
je možný len v súčinnosti s vedením školy v kompatibilite s reálnymi potrebami a víziou školy, stanovenými prioritami na kvalifikované
odborné vzdelávanie prostredníctvom jednotlivých predmetových komisií a iniciovaním motivačných ambícii samotných učiteľov k sebavzdelávaniu.
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5.3.2 ANALÝZA
Východiskom získania relevantných poznatkov v oblasti profesijného
rozvoja a rastu učiteľa boli otázky smerujúce k:
• odborným úlohám v rámci ďalšieho vzdelávania,
• prístupným zdrojom a kompetenciám súvisiacim s odborným
rastom učiteľa,
• zvyšovaniu kvality kompetencií v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte.
Ďalšou oblasťou skúmania rozvíjania kompetencie zameranej na osobnostný a profesijný rast učiteľa bola osobná vízia učiteľa a identifikovanie konkrétnych vzdelávacích aktivít v podobe kontrolovateľného
plánovania. Otázky smerovali k týmto prioritám:
• zvyšovanie kvality školy prostredníctvom realizovaných interných foriem vzdelávania učiteľa,
• odborná profilácia učiteľa v externých formách ďalšieho vzdelávania v súlade s potrebami zamerania školy a časovej dôležitosti z pohľadu predmetovej komisie,
• preferencia osobnostného a odborného rastu učiteľa z hľadiska
ponuky vzdelávacích kurzov.
5.3.3 ALTERÁCIA
Podstatnou súčasťou rozvíjania kompetencie zameranej na zabezpečenie progresu učiteľa v dlhodobejšom horizonte je získanie konštruktívnej spätnej väzby v podobe hodnotenia zo strany vedenia školy a predsedu predmetovej komisie a realizovanie permanentného sebahodnotiaceho procesu samotného učiteľa.
Zmyslom hodnotiaceho procesu v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľa je nastaviť mu objektívne zrkadlo zo strany hodnotiteľa so zameraním na:
• identifikovanie reálneho stavu vzdelávacích aktivít učiteľa,
• zistenie silných, ale aj slabých stránok učiteľa v tejto kompetencii,
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•

implementáciu vízie učiteľa v oblasti ďalšieho vzdelávania
do plánov školy.

Proces sebahodnotenia je v tejto kompetencii nesmierne dôležitý a vypovedá o:
• osobnej angažovanosti učiteľa a záujem celoživotne sa vzdelávať,
• preukazuje záujem učiteľa o rozširovanie svojich schopností,
zručností a kompetencií vo svojej odbornej profilácii,
• je meradlom integrity osobnosti učiteľa v prepojení na jeho
profesionalitu a rozvoj odbornosti v intenciách najnovších poz
natkov a trendov v pedagogickom procese.
Ukážka 5.1 Sebahodnotiaci hárok učiteľa.
SEBAHODNOTIACI HÁROK: UČITEĽ
REALIZÁCIA PROFESIJNÉHO RASTU
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná
Dátum: január 2019
Učiteľ: aprobácia slovenský jazyk a literatúra – etická výchova – občianska náuka
Dĺžka pedagogickej praxe: 29 rokov
Zrealizované ďalšie vzdelávanie Charakteristika
1. Ktoré kurzy a akou formou
Predatestačné štúdium
som absolvoval?
Inovačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie:
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
Dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy
Špecializačné štúdium pre výchovných poradcov
2. atestačná skúška
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2. A
 kým spôsobom aplikujem
Dopĺňam učivo o nové poznatky
získané poznatky a kompeten- z absolvovaného vzdelávania
cie vo svojom odbore?
Pripravujem nové študijné materiály na vyučovanie aprobačného
predmetu
Využívam moderné formy IKT
vo vyučovaní
3. K
 toré učebné materiály a diŠtudijné texty pre zážitkovú výdaktické prostriedky som
učbu etickej výchovy
vytvoril v nadväznosti na ab- Študijný materiál – aktivizujúce
solvované kurzy?
metódy na hodinách slovenského jazyka a literatúry
Texty na precvičovanie gramatických javov
Didaktické testy
Didaktické hry
4. A
 ko odovzdávam nadobudnu- Metodické semináre v rámci
té poznatky, skúsenosti a zruč- zasadnutí predmetovej komisie
nosti z ďalšieho vzdelávania
Nové informácie z realizovaného
členom predmetovej komisie vzdelávania prezentované na pea celému pedagogickému zbo- dagogickej rade
ru?
Komunikovanie prínosu absolvovaného ďalšieho vzdelávania
členom vedenia školy

/63/

5. Akým spôsobom využívam
inovatívne trendy v pedagogickej práci a profesijnom
rozvoji?

Nové formy motivácie k zvyšovaniu aktivity žiakov na vyučovacej hodine
Rozvíjanie komunikačných zručností v pedagogickom procese
Rozvíjanie kritického myslenia
pri formovaní osobnosti žiakov
Aplikácia integrovaného vyučovania
Individuálny prístup k žiakom
so zdravotným znevýhodnením
Informácie o možnostiach ďalšieho štúdia poskytované žiakom
v rámci výchovného poradenstva

5.4 POZNATKY ZÍSKANÉ Z PEDAGOGICKEJ PRAXE
A REALIZÁCIA PRAKTICKÝCH ÚLOH
Na základe formulovaných otázok k realizácii profesijného rastu učiteľa sme zistili plnohodnotnú angažovanosť v rámci využitia možností ďalšieho vzdelávania. Zistený obraz o možnostiach celoživotného
vzdelávania učiteľov vypovedá o skutočnosti, že je široká ponuka vzdelávacích kurzov, ale je potrebné preferovať kvalitu vo výbere vzdelávania a následne zmysluplnú aplikáciu získaných poznatkov do vyučovacieho procesu. Na základe realizovaného rozhovoru a vyplneného
sebahodnotiaceho hárku učiteľa môžeme konštatovať naplnenie kongruencie absolvovaného vzdelávania a jeho využitie v školskej praxi.
Výstupný hárok vypovedá o týchto skutočnostiach v oblasti ďalšieho
vzdelávania učiteľov:
• aktívny záujem o kvalitné vzdelávacie kurzy,
• podpora zo strany vedenia školy k celoživotnému vzdelávaniu,
• realizovaný transfer získaných poznatkov do vyučovacieho
procesu,
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•
•
•
•
•

integrovanie poznatkov zo vzdelávania do aprobačných predmetov,
osobnostné kultivovanie učiteľa,
získavanie nových poznatkov z hľadiska odbornej profilácie
učiteľa,
zavádzanie inovácií a kreativity do výchovno-vzdelávacieho
procesu,
posilňovanie kooperatívneho a participatívneho modelu výučby.

V súčasnosti je vhodné podporovať špecializačné vzdelávanie pre vykonávanie pozícií v škole. Prínosom by mohla byť zmena atestačného
konania a zavedenie atestačného portfólia. Učitelia v praxi by mali absolvovať niektoré druhy vzdelávania z hľadiska odborného zamerania
a kombinácie vo vzájomnej prepojenosti.
Úlohy pre učiteľa v rámci jeho profesijného sebarozvoja vyplývajúce z nárokov na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania v školskej
praxi sú zamerané na:
• plánovanie vzdelávacieho portfólia (typ, forma, časový horizont),
• realizovanie vybraného špecializačného štúdia v rámci prehĺbenia poznatkov v študijnom odbore,
• zameranie sa na aktualizačné vzdelávanie s inovatívnym prínosom pre pedagogickú prax,
• absolvovanie predatestačného vzdelávania v širšom portfóliu krátkodobých a strednodobých kurzov a splnenie kritérií
pre atestačnú skúšku,
• v súčasnosti sa odporúča aj z hľadiska pripravovanej novely
o pedagogických a odborných zamestnancoch, realizovať tieto
typy ďalšieho vzdelávania: rozširujúce, jazykové a inovatívne
s dôrazom na rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia.
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5.5 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Ako vyučujúci z pedagogickej praxe viete, aké potreby ešte pociťujete v rámci vášho osobného profesijného rastu vo vašom aprobačnom
predmete. Sformulujte ich k nasledovným oblastiam:
a) odborné úlohy,
b) prístupné kvalifikačné zdroje,
c) zvyšovanie kompetencií.
Ak pracujete vo dvojici alebo v skupinách, prediskutujte vaše návrhy, prípadne ich doplňte.
2. Odpovedzte na otázky súvisiace s profesijným rozvojom učiteľa
a uvažujte nad možnosťami ďalšieho vzdelávania v plánovanom časovom horizonte:
a) Ktoré krátkodobé ciele chcem dosiahnuť v rámci zvyšovania
odbornej kvalifikácie?
b) Ktoré strednodobé ciele chcem dosiahnuť v rámci zvyšovania
odbornej kvalifikácie?
c) Ktoré dlhodobé ciele chcem dosiahnuť v rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie?
d) Ktoré pedagogické kvalifikácie potrebné pre výkon mojej práce
považujem za najvýznamnejšie?
e) V ktorých oblastiach pociťujem potrebu zvýšiť si kvalifikáciu
v súlade s vytýčenými cieľmi a akou formou?

/66/

6 OBSAH A DIDAKTIKA VYUČOVANÝCH
PREDMETOV
V tejto kapitole sa venujeme kompetencii, ktorá sa zameriava na, zjednodušene povedané, odborno-didaktické spôsobilosti učiteľa. Hodnotíme, či a ako učiteľ ovláda obsah a didaktiku vyučovaných predmetov.
6.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Ovládanie obsahu a didaktiky vyučovaných predmetov patrí medzi
kľúčové odborno-didaktické a pedagogické kompetencie učiteľa špecifikované v dimenzii výchovno-vzdelávací (edukačný) proces. Takisto ako ostatné kompetencie špecifikované v tejto dimenzii, schopnosť
plánovať a projektovať vyučovanie, schopnosť realizovať vyučovanie
a schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka,
aj odborno-didaktická kompetencia učiteľa, teda kompetencia ovládanie obsahu a didaktiky vyučovaných predmetov, je exaktne vymedzená
zvlášť pre jednotlivé kariérne stupne učiteľov. V tejto gradácii každý
vyšší kariérny stupeň obsahuje kompetencie predchádzajúceho kariérneho stupňa, ale vo vyššom kariérnom stupni sa uvádzajú len tie indikátory, ktoré charakterizujú vyššiu úroveň kompetencií v náročnejších
činnostiach a úkonoch.
Ovládanie obsahu a didaktiky vyučovaných predmetov na úrovni
samostatného učiteľa, teda odborno-didaktická kompetencia učiteľa, je
vymedzená učiteľovými schopnosťami:
• tvoriť učebné osnovy predmetov, ktoré vyučuje,
• vymedzovať ciele výchovno-vzdelávacieho procesu,
• vyberať učebný obsah z Inovovaného štátneho vzdelávacieho
programu do školského vzdelávacieho programu,
• didakticky spracovávať nové poznatky príslušných vedeckých,
resp. umeleckých odborov,
• začleňovať nové poznatky príslušných vedeckých, resp. umeleckých odborov do učebných osnov predmetov, ktoré vyučuje.
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Ovládanie obsahu a didaktiky vyučovaných predmetov na úrovni učiteľa s prvou atestáciou znamená učiteľovu schopnosť:
• integrovať medziodborové poznatky do predmetov, ktoré vyučuje,
• vytvárať medzipredmetové vzťahy,
• aplikovať metodológiu (postupy, princípy, skúmania atď.) daného vedeckého, resp. umeleckého odboru do metodiky vyučovania predmetov svojej aprobácie, resp. do metodiky predmetov, ktoré vyučuje.
Ovládanie obsahu a didaktiky vyučovaných predmetov na úrovni učiteľa s druhou atestáciou znamená učiteľovu schopnosť:
• poskytovať pomoc a poradenstvo v tvorbe učebných osnov
predmetov, ktoré vyučuje,
• navrhovať systémové riešenia pre učiteľov na úrovni predmetových komisií, metodických združení a školy v predmetoch
svojej aprobácie alebo v študijnom odbore.
Podľa Šveca (2005) odborno-didaktická kompetencia má dve roviny,
a to kompetenciu odborovo-predmetovú a kompetenciu psychodidaktickú. Učiteľ disponujúci odborovo-predmetovou kompetenciou:
• disponuje systematickými poznatkami z vyučovaného odboru,
• je schopný tieto poznatky transformovať do obsahu zodpovedajúceho vyučovaného predmetu,
• dokáže vytvárať medzipredmetové väzby,
• dokáže vyhľadávať a spracovávať informácie v oblasti vyučovaných odborov s využitím moderných informačných technológií,
• je schopný transformovať metodológiu poznávania v príslušných odboroch do myslenia žiakov v zodpovedajúcich predmetoch.
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Učiteľ disponujúci psychodidaktickou kompetenciou:
• ovláda stratégie učenia a vyučovania na základnej (strednej)
škole,
• vo výučbe aprobačných predmetov dokáže využívať didaktické
prostriedky (metódy, formy, pomôcky) a dokáže ich prispôsobiť požiadavkám konkrétnej školy a individuálnym potrebám
žiakov,
• má prehľad o vzdelávacích programoch na danom stupni školy
a dokáže s nimi pracovať pri vytváraní projektov vlastnej pedagogickej činnosti,
• má vedomosti z teórie školského hodnotenia a dokáže ich využívať pri hodnotení žiakov s ohľadom na ich individuálne potreby a možnosti,
• dokáže využívať informačné a komunikačné technológie
na podporu učenia žiakov.
S istou dávkou zjednodušenia môžeme povedať, že kompetencia Ovláda obsah a didaktiku vyučovaných predmetov sa zameriava na to „ČO“
a „AKO“ učiteľ učí. Spôsobilosti zamerané na „ČO“ sa týkajú vedomostí a schopností vied, náuk, športu a umenia pretransformovaných
do vyučovaného predmetu a sú nevyhnutným pilierom práce dobrého
učiteľa. Rovnako ako spôsobilosti, ktoré akcentujú „AKO“ a popisujeme ich ako didaktické kompetencie, ku ktorým patria i poznatky z ďalších pedagogicko-psychologických disciplín.
Rozmenené na drobné to znamená, že v rámci kompetencie Obsah
a didaktika vyučovaných predmetov sa zameriavame na to, či a do akej
miery učiteľ dokáže:
• tvoriť časovo-tematické plány predmetov, ktoré vyučuje,
• vymedzovať ciele výchovno-vzdelávacieho procesu,
• vyberať učebný obsah z Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu IŠVP) do školského vzdelávacieho programu
(ŠkVP),
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•
•
•
•

•

didakticky spracovávať a začleňovať nové poznatky príslušných
vedeckých, resp. umeleckých odborov,
integrovať medziodborové poznatky a vytvárať medzipredmetové vzťahy,
aplikovať rôzne stratégie učenia a vyučovania,
využívať didaktické prostriedky (metódy, formy, pomôcky),
v zameraní na efektívne dosahovanie vymedzených cieľov,
a dokáže ich prispôsobiť požiadavkám konkrétnej školy a individuálnym potrebám žiakov,
rešpektovať interindividuálne osobitosti žiakov pri hodnotení
a využívať adekvátnu spätnú väzbu.

Uvádzané spôsobilosti učiteľa považujeme za natoľko podstatné a relevantné, že sme ich zakomponovali do hodnotiacich nástrojov. Tie
pozostávajú z hodnotiacich hárkov, aby sa na didaktické kompetencie
zamerala detailná pozornosť hospitujúcich hodnotiteľov. Hospitačné
hárky sme „výkonovo“ zamerali na šesť základných kategórií: organizácia priebehu vyučovacej hodiny, realizácia vyučovacieho procesu,
znalosť obsahu vyučovacieho procesu, podpora učebných procesov,
pedagogická diagnostika, využívanie materiálnych didaktických prostriedkov. Konkrétne sú v nich sledované tieto komponenty vyučovacej
hodiny:
1. organizácia priebehu vyučovacej hodiny: využitie času vyučovacej hodiny, časová dotácia vyčlenená na jednotlivé etapy vyučovacej hodiny, primeranosť a adekvátnosť vyčleneného časového priestoru a efektívnosť jeho využitia; riešenie výchovných
a neočakávaných situácií, ktoré vyžadujú nerutinné rozhodovanie a konanie učiteľa; práca s nedisciplinovanými žiakmi;
2. realizácia vyučovacieho procesu: súlad témy vyučovacej hodiny s obsahom IŠVP a ŠkVP a štandardmi, jasnosť stanovenia
výchovno-vzdelávacích cieľov; používanie metód vzhľadom
na dosahovanie stanovených cieľov, aplikácia vyučovacích
metód zohľadňujúca individuálne odlišnosti žiakov, strieda-
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3.

4.

5.

6.

nie úloh a cvičení rôznej náročnosti, zrozumiteľnosť inštrukcií, tvorba a upevňovanie vedomostí, vytváranie a rozvíjanie
zručností a návykov, kladenie relevantných otázok, vytváranie
medzipredmetových väzieb, dodržiavanie didaktických zásad
vzhľadom na ciele vyučovacej hodiny, naplnenie cieľov vyučovacej hodiny;
znalosť obsahu vyučovaného predmetu: prezentovanie učiva,
používanie relevantnej terminológie, ozrejmovanie súvislostí
medzi osvojenými a preberanými pojmami a javmi;
podpora učebných procesov: vzbudzovanie záujmu žiakov
o preberané učivo (motivácia), aktivizovanie žiakov, variabilnosť aktivít, bezprostredné reagovanie na dianie v triede (mi
krodiagnostikovanie a spätná väzba), vytváranie pozitívnej klímy, komunikačné prostriedky učiteľa;
diagnostikovanie: vstupné diagnostikovanie, priebežné overovanie osvojenia si a pochopenia preberaného učiva, diagnostické metódy a formy, využívanie netradičných diagnostických
metód, hodnotenie kognitívnej úrovne, hodnotenie nonkognitívnych vlastností a prejavov, rešpektovanie individuálnych
osobitostí (individuálny prístup), etiologický prístup (zohľadňovanie príčin zisteného stavu), využívanie spätnej väzby;
využívanie materiálnych didaktických prostriedkov: využívanie učebných materiálov v procesoch vyučovania a učenia sa,
diverzita využívaných učebných pomôcok a didaktickej techniky, využívanie jednotlivých druhov učebných pomôcok a didaktickej techniky.

Záver pozorovacieho hárku patrí stručnému zhodnoteniu vyučovacej
hodiny hodnotiteľom v podobe záverov a odporúčaní, ale i hospitovaným učiteľom, ktorý má priestor pre vyjadrenie súhlasného, resp.
nesúhlasného stanoviska (podrobné hodnotenie realizuje v sebahodnotiacom hárku).
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Sebahodnotiaci hárok má tendenciu paralelne sa zamerať na rovnaké faktory ako hodnotiaci hárok a sledovať identické javy, ale z pohľadu samotného učiteľa.
Pohospitačný rozhovor obsahuje námety otázok, ktoré môže použiť
hodnotiteľ v následnom rozhovore s hodnoteným učiteľom. Je to súbor
otázok a námetov, ktoré možno aplikovať v danej podobe, prípadne
preštylizované, podľa momentálnej potreby a situácie, ktorá na základe realizovaných hospitácií v pohospitačných rozboroch vznikne.
V rámci uvádzanej prvej prípadovej štúdie bola použitá predfinálna (širšia) verzia hodnotiaceho a sebahodnotiaceho hárku. Vo finálnej
verzii bola štruktúra hodnotených komponentov eliminovaná na štyri
pozorované kategórie, a to organizáciu priebehu vyučovacej hodiny,
realizáciu vyučovacieho procesu, znalosť obsahu vyučovaného predmetu a diagnostikovanie (Gadušová a kol., 2019).
6.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – PEDAGOGIKA
6.2.1 ANOTÁCIA
Kompetenciu zameranú na obsah a didaktiku vyučovaných predmetov
sme hodnotili u študenta počas pedagogickej praxe. Realizovali sme
hospitáciu na Strednej odbornej škole pedagogickej. Bol to úplne iný
pohľad ako pri hodnotení „ostrieľaných“ učiteľov. Pohľad, ktorý je ale
rovnako cenný a hodnotný. Pre samotného študenta, ktorému dokážeme poskytnúť konkrétny a cielený odraz jeho odborno-didaktickej
kompetencie, i pre nás hodnotiteľov, ako dôkaz využiteľnosti hodnotiacich hárkov aj na účely hospitácií študentov počas pedagogickej praxe.
Hospitovaná bola hodina pedagogiky. Témou vyučovacej hodiny
bola Spoločenská podmienenosť výchovy. Pre hospitovaného študenta
to bol v rámci daného odboru tretí aktívny výstup.
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Ukážka 6.1 Vyplnený hodnotiaci hárok.

/73/

6.2.2 ANALÝZA
Vzhľadom na všeobecne platný názor, že všetky začiatky sú ťažké,
nechceme byť v hodnotení študentovho výstupu príliš kritickí. Nebudeme sa vyjadrovať ku každej pozorovanej kategórii, bodové vyjadrenie je čitateľné v hodnotiacom hárku, ktorý prikladáme v ukážke 6.1.
Viaceré kategórie v hodnotiacom hárku sme nemohli posúdiť, preto
sme ich označovali NP. Vyplýva to zo samotnej podstaty toho, o akú
vyučovaciu hodinu išlo. Máme tým na mysli, že ak hodnotíme kompetencie študenta učiteľstva počas pedagogickej praxe, musíme brať
do úvahy fakt, že študent učiteľstva triedu nepozná, nemôže teda didaktickú zásadu individuálneho prístupu a s tým súvisiace procesy
aplikovať. Týka sa to vyučovacích metód zohľadňujúcich individuálnu
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odlišnosť, hodnotenia nonkognitívnych vlastností, rešpektovanie interindividuálnych osobitostí. Rovnako študent učiteľstva nemal priestor
pre etiologický prístup v diagnostikovaní. A zrejme, podľa očakávaní, keďže boli na hodine prítomní viacerí pedagógovia (cvičný učiteľ
a hospitujúci pedagógovia z univerzity), nedochádzalo k žiadnym výchovným problémom, ktoré by musel riešiť, žiaci boli disciplinovaní
a spolupracujúci. V podstate, svojou aktívnosťou a prístupom, žiaci
vedenie edukačného procesu študentovi učiteľstva „uľahčovali“.
Chceme upozorniť na vybrané hodnotené aspekty danej kompetencie s presvedčením, že ich zdôraznenie vedie priamo a výrazne
ku zvýšeniu kvality edukačného procesu.
Študent učiteľstva na úvod hodiny oznámil tému, naznačil, čím
sa budú zaoberať, ale taxatívne, k čomu majú žiaci dospieť, že majú
pochopiť vzťah medzi výchovou a daným typom spoločnosti, to neuviedol. Prispieť k efektívnejšiemu uchopeniu podstaty zákonitosti
výchova – spoločnosť bolo možné aj prostredníctvom využitia medzipredmetových vzťahov. Poznatky a vedomosti žiakov z dejepisu
a náuky o spoločnosti však študent učiteľstva nezakomponoval do prezentovania nového učiva. Tento vzťah žiaci na základe toho, ako vyučujúci-praktikant poňal obsah učiva, nemali veľmi možnosť pochopiť.
Uvedenú skutočnosť nie je možné úplne jednoznačne potvrdiť, keďže
naplnenie cieľa vyučovacej hodiny, ktorý nebol taxatívne vyjadrený,
nebolo v závere vyučovacej hodiny overené. Praktikant nediagnostikoval na záver hodiny, či a ako žiaci pochopili vzťah medzi typom výchovy a spoločnosťou.
Z toho jednoznačne vyplýva, že študent učiteľstva viedol žiakov iba
„po povrchu“ témy, nemotivoval ich premýšľať hlbšie, v súvislostiach.
Ako slabé miesto hospitovanej hodiny vidíme aj spôsob kladenia
otázok vyučujúcim študentom učiteľstva. Položené otázky neboli jasné, často sme ani my, z pohľadu hospitujúcich a znalých problematiky, nevedeli, na čo sa vyučujúci pýta, k čomu svojou otázkou smeruje. Otázkami chcel vyučujúci praktikant aktivizovať žiakov, čo sa mu
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aj darilo. Žiaci reagovali, hoci často boli otázky položené irelevantne
a nesprávne.
K aktivizácii žiakov zvolil vyučujúci študent učiteľstva aj metódu
brainstormingu, čo žiaci celkom pozitívne ocenili a radi sa prešli k tabuli napísať svoj nápad. Danú metódu môžeme považovať za vhodne
zvolenú, nie sme však celkom stotožnení s tým, že by bola náležite didakticky využitá. Študent učiteľstva vytvorené nápady žiakov následne
nijako nevyhodnotil, nepracoval s nimi, nevyhodnotil. Z tohto pohľadu sa preto využitie aktivizujúcej metódy môže javiť kontraproduktívne, lebo sa výrazne skrátil čas, ktorý mohol vyučujúci študent učiteľstva venovať sumatívnemu diagnostikovaniu a prevereniu toho, čo
žiaci z obsahu učiva na vyučovacej hodine pochopili a či vôbec niečo
pochopili.
Pozitívne však oceňujeme snahu vyučujúceho študenta učiteľstva
o vytváranie pozitívnej atmosféry v triede. Bol k študentom prívetivý,
prejavoval záujem, počúval ich, poskytoval im spätnú väzbu, adekvátne reagoval na dianie v triede. Neverbálna komunikácia odhaľovala
neistotu a nervozitu, ktorú by sme mohli akceptovať ako prirodzený
stav a emocionálne rozpoloženie začínajúceho učiteľa. V danom prípade sa však domnievame, že neistota bola spôsobená aj nedôslednou
prípravou na vyučovaciu hodinu. Študent učiteľstva, domnievame sa,
nebol dostatočne oboznámený cvičným učiteľom o povahe učiva a o
vhodných metódach na jeho vysvetlenie, a preto neuskutočnil dôslednú didaktickú analýzu učiva, čo sa výrazne premietlo do spôsobu vedenia edukačného procesu.
6.2.3 ALTERÁCIA
V súlade s uvedenými analýzami a s trochou nadhľadu, vychádzajúc
z Komenského tvrdenia, že za nedostatky v učení žiakov je prioritne
zodpovedný učiteľ, lebo nedokázal svojím prístupom vyvolať u žiakov „lásku k poznaniu“, sa zamerajme práve na pomenované aspekty.
Teda na to, ako najoptimálnejšie odprezentovať učivo, tak, aby ho žiaci
nielen pochopili, ale aby vnímali jeho využiteľnosť, opodstatnenosť,
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zmysluplnosť. Podstatné je, ako učiteľ dokáže motivovať a aktivizovať
svojich žiakov, rešpektovať a zohľadňovať ich individuálne odlišnosti,
či a ako reaguje na bezprostrednú situáciu v triede, ako pracuje so spätnou väzbou, akým spôsobom komunikuje so žiakmi a či tým vytvára
prijemnú pracovnú klímu a podnecuje tak proces učenia sa žiakov.
Sme presvedčení, že ak by študent učiteľstva realizoval v príprave
na vyučovaciu hodinu dôslednú didaktickú analýzu učiva, vyvaroval
by sa vyššie uvedeným nedostatkom. V prvom rade by sme jednoznačne odporúčali ujasniť si cieľ vyučovacej hodiny. Pričom cieľ vyučovacej
hodiny nie je nevyhnutné vyjadriť absolútne pedagogicky a didakticky
správne (napríklad podľa Bloomovej taxonómie), ale primerane žiakom sa dá predostrieť, k čomu na hodine smerujú, čo je ich zámerom,
čo majú pochopiť, zistiť, čomu majú porozumieť a prečo. Pomôže to
nielen v upriamení pozornosti na podstatu edukačnej reality, ktorá
je predmetom danej vyučovacej hodiny, ale zároveň žiakov aktivizuje
a dáva ich aktivite opodstatnenosť a zmysel.
Problematika otázok a náročnosť ich správneho kladenia je často
podceňovaná oblasť edukačného pôsobenia. Skúsenosti (aj z tejto hospitovanej hodiny) však poukazujú na to, že bývajú často „kameňom
úrazu“. V zásade platí, že keď sa dvaja pýtajú na to isté, nedostanú dve
rovnaké odpovede. To, akú dostaneme odpoveď, závisí od toho, ako
položíme otázku. Mnoho, aj skúsených učiteľov, má problém s tým,
akým spôsobom žiaci na ich otázky odpovedajú. Často sú odpovede
žiakov vnímané ako nekomplexné, nepresné, nekonkrétne, prípadne
ako irelevantné či dokonca drzé. Učitelia majú často pocit, že žiaci
nemajú záujem viesť diskusiu, sú pasívni a pod.. „Problém“ však najčastejšie býva práve v tom, ako je otázka položená. Preto študentom
učiteľstva odporúčame písať si konkrétne znenie otázok, ktoré plánujú
položiť počas vyučovacej hodiny, do príprav na vyučovaciu hodinu. Je
zmysluplné zamyslieť sa nad tým, čo otázkou sledujeme, aký kognitívny proces u žiakov má otázka vyvolať a podporiť, k čomu chceme
žiakov otázkou priviesť, či nekladieme neužitočné otázky, či je formu-

/77/

lácia slovných spojení a slovník, ktorý používame jasný a konkrétny
a podobne.
Popisovali a analyzovali sme vyučovaciu hodinu realizovanú študentom učiteľstva, ktorý získava prvé profesijné skúsenosti. Jeho kompetencia ovládanie obsahu a didaktiky predmetu pedagogika je v procese zrodu. Opísané postrehy je potrebné vnímať ako odzrkadlenie
priebehu konkrétnej vyučovacej hodiny s cieľom upriamiť pozornosť
na pozitívne javy, ale zároveň načrtnúť aj slabiny v prístupe študenta
učiteľstva, ktoré je vhodné včas minimalizovať, transformovať na vyhovujúcejšie a posilniť tak odborno-didaktickú kompetenciu študenta
učiteľstva v samotných počiatkoch jej rozvoja.
6.3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – TECHNIKA
6.3.1 ANOTÁCIA
V druhom prípade hodnotenie kompetencie ovládania obsahu a didaktiky vyučovaných predmetov bolo realizované na hodine predmetu technika v 6. ročníku základnej školy. Témou hodiny bolo Zapájanie elektrických spotrebičov v obvode. Hodina mala štandardnú dĺžku
45 minút. Vyučujúcim bol učiteľ s 26-ročnou praxou. Na hodine sa
zúčastnilo 10 žiakov.
Vyučujúci na začiatku hodiny oboznámil žiakov s plánovaným
priebehom a štruktúrou vyučovacej hodiny: hodina bude kombinovaná, v prvej, teoretickej časti sa žiaci dozvedia niektoré nové poznatky
nadväzujúce na učivo preberané na predchádzajúcich hodinách, potom im budú rozdané stavebnice. V druhej, praktickej časti vyučovacej
hodiny budú žiaci zostavovať „elektrické...“ slovo obvody učiteľ nevyslovil. Zopakoval “elektrické” a spýtal sa „čo?“. Nechal žiakov, aby oni
doplnili slovo „obvody”. Prisvedčil im, že budú skutočne zapájať elektrické obvody, o ktorých si hovorili na predchádzajúcej hodine. A tým
plynule prešiel k prvej časti vyučovacej hodiny. Začal sa pýtať žiakov,
čo je to elektrický obvod, aké prvky tvoria elektrický obvod, ako a čo
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v elektrickom obvode musí byť zapojené. Väčšina žiakov sa iniciatívne
hlásila odpovedať, ale učiteľ vyvolával (pokynom ruky, zrejme kvôli
dynamike hodiny) aj žiakov, ktorí boli len „pasívnymi pozorovateľmi“ toho, čo sa práve deje v triede. Učiteľ pri odpovediach žiakov dbal
na to, aby uvádzali presne a úplne odbornú terminológiu. Napríklad sa
neuspokojil s odpoveďou, že v obvode musí byť zapojený zdroj. Hneď
sa pýtal „zdroj čoho?“ – energie – „akej energie?“ – elektrickej energie – „tomu hovoríme, že je to zdroj čoho?“ – napätia/prúdu – „akého napätia/prúdu?“ – elektrického napätia/prúdu. Analogická situácia
bola aj v súvislosti s ďalšími prvkami elektrických obvodov: vodiče
elektrického prúdu, spínače, elektrické spotrebiče. Ďalšia časť otázok
smerovaných na žiakov sa týkala pojmu elektrická energia a elektrické spotrebiče: „Čo je to elektrická energia?“, „Ktoré časti elektrického
obvodu majú elektrickú energiu?“, „Ktoré časti elektrického obvodu
sú zdrojom elektrického prúdu/?“, „Čo môže byť zdrojom elektrického prúdu/napätia?“ – batérie, fotovoltaické panely, elektrické zásuvky,
„Čo môže byť elektrickým spotrebičom?“ – žiarovky, lampy, LED diódy, rýchlovarná kanvica, mixér, mikrovlnná rúra, hriankovač, práčka.
V tomto bode učiteľ plynule prešiel k zapájaniu elektrických spotrebičov do zdroja elektrickej energie/elektrického prúdu a zapájal spotrebiče do zásuviek, tak, aby tieto prístroje plnili svoju funkciu. Učiteľ tak
konkretizoval funkcie spotrebičov, ktoré žiaci spontánne vymenovávali. Ďalšia časť frontálneho opakovania bola zameraná na znázorňovanie jednotlivých častí elektrického obvodu prostredníctvom schematických značiek. Učiteľ opäť dbal na precíznu odbornú správnosť
kreslených schém: kreslenie elektrických obvodov všeobecne, s rozpojeným spínačom, označovanie kladného zdroja elektrického napätia.
Znázorňovanie zdroja napätia učiteľ využil na upevnenie praktickej
zručnosti žiakov správne zakladať do elektrických spotrebičov baterky.
Učiteľ mal na ukážku pripravené tužkové baterky a upozornil žiakov,
že každá baterka má označený kladný a záporný – slovo pól opäť nechal doplniť žiakov, a že pri zakladaní bateriek je potrebné dávať po-
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zor na ich správne založenie do priestoru v spotrebiči (napr. do rádia).
Spôsob zapájania formuloval slovne zámerne nesprávne: „... a pripája
sa kladným pólom na miesto označené záporne a záporným pólom
na miesto označené kladne, pravda?“ Následne spolu so žiakmi boli
opätovne pomenované jednotlivé časti elektrického obvodu, ktorý
v predchádzajúcom, v úvodnej časti vyučovacej hodiny zameranej
na schematické značky, nakreslil jeden zo žiakov na tabuľu, nasledoval
komentár správneho zakresľovania značiek do schém. Po pomenovaní
jednotlivých častí elektrického obvodu učiteľ uviedol pojem: jednoduchý elektrický obvod a vzápätí upozornil žiakov, že v praxi sa väčšinou
stretávame s elektrickými obvodmi, v ktorých je zapojených viac ako
jeden elektrický spotrebič. Ako príklady uviedol osvetlenie vianočných stromčekov a tiež stropné osvetlenie v triedach. Učiteľ takto uviedol tému nového učiva Zapájanie elektrických spotrebičov v obvode.
Konštatoval, že viacero spotrebičov môžeme do obvodu zapojiť jedným
z dvoch spôsobov. Obidve možnosti schematicky nakreslil na tabuľu,
vysvetlil, ako sú v jednom a druhom prípade spojené dva spotrebiče, napríklad dve žiarovky. Následne učiteľ pomenoval tieto zapojenia
po slovensky i odborne (za sebou – sériovo; vedľa seba – paralelne).
Počas toho, ako si žiaci zakresľovali schémy zapojení a prepisovali si ich
pomenovania do zošitov, učiteľ sa pohyboval po triede a kontroloval
poznámky žiakov v zošitoch. Počas tohto prechádzania po triede vysvetľoval schematickú značku uzla a súčasne kontroloval, či tieto uzly
majú žiaci v prekresľovaných schémach správne zakreslené. Po návrate
k tabuli na schéme paralelného zapojenia vysvetlil žiakom pojmy: vetva elektrického obvodu, rozvetvená a nerozvetvená časť elektrického
obvodu. Následne vhodnými otázkami kladenými žiakom upevnil pojem: elektrický uzol a doplnil poznámky k obom zapojeniam na tabuli,
ktoré si žiaci odpisovali do zošitov. Skompletizovaním poznámok bola
ukončená prvá, teoretická časť hodiny.
Druhá časť hodiny začala tým, že učiteľ rozdal dvojiciam žiakov
pracovné listy a stavebnice. Prvá úloha bola zameraná na praktické
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zapojenie dvoch spotrebičov jednak sériovo a jednak paralelne, podľa zadaných schém. Žiaci si mali zadané schémy preštudovať a určiť,
ktoré spotrebiče majú zapájať. Na rozdiel od schém prezentovaných
počas teoretickej časti hodiny, prakticky mali zapájať žiarovku a motorček, s ktorým pracovali na predchádzajúcej hodine. Po ozrejmení
schém učiteľ sústredil pozornosť žiakov na stavebnicový komponent
zdroja napätia, ktorý tvorili dve baterky a poistka. Tento bod hodiny
učiteľ využil na oboznámenie žiakov s funkciou elektrických poistiek,
ako komponentov ochraňujúcich samotný elektrický obvod, ale súčasne aj užívateľov elektrických spotrebičov a tiež na výchovu k bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi a zdrojmi elektrického napätia. Po tejto učiteľovej výchovnej intervencii jednotlivé dvojice žiakov začali zostavovať prvý zo zadaných obvodov, obvod so sériovým
zapojením žiarovky a motorčeka. Učiteľ prechádzal od jednej dvojice
k druhej, kontroloval činnosť žiakov, pri niektorých komentoval vytvárané zapojenie on, pri niektorých nechával žiakov, aby sami komentovali nimi vytváraný obvod. Dvojice, pri ktorých skontroloval správnosť
výsledného zapojenia, mohli pokračovať v zadanej úlohe zostavovaním
druhého obvodu, obvodu s paralelným zapojením žiarovky a motorčeka a potom obvodu zadaného v druhej úlohe. Zadanie druhej úlohy
učiteľ vopred nekomentoval. Žiaci mali podľa zadanej schémy zapojiť
jednoduchý obvod obsahujúci LED diódu. Stavebnicový komponent
s LED diódou obsahoval aj jej značku, na základe čoho sa predpokladalo správne funkčné zapojenie obvodu. Žiaci v dvoch dvojiciach
zapojili diódu v opačnom smere, ale sami, bez upozornenia učiteľa,
sfunkčnili obvod otočením tohto komponentu. Učiteľ žiakov pochválil, že sú šikovní a všetci pracujú veľmi pozorne. Žiaci sami prišli na to,
že ak dióda nesvieti, treba ju otočiť. Učiteľ k termínu LED dióda zaviedol slovenský ekvivalent: svietiaca dióda. Následne ukázal žiakom aj
iné LED diódy, ktoré mal pripravené. LED diódy vydávali, okrem červeného svetla svetlo oranžové, zelené alebo aj svetlo nevydávali. Na základe otázok a nedopovedaných viet učiteľ sumarizoval hlavnú charak-
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teristiku diódy: prepúšťanie elektrického prúdu iba v jednom smere
a vyžarovanie svetla. Sumarizáciu poznatkov učiteľ spájal aj s vysvetľovaním jednotlivých častí schematickej značky tejto súčiastky. Paralelne
s týmito aktivitami žiaci mali možnosť opätovne si skúšať fungovanie
obvodu pri zapájaní diódy v jednom a v druhom smere. Následne si
žiaci skompletizovali poznámky doplnením charakteristiky diódy.
V závere hodiny žiaci najprv uložili stavebnice a potom im učiteľ
kládol otázky zamerané na to, čo sa na hodine naučili (Čo sme sa naučili?, Na čo sme prišli?, Ako povieme, že...?). Pri kladení otázok využíval aj schémy zaznamenané počas hodiny na tabuli. Úplným záverom
hodiny bola pochvala žiakov za ich aktivitu na hodine.
6.3.2 ANALÝZA
Hospitovaná hodina techniky bola v súlade s obsahom Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Tematicky bola zameraná
na podoblasť Elektrická energia, elektrické obvody a obsahovo na naplnenie výkonových štandardov (MŠVVaŠ SR):
• zostaviť sériové a paralelné zapojenie žiaroviek na elektrickej
stavebnici podľa schémy,
• zapojiť diódu v priepustnom a nepriepustnom smere.
Cieľ hodiny žiakom oznámený nebol, ale učiteľ ich hneď v úvode informoval, čo bude obsahom hodiny, čo budú robiť, na čo budú nadväzovať. Vôbec pritom nepoužil termíny ako sériové alebo paralelné
zapojenie, či zapájanie diódy do elektrického obvodu. Oboznámiť žiakov s danými dvoma spôsobmi zapájania spotrebičov do elektrického
obvodu predstavovalo cieľ pre učiteľa. Pre žiakov bolo cieľom dozvedieť sa niečo nové, nadväzujúce na to, čo robili na predchádzajúcej vyučovacej hodine, a zdokonaľovať sa v zapájaní elektrických obvodov.
Čo to nové má byť konkrétne, zisťovali až počas hodiny, ktorej priebeh im však bol vopred oznámený, aby boli motivovaní k jednotlivým
učebným aktivitám, boli zvedaví a tešili sa na to, čo budú počas hodiny
robiť. Rozvoj schopnosti vytvárania elektrických obvodov a zapájania
elektrických spotrebičov a diód do obvodov si učiteľ priebežne ove-
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roval tým, že sa pohyboval medzi jednotlivými dvojicami a sledoval,
kontroloval, činnosť žiakov. Osvojenie si nových poznatkov bolo skontrolované v rámci záveru hodiny, kedy aj žiaci mali možnosť si uvedomiť a sumarizovať čo nového sa na hodine naučili.
Ak učiteľ nekonkretizuje na začiatku cieľ hodiny, neznamená to, že
by hodina bola „bez cieľa“, alebo že by žiaci nevedeli ČO a PREČO
robia. Každá vyučovacia jednotka vyučovací cieľ má, a to aj bez jeho
explicitného oznámenia žiakom zo strany učiteľa. Latentne je „formulácia“ cieľa hodiny daná témou učebnej látky, ktorá sa preberá na hodine, a typom vyučovacej hodiny. Veď učiteľ sa už pri príprave na hodinu
zamýšľa nad tým, čo bude cieľom hodiny a aké učebné výsledky majú
žiaci vykazovať po skončení hodiny. On je ten, komu musí byť jasná
presná formulácia cieľa. V praxi sa však veľmi často stretávame s tým,
že exaktné oznámenie cieľa hodiny žiakom je brané ako jedno z kritérií, bodov, hodnotenia učiteľov, najmä zo strany školských inšpektorov,
a to nezávisle od typu hospitovanej hodiny. Pritom stanovenie výchovno-vzdelávacieho cieľa je východiskovým bodom prípravy učiteľa.
Detailné oboznamovanie žiakov s výchovno-vzdelávacími cieľmi nie je
v praxi bežnou súčasťou vyučovacích hodín. Ciele sa žiakom obvykle
ozrejmujú len pri „otváraní“ nových tematických celkov.
Z uvedeného vyplýva, že v tomto bode hodnotíme hospitovaného
učiteľa vysoko pozitívne. Nezaoberal sa konkretizáciou vytýčených
cieľov, ale žiakov oboznámil s časovým rozvrhom vyučovacej hodiny
a súčasne ich hneď aj motivoval k tomu, aby sa zapájali do učebných
činností, ktoré pre nich pripravil.
Takisto celú realizáciu vyučovacej hodiny vo všetkých bodoch: používanie rôznych metód na dosiahnutie cieľov, ktoré si učiteľ stanovil a ktoré sú v podstate formulované v príslušnom výkonovom štandarde, dodržiavanie didaktických zásad s ohľadom na sledované ciele
vyučovacej hodiny, logická nadväznosť použitých metód, hodnotíme
vysoko pozitívne.
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Vo výkonovom štandarde sa uvádza ako sledovaný cieľ: schopnosť
žiaka zostaviť sériové a paralelné zapojenie žiaroviek. Učiteľ veľmi
účelne využil problém dostupnosti iba jednej žiarovky pre každú dvojicu žiakov (súčasťou použitých stavebníc je iba jeden kus žiarovky).
Na rozdiel od teoretického výkladu, pri praktickej činnosti, žiaci sériovo a paralelne zapájali žiarovku s motorčekom, čo učiteľ využil k tomu,
aby si žiaci uvedomili, že v jednom obvode nemusia byť zaradené len
rovnaké, ale aj rôzne typy spotrebičov, resp. že nielen rovnaké, ale aj
rôzne typy spotrebičov môžu byť zapájané jedným alebo druhým spôsobom (sériovo alebo paralelne). Prepájanie teórie, preberaného učiva,
s praxou a so skúsenosťami žiakov z ich bežného života, sa prelínalo
všetkými časťami vyučovacej hodiny. Dôležitosť osvojovaných poznatkov pre naše bežné fungovanie v živote bola nepriamo zdôraznená
v časti hodiny, keď učiteľ poukazoval na aspekty bezpečnosti nielen
pri práci s elektrickými obvodmi, ale aj pri manipulácii s elektrickými
obvodmi a elektrickými spotrebičmi v domácnostiach.
Za silnú stránku učiteľa možno označiť jeho schopnosť používať rôzne verbálne podnety na udržiavanie aktivity žiakov. Nejde iba
o formuláciu rôznych druhov otázok, ale aj o používanie nedokončených viet a tým vytváranie priestoru pre žiakov na dokončovanie učiteľových neúplných viet, na dopĺňanie odbornej terminológie, zdôrazňovanie správnej formulácie pravidiel a upozorňovanie na nesprávne
formulácie.
Okrem akcentovania prepojenosti preberaného učiva s praxou, učiteľ poukázal aj na medzipredmetové vzťahy s fyzikou, keď v určitých
častiach vyučovacej hodiny poukázal na to, že podstatu niektorých
javov, s ktorými sa žiaci zaoberali počas vyučovacej hodiny (elektrický prúd, elektrická energia, polovodič), budú preberať neskôr v rámci
fyziky, čím zvýraznil aspekt „praktického fungovania“ techniky (aplikačný aspekt techniky).
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Z hľadiska organizácie časová dotácia a proporčnosť jednotlivých
etáp vyučovacej hodiny boli adekvátne a použité metódy zabezpečovali náležitú dynamiku celej hodiny.
6.3.3 ALTERÁCIA
Pri kontrole žiakov počas zapájania zadaných elektrických obvodov
učiteľ komunikáciu so žiakmi zameriaval na zadávanie inštrukcií, fixáciu odborných termínov a upevňovanie učiva prostredníctvom
popisov zostavených obvodov a ich fungovania. Možno, aj vzhľadom
na skutočnosť, že žiaci pracovali aktívne, učiteľ v podstate nevenoval
pozornosť hodnoteniu žiakov.
Hromadné zhodnotenie žiakov, ich pochválenie, či už počas vyučovacej hodiny a tiež závere, pri ukončení hodiny, bolo účelné a objektívne. Napriek tomu by bolo vhodné zvážiť uplatnenie aj individuálneho
hodnotenia žiakov. Napríklad aj v súvislosti s prácou dvoch dvojíc žiakov, v ktorých jeden z žiak bol dominantným realizátorom vykonávaných činností. Nemožno však povedať, že druhí členovia príslušných
dvojíc by boli iba pasívnymi prísediacimi, keďže na otázky učiteľa reagovali a hlásili sa do diskusií.
6.4 OTÁZKY A ÚLOHY
1. V čom ste mali v priebehu pedagogickej praxe najťažšiu pozíciu?
2. Zamyslite sa nad opodstatnenosťou didaktickej analýzy učiva.
3. S akými chybami v kladení otázok ste sa počas svojej edukácie,
prípadne pedagogickej praxe, najčastejšie stretli?
4. Zvoľte si ľubovoľnú tému hodiny a popíšte tri alternatívne spôsoby,
ako by ste oboznámili žiakov s cieľom tejto hodiny.
5. Navrhnite tri alternatívne spôsoby, ktorými by učiteľ mohol overiť
dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov určitej hodiny. V čom
spočívajú prednosti a v čom slabé stránky navrhovaných spôsobov?
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6. Zvoľte si ľubovoľnú edukačnú aktivitu a tri alternatívne spôsoby jej
realizácie. Posúďte účelnosť týchto spôsobov vzhľadom na rôzne
faktory, ktoré ju môžu ovplyvňovať.
7. Akými spôsobmi môže učiteľ realizovať vstupné a priebežné diagnostikovanie žiakov?
8. V súvislosti s vami zvolenou konkrétnou výučbovou situáciou navrhnite rôzne typy otázok, ktoré môže použiť učiteľ na podnecovanie aktivity žiakov?
9. Čo považujete za svoju silnú a čo za slabú stránku v súvislosti
s kladením otázok?
10. V čom sa prejavujú nedostatky a v čom silné stránky vášho profesijného výkonu v oblasti hodnotenia žiakov?
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7 PROJEKTOVANIE A PLÁNOVANIE EDUKÁCIE
Súčasťou komplexu profesijných kompetencií učiteľa, orientovaných
na riadenie procesu edukácie, je kompetencia projektovania a plánovania edukácie. Projektovanie a plánovanie vyučovacieho procesu
predstavuje jednu zo základných pedagogických požiadaviek na učiteľa. Bez vopred premysleného obsahového aspektu práce v školskom
systéme vzdelávania, či už z dlhodobého alebo krátkodobého aspektu,
a jeho didakticko-metodického spracovania by práca učiteľa a žiaka,
zameraná na naplnenie vopred jasného a zrozumiteľne formulovaného
komplexu cieľov, nebola možná.
7.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Charakteristika kompetencie
Kompetencia projektovať a plánovať edukáciu pozostáva z nasledovných špecifických spôsobilostí:
1. p
 oznatky: sú východiskom pre adekvátne poznanie problematiky
kompetencie,
2. zručnosti a postoje:
a) vedieť projektovať a plánovať edukáciu v kontexte s Inovovaným
štátnym vzdelávacím programom a so školským vzdelávacím
programom a v súlade s identifikovanými a požadovanými kľúčovými kompetenciami žiaka,
b) vedieť reflektovať skutočný proces učenia sa žiakov a porovnať
ho s naprojektovaným procesom,
c) vytvoriť individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci
s odborníkmi.
Východiskom projektovania a plánovania vyučovacieho a výchovného procesu je schopnosť stanoviť ciele vyučovania a vzdelávania, preto
musí každý učiteľ ovládať kritériá ich vytvárania. Vymedzovanie cieľov
súvisí s požiadavkami našej spoločnosti, ktoré sú aktuálne zakompono-
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vané v Zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Ďalšia skupina
požiadaviek súvisí s psychickými procesmi žiaka, učiteľ musí správne
diferencovať a následne napĺňať ciele v oblasti kognitívnej (intelektuálnej), socioafektívnej (výchovnej) a psychomotorickej (senzomotorické
zručnosti žiaka). Predpokladom uplatnenia kompetencie je aj poznanie a napĺňanie kľúčových kompetencií žiaka, ktoré charakterizujeme
ako súbor preukázateľných individuálnych schopností aktívneho a vedomého využívania vedomostí, zručností, postojov a hodnôt. Kvalita
výchovy a vzdelávania sa viaže na poznanie obsahového aspektu kompetencií žiaka a metodických možností ich napĺňania v konkrétnom
vyučovacom predmete (Lomnický a kol. 2017).
Kvalita skúmanej profesijnej kompetencie vyžaduje od učiteľa súbor poznatkov a schopností jej aplikácie na viacerých úrovniach: učiteľ
musí disponovať poznatkami viažucimi sa na dlhodobé projektovanie,
súvisiace s tvorbou štátneho vzdelávacieho programu. Aktívna projektová činnosť sa prejavuje pri tvorbe a korekciách školských vzdelávacích programov, učebných plánov a učebných osnov škôl. Vytvorenie
funkčného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu je výsledkom
strednodobého projektovania. Kvalita krátkodobého projektovania je
preukázateľná pri vytváraní modelov či scenárov vyučovacích hodín
a predstavuje každodennú pedagogickú činnosť učiteľa.
Nástroje a kritériá hodnotenia kompetencie
Hodnotiaci hárok pre hodnotenie kompetencie učiteľa Projektovať
a plánovať edukáciu má formu tabuľky a poskytuje relatívne rýchly
a efektívny zápis hodnotenia kritérií, prostredníctvom výberu zo škály
odpovedí: 1 = áno, 2 = skôr áno, 3 = skôr nie, 4 = nie, NP = nedá sa
posúdiť.
Potreba hlbšej analýzy hodnoteného výkonu učiteľa si vyžaduje od hodnotiteľa využiť aj metodologické možnosti, ktoré poskytuje
metodika AAA. Výber hodnotiacich kritérií kompetencie reflektuje
požiadavky, ktoré sú diferencované na vybraté indikátory (kritériá aj
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indikátory sú súčasťou Hodnotiaceho hárku). Pre prehľadnosť ich uvádzame v tabuľkovej podobe.
Ukážka 7.1 Hodnotiace kritériá a indikátory kompetencie projektovať
a plánovať edukáciu.
HODNOTIACE
INDIKÁTORY
KRITÉRIÁ
• Učiteľ pri plánovaní vyučovacieho procesu
zohľadnil požiadavky, stanovené školským
vzdelávacím programom.
Systém plánovania • Učiteľ relevantne napĺňal ciele vyučovacej
v škole a v konkréthodiny v súlade so školským vzdelávacím
nom vyučovacom
programom.
predmete
• Priebeh vyučovacej hodiny ukázal, že
učiteľ pri plánovaní reflektoval výsledky
svojho monitoringu z predchádzajúceho
vyučovania.
• Učiteľ zaradil do obsahu vyučovacej hodiny aktuálne poznatky vied.
Sledovanie vývoja
• Z realizácie vyučovacej hodiny bolo vidieť,
predmetu z teoreže učiteľ aplikoval didaktickú analýzu učitického a metodova v procese jej plánovania.
logického aspektu
• Učiteľ použil vyučovacie metódy, podporujúce aktívne učenie sa žiakov.
• Vyučovacia hodina bola naplánovaná s akPlánovanie reflektívnym uplatnením medzipredmetových
tuje interdisciplisúvislostí.
naritu v edukácii • Súčasťou plánovania vyučovacej hodiny
a hodnotiace
bolo aktívne uplatnenie prierezových tém.
procesy
• Učiteľ používal premyslený postup
pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

/89/

•
Výstavba vyučovacej hodiny

•
•
•
•

Obsahový a metodický aspekt VH

•
•

•
Vyučovacia hodina v kontexte
s potrebami žiaka

•
•
•

Učiteľ stanovil centrálny a parciálne ciele
jednotlivých súčastí vyučovacej hodiny.
Učiteľ realizoval naplánované obsahové
a výkonové požiadavky.
Učiteľ rešpektoval a dodržiaval plánované
časové členenie vyučovacej hodiny.
Realizácia vyučovacej hodiny rešpektovala
naplánované obsahové rozvrstvenie.
Výber a aplikácia metód a foriem práce
zodpovedala naplneniu stanovených cieľov
hodiny.
Logická výstavba obsahu učiva zodpovedala požiadavkám didaktickej transformácie.
Metodický prístup korešpondoval s vekom
žiakov a ich individuálnymi možnosťami
(špecifickosť a individuálnosť v prístupe
k určitej skupine žiakov).
Učiteľ plánovite rozvíjal vybraté kompetencie žiakov.
Učiteľ využil výchovný aspekt hodiny naplánovaný v súlade s témou.
Kontakt a spolupráca učiteľa so žiakmi
bola premyslene realizovaná.
Využitie materiálnych didaktických prostriedkov bolo premyslené a účelné.

Zdroj: vlastné spracovanie

Aplikácia metodiky AAA pri hodnotení kompetencie
V nasledujúcom texte sa venujeme možnostiam uplatnenia metodiky
AAA (anotácia, analýza, alterácia) pri hodnotení profesijnej kompetencie učiteľa: projektovať a plánovať edukáciu. Ide o prezentovanie optimálneho modelu hodnotenia zo strany hodnotiteľa, teda o akýsi ná-
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vod, ako je možné v konkrétnom prípade vybratú hodnotiacu metodiku implementovať. Vychádzame z teoretického zázemia kompetencie
a akceptujeme všetky zásadné aspekty v konkrétnom výkone učiteľa.
Kompetencia projektovať a plánovať edukáciu obsahuje komplex
systematicky vystavaných požiadaviek zohľadňujúci tri základné podoby projektovania a plánovania: dlhodobé, strednodobé, krátkodobé
(Lomnický 2017, Stranovská 2018, Sandanusová, 2018). V predkladanom modeli prístupu k hodnoteniu sa koncentrujeme na oblasť krátkodobého projektovania, teda budeme sledovať a posudzovať výkon vyučujúceho a prácu žiakov na jednej vyučovacej hodine, s prihliadnutím
na špecifikáciu požiadaviek danej kompetencie (uvedené vyššie).
V časti anotácia predstavíme kontext vyučovacej situácie alebo vyučovacej hodiny a didaktické uchopenie obsahu učiva. V analýze rozoberieme spôsob transformácie obsahu a jeho hodnotenie z pohľadu
jednotlivých sledovaných aspektov kompetencie, s výhľadom na alteráciu. Poslednú súčasť zvolenej metodiky, alteráciu, využijeme na celkové vyhodnotenie kvality požiadaviek sledovanej profesijnej kompetencie a poskytneme návrhy na jej zlepšenie.
7.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – OBČIANSKA NÁUKA
7.2.1 ANOTÁCIA
Kontext vyučovacej situácie/hodiny
Vyučovacia hodina bola realizovaná v druhom ročníku strednej školy v povinnom predmete občianska náuka na tému Právny štát a jeho
znaky, ktorá je súčasťou tematického celku Občan a štát.
Vyučujúci stanovil všeobecné ciele: žiak si osvojí poznatky o právnom štáte a jeho fungovaní, ďalej stanovil špecifické ciele, obsahový
a výkonový štandard, boli špecifikované relevantné kompetencie žiaka, vyučovacie metódy a formy práce, medzipredmetové súvislosti
a materiálno-didaktické prostriedky.
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Didaktické uchopenie učiva
Štruktúra vyučovacej hodiny pozostávala zo všetkých súčastí štandardnej hodiny, v rámci ktorej boli implementované metódy orientované prevažne na aktívnu prácu žiakov s podporou rozvíjania kritického a samostatného myslenia.
Po úvodnej časti, v ktorej bol formulovaný všeobecný cieľ hodiny,
nasledovala kontrolno-diagnostická časť (10 minút), v ktorej vyučujúci
predložil žiakom karikatúru, prezentujúcu totalitný režim – fašizmus.
Úlohou žiakov bolo identifikovať totalitný režim a pomenovať jednotlivé znaky totality na základe konkrétnych príkladov z karikatúry.
V motivačnej fáze (5 min.) učiteľ vytvoril na tabuli tabuľku s dvomi
stĺpcami. Do prvého žiaci zapisovali znaky totalitného režimu, na základe týchto znakov sa následne pokúsili identifikovať znaky demokratického režimu a zapisovali ich do druhého stĺpca.
Expozičnej časti bolo venovaných 15 minút, v jej úvode učiteľ kládol otázky:
• Na tabuli ste uviedli znaky oboch režimov, kde sú tieto znaky
zakotvené?
• Môžeme tieto znaky nájsť v ústavách štátov a v rôznych zákonoch?
• Mali aj totalitné režimy svoje ústavy?
Táto časť vyučovacej hodiny bola realizovaná prostredníctvom kombinácie metód vysvetľovania učiva (predovšetkým pojmového aparátu)
a sokratovského rozhovoru, ktorý bol realizovaný priebežne. Metóda práce s odborným textom bola použitá v podobe práce vo dvojiciach, žiaci dostali k dispozícii texty ústav: Ústava Slovenskej republiky z 31. júla 1939 a Ústava Československej socialistickej republiky
z 11. júla 1960. Žiaci hľadali odpovede na stanovené otázky. Na základe práce s textami ústav dedukovali základné princípy právneho štátu.
Fixačná časť vyučovacej hodiny trvala 8 minút a bola venovaná
utvrdeniu poznatkov. Učiteľ zvolil metódu individuálnej samostatnej
práce. Každý žiak dostal k dispozícii text a jeho úlohou bolo vyhľadať
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nedemokratické znaky a pokúsiť sa ich pretvoriť, transformovať na demokratické znaky, zodpovedajúce právnemu štátu.
Zadaniu domácej prípravy, zameranej na kognitívnu stránku témy,
venoval vyučujúci 2 minúty.
V závere hodiny (2 minúty) vyučujúci vyhodnotil prácu žiakov
a zhrnul tému hodiny v podobe kľúčových pojmov, ktoré zaznamenal
na tabuľu.
7.2.2 MODEL HODNOTENEJ VYUČOVACEJ HODINY
Konkrétny obraz implementácie hodnotenia prostredníctvom metodiky AAA si čitateľ urobí prostredníctvom ukážky modelu hodnotenej
vyučovacej hodiny, ktorá je koncipovaná na základe potrieb korešpondujúcich s krátkodobým plánovaním. Model je ilustráciou kvality tejto
kompetencie učiteľa a zohľadňuje viacero relevantných faktorov: škola,
špecifikácia komplexu vzdelávacích požiadaviek, konkretizáciu a rozvíjanie výkonových požiadaviek žiakov, tvorivú didaktickú modifikáciu učebného obsahu, tvorivú prácu s vyučovacími metódami a učebnými situáciami a pod.
Ukážka 7.2 Model hodnotenej vyučovacej hodiny.
Škola, ročník
Stredná škola, 2. roč.
Vyučujúci
Tematický celok
Občan a štát
Téma
Právny štát a jeho znaky
Všeobecné ciele
Žiak si osvojí poznatky o právnom štáte a jeho
fungovaní.
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Špecifické ciele

a) k ognitívne: žiak vie definovať právny štát,
dokáže vymenovať princípy právneho štátu
a identifikovať rozdiely medzi demokratickým a nedemokratickým režimom.
b) p sychomotorické: žiak dokáže identifikovať
demokratické a nedemokratické prvky
v ústave aj v rôznych odborných textoch.
c) s ocioafektívne: žiak dokáže zhodnotiť výhody a nevýhody právneho štátu a vie vyjadriť
vlastný postoj a názor k rôznym štátnym
politickým režimom.
Výkonový
Žiak vie definovať pojem právny štát, jeho
štandard
význam a princípy.
Obsahový
Právny štát, zákon, štátna moc, obmedzenia
štandard
moci.
Rozvíjanie
Občianske, komunikačné, sociálne kompetenkompetencií
cie.
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj; Multikultúrna
výchova.
Medzipredmetové Dejepis (príklady období, keď obmedzenia
súvislosti
moci neexistovali),
slovenský jazyk a literatúra (jazyková zložka).
Vyučovacie
Sokratovský rozhovor, otázky a odpovede,
metódy
vysvetľovanie, práca s odborným textom.
Organizačné
Samostatná práca, skupinová práca.
formy práce
Materiálno-didak- Karikatúra, tabuľa, fixky/krieda, písacie potretické prostriedky by, ukážka ústav z roku 1939 a 1960, powerpointová prezentácia, pracovný list.
Nástroje hodnoPracovný list.
tenia výkonov
žiakov
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Štruktúra
vyučovacej
hodiny;
Časový
rozvrh
Úvodná
časť
3 min.

Činnosť
učiteľa;
Činnosť
žiaka

Úvod
do vyučovacej hodiny.
Kontrolno- Učiteľ
-diagnospripraví
tická časť
karikatúru
10 min.
a žiaci ju
následne
analyzujú,
hodnotia.

Motivácia
5 min.

Učiteľ zadá
otázku
a žiaci
na ňu odpovedajú.

Konkretizácia metodických
krokov
Pozdravenie a vytýčenie cieľa
hodiny.
Žiaci sa
snažia
nájsť znaky
nedemokratického
(totalitného) režimu
na karikatúre a zapisujú ich
na tabuľu.
Žiaci sa
snažia
na základe
znakov
totalitného
režimu definovať znaky demokratického
režimu.

Didaktické Učebné
poznámky pomôcky

Zapájanie
všetkých
žiakov
do opakovania.

Karikatúra;
tabuľa; fixky/krieda.

Aktivita
všetkých
žiakov.

Tabuľa; fixky/krieda.
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Expozičná
časť
15 min.

Fixačná
časť
8 min.

Zadanie
domácej
prípravy
2 min.
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Učiteľ vysvetľuje
nové učivo,
žiaci si zapisujú poznámky.

Prostredníctvom
metódy
sokratovského
rozhovoru
učiteľ kladie otázky
žiakom
a vysvetľuje
pojmy.
Učiteľ zadá Žiaci sa
úlohu, žiaci snažia
na nej sana učiteľom
mostatne
pripravepracujú.
nom texte
identifikovať princípy
totality
a transformovať ich
na princípy
právneho
štátu.
Učiteľ zadá Žiaci sa
domácu
majú naučiť
úlohu a žia- rozdiely
ci si ju zapi- medzi tosujú.
talitným
a právnym
štátom.

Nezabúdať
zdôrazňovať dôležité
informácie,
ktoré si
majú žiaci
zapísať.

Tabuľa;
fixky/krieda; ukážka ústav
z roku 1939
a 1960.

Každý žiak
by mal samostatne
pracovať
na svojom
texte.

Pracovný
list; písacie
potreby.

Uistiť sa, že Zošit; písakaždý žiak cie potreby.
zaregistroval zadanie.

Vyhodnote-nie, záver hodiny
2 min.

Zhrnutie
učiva.

Vytýčenie
kľúčových
slov učiva.

Žiaci si
upevnia
preberané
učivo.

Tabuľa; fixky/ krieda.

Zdroj: vlastné spracovanie

7.2.3 ANALÝZA
Vyučovaciu hodinu budeme analyzovať na základe šiestich hodnotiacich kritérií, prináležiacich k hodnoteniu kompetencie projektovať
a plánovať edukáciu (ukážka 7.1). Každé hodnotiace kritérium obsahuje indikátory, tvoriace vnútornú výstavbu kritéria. Hodnotitelia môžu
pri analýze aplikovať kontextuálny prístup, založený na posudzovaní
jednotlivých indikátorov vo vzájomnom prelínaní sa tak, aby bol vytvorený obraz o kvalite jednotlivých posudzovaných hodnotiacich kritérií komplexný.
Systém plánovania v škole a v konkrétnom vyučovacom predmete
Vyučujúci pri plánovaní vyučovacieho procesu rešpektoval požiadavky školského vzdelávacieho programu, ktoré sú formulované v cieľoch
predmetu občianska náuka. Na hodnotenej vyučovacej hodine rozvíjal
právne vedomie žiakov, posilňoval ich zmysel pre osobnú i občiansku
zodpovednosť a motivoval ich k aktívnej účasti na živote v demokratickej spoločnosti. Učiteľ pri plánovaní hodiny kalkuloval s poznatkami žiakov z predchádzajúcich tém, monitorovanie však nepreukázalo
predpokladaný efekt, niektorí žiaci nedokázali na jeho otázky správne
reagovať.
Sledovanie vývoja predmetu z teoretického a metodologického aspektu
Vyučujúci preukázal výborné poznatky z odboru výchova k občianstvu, konkrétne z jeho obsahovej zložky – právo, ktoré vhodne prepojil
s poznatkami z histórie (druhý predmet vyučujúceho). Komparácia
demokratického a nedemokratického politického systému poskytla
žiakom relevantné informácie o povahe právneho štátu. Prezentovanie
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uvedeného bolo akcentované v kontexte s aktuálnou politicko-spoločenskou situáciou v SR, ktorá do istej miery toleruje aktivity politických
skupín, preferujúcich nedemokratické prvky. Pozitívne hodnotíme využitie aktualizácie, ktorá je v predmete občianska náuka nevyhnutná.
Realizácia didaktickej analýzy učiva bola vhodná, výsledky hodiny
preukázali, že vyučujúci v procese plánovania tento aspekt považoval
za dôležitý, keďže žiaci vo fixačnej časti hodiny preukázali dobrú orientáciu v problematike a dokázali relatívne správne riešiť zadanú samostatnú úlohu.
Učiteľ využil viacero vyučovacích metód. V expozičnej časti hodiny
bol okrem výkladu použitý aj sokratovský rozhovor, otázky boli kladené frontálne, nechýbala demonštrácia. Žiaci počas výkladu zaznamenávali informácie na tabuľu a súbežne do zošitov, čím získali lepší
prehľad o preberanej problematike. Pri interpretácii odborného textu
(Ústava Slovenskej republiky z 31. júla 1939 a Ústava Československej
socialistickej republiky z 11. júla 1960) učiteľ využil prácu v skupinách,
tak naplnil požiadavku aktívneho učenia sa. Pozitívne možno hodnotiť
aj učiteľovu prácu orientovanú na rozvoj schopností a postojov žiakov,
ktoré mohli prezentovať pri práci s textami ústav, kde mali priestor
na vyjadrenie svojho názoru, týkajúceho sa dodržiavania týchto dokumentov.
Plánovanie reflektuje interdisciplinaritu v edukácii a hodnotiace
procesy
Z pozorovania vyučovacej hodiny bolo evidentné, že vyučujúci pri jej
plánovaní zakomponoval aj aktívne uplatnenie medzipredmetových
súvislostí. Dominovalo predovšetkým prepojenie s predmetom dejepis, poznatky z neho žiaci uplatňovali počas celej expozičnej časti
hodiny. Využitie predmetu slovenský jazyk a literatúra bolo evidentné
pri práci žiakov s textami ústav, išlo predovšetkým o porozumenie odborného textu, ktoré sa preukazovalo v odpovediach na vopred formulované otázky (napr. Sú vybrané časti ústavy podľa vás demokratické?
Odôvodnite svoje tvrdenie.). Jazyková zložka predmetu bola využitá aj
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pri samostatnej práci vo fixačnej časti hodiny, žiaci vytvárali písomné
formulácie odpovedí na zadané otázky.
Súčasťou plánovania hodiny je aj uplatňovanie prierezových tém,
ktoré sú formulované v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe.
Z pozorovania bolo evidentné využitie témy Osobnostný a sociálny rozvoj, ktoré si učiteľ naplánoval. Pohospitačný rozhovor ukázal, že vyučujúci naplánoval aplikovanie prvkov Multikultúrnej výchovy, ktoré
neboli dostatočne realizované.
Na vyučovacej hodine prevažovalo slovné hodnotenie, pričom vyučujúci používal výrazy, ktorými vyjadroval spokojnosť s prácou žiakov
(výborne, dobre, súhlasím, ďakujem), ale aj nesúhlas s názormi (nesúhlasím, doplň...), vyučujúci sústavne sledoval výkony žiakov a podporoval ich. Klasifikácia nebola počas hodiny využitá.
Výstavba vyučovacej hodiny
Vyučujúci správne stanovil centrálny cieľ hodiny, ktorý zameral na získanie relevantných vedomostí o právnom štáte a princípoch jeho fungovania. Špecifické, resp. parciálne, ciele boli diferencované na základe
taxonómií B. S. Blooma, D. R. Kratwohla a E. J. Simpsonovej:
• kognitívne: žiak vie definovať právny štát, dokáže vymenovať
princípy právneho štátu a vymenovať rozdiely medzi demokratickým a nedemokratickým režimom,
• psychomotorické: žiak dokáže identifikovať demokratické
a nedemokratické prvky v ústave aj v iných textoch,
• socioafektívne: žiak dokáže zhodnotiť výhody a nevýhody
právneho štátu a vie vyjadriť vlastný postoj k štátnym politickým režimom.
Učiteľ nestanovil ciele jednotlivých častí vyučovacej hodiny, takže ich
dosiahnutie nie je možné posúdiť.
V súvislosti s požiadavkami predmetu občianska náuka, obsiahnutými v štátnom a školskom programe vzdelávania, boli formulované
vzdelávacie štandardy. Výkonový bol zameraný na schopnosť žiaka porozumieť významu právneho štátu a praktickému uplatňovaniu jeho

/99/

princípov. Vedomosti, viažuce sa na zvládnutie pojmového aparátu
témy, právny štát, zákon, štátna moc, obmedzenia moci, boli súčasťou
obsahového štandardu.
Časové rozvrstvenie jednotlivých súčastí hodiny bolo naplánované správne, učiteľ ho, až na drobné časové nezrovnalosti, prameniace
z aktuálnej práce žiakov, rešpektoval a dodržal.
Obsahový a metodický aspekt vyučovacej hodiny
Z realizácie hodiny prostredníctvom vybratých metód a prostriedkov
je možné usúdiť, že učiteľ vyučovací proces koordinoval na základe vopred premyslených a naplánovaných krokov. V tejto súvislosti neboli
pozorované žiadne zásadné zaváhania v časových reláciách hodiny ani
v prezentovaní jej obsahu. Obdobne hodnotíme aj výber metód a foriem práce, ktoré boli selektované v súlade s naplánovanými cieľmi.
Systematickosť v prístupe hodnotíme aj v súvislosti s výstavbou
obsahu učiva. Prezentovanie učiva malo potrebnú logickú štruktúru,
pričom od nedemokratických znakov štátu prešiel vyučujúci k demokratickým, ktoré žiaci porovnávali s uvedenými nedemokratickými
znakmi. Nasledovalo prezentovanie princípov právneho štátu a ich
komparovanie s nedemokratickými princípmi. Práca s ústavami tvorila aplikačnú súčasť expozičnej časti, v ktorej žiaci nachádzali znaky
potláčania ľudských práv a slobôd.
Korešpondovanie metodickej výstavby hodiny s vekom a mentálno-poznatkovými dispozíciami hodnotíme ako primerané. Vyučujúci
neuplatňoval špecifický individuálny prístup ku žiakov, keďže v triede
sa nenachádzali žiaci so špecifickými potrebami.
Vyučovacia hodina v kontexte s potrebami žiaka
Učiteľ pri plánovaní hodiny formuloval ambíciu rozvoja občianskych,
komunikačných a sociálnych kompetencií. Výber kompetencií v kontexte s témou považujeme za správny. Rozvoj občianskych kompetencií bol badateľný počas celej hodiny, vyučujúci podporoval potrebu
pochopenia práv občana a ich dodržiavanie, ako aj záujem žiakov o aktuálny stav spoločenského diania, jeho hodnotenie a vyjadrenie indi-
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viduálneho stanoviska na základe argumentácií. Komunikačné a sociálno-interakčné kompetencie boli rozvíjané prostredníctvom podpory
ústnej a písomnej komunikácie počas skupinovej práce žiakov.
Potencia výchovného rozmeru témy hodiny bola výrazná, vyučujúci ho podporoval predovšetkým pri kreovaní žiackych postojov, napriek tomu, že pri plánovaní tento aspekt priamo nezakomponoval.
Kontakt a spolupráca učiteľa so žiakmi boli realizované na primeranej úrovni. Vyučujúci používal kultivovaný prejav, ktorý korešpondoval s profesijnými požiadavkami, kladenými na učiteľov. Vyjadroval
sa presne, jasne, stručne a zrozumiteľne, žiakov oslovoval úctivo
a jeho vystupovanie bolo príjemné.
Využitie materiálnych didaktických prostriedkov hodnotíme pozitívne. Vyučujúci použil vhodné učebné pomôcky, ktoré žiakom slúžili
nielen ako zdroj informácií, ale aj ako motivácia k učeniu. V prezentácii použil zaujímavý obrazový materiál, na ktorom žiaci nachádzali
znaky nedemokratického režimu. Dôležitou súčasťou expozičnej časti
vyučovacej hodiny bola práca s ústavami, ktorá bola realizovaná v skupinách. Žiaci aj vyučujúci využívali tabuľu. Prostredníctvom power-pointovej prezentácie mohol vyučujúci využiť ďalší učebný materiál
na spestrenie vyučovacej hodiny, ale aj na motivovanie žiakov k práci
s touto pomerne náročnou témou. Prezentácia slúžila aj ako zdroj poznámok pre žiakov.
7.2.4 ALTERÁCIA
Posúdenie kvality znamená hodnotiť mieru zvládnutia stanovených
cieľov vyučovania žiakmi, ktorou sledujeme:
• základné pojmy alebo schopnosti,
• analýzu a porozumenie obsahu,
• zovšeobecnenie, aplikáciu.
Rozlišujeme štyri úrovne kvality:
Zlyhávajúca: vyučovanie nemá pre žiakov prínos; nie sú rozvíjané
kompetencie žiakov, je dôsledkom didaktických nedostatkov vo vyučovaní.
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Nerozvinutá: vyučovanie poskytuje žiakom príležitosť osvojovať si
základné poznatky, ale neumožňuje širšie rozvíjanie ich kompetencií.
Podnetná: vyučovanie vedie žiakov k aktívnemu porozumeniu
témy, poskytuje im podnety pre hodnotenie, usudzovanie, odvodzovanie.
Rozvíjajúca: žiaci prejavujú schopnosť zovšeobecňovať poznatky,
aplikovať ich, porozumieť sociálnym vzťahom, v zadaných úlohách
prejavia porozumenie témy v širších súvislostiach (Janík a Slavík,
2016).
Posúdenie kvality práce vyučujúceho je možné v podobe: (a) tabuľkového spracovania, ktoré je časovo nenáročné a predstavuje rýchlu
orientáciu a zápis (Ukážka 7.3), (b) písomné komentovania cieľových
kvalít a ich jednotlivých úrovní.
V kontexte s hodnotením kompetencie: projektovať a plánovať edukáciu sme vyhodnotili prácu učiteľa nasledovne:

CIEĽOVÉ KVALITY

Ukážka 7.3 Posúdenie kvality vyučovania.
ÚROVNE KVALITY
Zlyhávajúca Nerozvinutá

Základné
pojmy alebo
schopnosti
Analýza
a porozumenie obsahu
Zovšeobecnenie
aplikácia

Zdroj: vlastné spracovanie
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Podnetná

Rozvíjajúca

+

+
+

Návrh alterácií predstavuje proces tvorby návrhov na zlepšenie kvality
zo strany hodnotiteľa, pričom je akcentovaný aspekt vzťahu medzi učivom a stanovenými cieľmi a žiackymi kompetenciami.
Na základe prezentovaného príkladu (realizácie vyučovacej hodiny
na tému Právny štát a jeho znaky) hodnotenia kvality práce učiteľa,
s prihliadnutím na požiadavky profesijnej kompetencie projektovať
a plánovať edukáciu, predkladáme návrhy, ktoré vyplývajú z analýzy
jednotlivých hodnotiacich kritérií. Považujeme za dôležité upozorniť
hodnotiteľov aj na potrebu zdôvodnenia návrhov a pre ilustráciu prikladáme nasledovnú podobu návrhov.
1. Dôslednejšie využitie monitoringu, zameraného na zisťovanie
kvality vedomostí a schopností žiakov. Napriek tomu, že učiteľ v kontrolno-diagnostickej časti hodiny využil monitoring
v zmysle aplikačnom, reakcia žiakov ukázala, že kognitívny
aspekt predchádzajúcich tém nedosahuje požadovanú kvalitu.
2. Súčasťou plánovania je aktívne uplatnenie medzipredmetových
súvislostí. Konštatujeme, že vyučujúci aktívne využil súvislosti s predmetmi dejepis a slovenský jazyk. Navrhujeme využiť
v téme aj vzťahy s predmetom zemepis, napr. v podobe vyhľadania štátov na zemepisnej mape, v ktorých aktuálne funguje
demokratický alebo nedemokratický vládny režim.
3. Ďalší návrh súvisí s predmetom informatika, žiaci môžu
vo svojich mobilných telefónoch individuálne vyhľadať príklady demokratických a nedemokratických vládnych režimov.
4. Učiteľ si naplánoval implementáciu prierezovej témy Multi
kultúrna výchova, počas hodiny však nebola realizovaná.
Navrhujeme, aby pri tvorbe scenára hodiny boli zakomponované aj metodické prístupy, ktorými bude uvedená implementácia realizovaná.
5. Stanoviť parciálne ciele jednotlivých častí štruktúry vyučovacej
hodiny.
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6. Sme toho názoru, že dôsledné plánovanie všetkých súčastí hodiny má v sebe obsiahnuť aj čiastkové výchovné a vyučovacie
ciele, ich identifikácia podporí kvalitu učebných výsledkov,
ktorými sú žiacke kompetencie.
7. Učiteľ počas hodiny orientoval činnosť žiakov aj v zmysle podpory jej výchovného aspektu, preto navrhujeme, aby učiteľ
do plánovania scenára hodiny zaradil a metodicky špecifikoval
túto potenciu témy.
7.3 OTÁZKY A ÚLOHY
Kompetencia projektovať plánovať edukáciu predstavuje relatívne
komplexný celok požiadaviek na učiteľa, pozostávajúci z obsahového
aj metodického zvládnutia konkrétnej témy v konkrétnom vyučovacom predmete. Praktický nácvik kompetencie a jej následné hodnotenie a sebahodnotenie vyžaduje, v kontexte metodiky AAA, zvládnutie
všetkých jej súčastí. Prikladáme návrhy na praktické úlohy a námety
na diskusiu, podporujúce tvorbu a rozvoj tejto profesijnej spôsobilosti.
Anotácia: je zameraná na rozvoj schopností naplánovať vyučovací
proces a jeho súčasti.
Práca vo dvojiciach
1. Úloha: vyberte školu, ročník, vyučovací predmet, tematický celok, tému hodiny.
2. Úloha: formulujte edukačné ciele, vzťahujúce sa na vybratú
tému a špecifikované v kontexte relevantných kompetencií
žiaka.
3. Úloha: navrhnite vyučovacie metódy a formy práce.
4. Úloha: navrhnite relevantné medzipredmetové súvislosti a materiálno-didaktické prostriedky.
5. Úloha: vytvorte podrobný časový rozpis práce so žiakmi počas vyučovacej hodiny, aplikujte požiadavky rozvoja kritického
myslenia.
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Diskutujte
Námety na diskusiu:
1. Korešpondujú formulované edukačné ciele s potrebami rozvoja osobnosti žiaka (kognitívne, psychomotorické, socioafektívne)?
2. Zodpovedajú navrhnuté metódy a formy práce potrebe rozvoja
samostatnosti a kritického myslenia žiaka?
3. Komparujte špecifiká metodiky a jej implementácie do vyučovacieho procesu s vyučovacou hodinou, ktorá z organizačného
aspektu vykazuje všetky prvky jej výstavby.
Analýza: podporuje schopnosti učiteľa/hodnotiteľa posúdiť a hodnotiť
kvalitu realizovanej pedagogickej činnosti.
Diskutujte
Námety na diskusiu:
1. Súhlasíte s navrhovanými hodnotiacimi kritériami a ich indikátormi, ktoré posudzujú kompetenciu učiteľa plánovať edukáciu?
2. Ktoré indikátory nepovažujete za dôležité pri posudzovaní tejto
kompetencie?
3. Navrhnite ďalšie hodnotiace kritériá a indikátory, ktoré by bolo
potrebné zohľadniť pri posudzovaní kompetencie.
4. Vyjadrite návrh na požiadavku tvorby osobitných didaktických
modelov práce so žiakmi so špecifickými potrebami.
Alterácia: je zameraná na aktívne hľadanie možností zlepšenia kvality plánovania a hodnotiteľ spolu s hodnoteným učiteľom navrhuje
alternatívne spôsoby práce, ktoré vyplynú z realizovanej vyučovacej
hodiny.
Individuálne návrhy: predpokladáme, že alternatívne návrhy hodnotiteľa na korekcie môžu korešpondovať s nasledujúcimi problémami
pri plánovaní:
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1. Potreba dôslednejšieho uplatnenia reflexie učiteľovho monitoringu z predchádzajúceho procesu vyučovania v konkrétnom
predmete.
2. Plánovanie implementácie aktuálnych poznatkov vied a ich didaktická transformácia do vyučovacieho procesu.
3. Dôslednejší prístup k systemizácii poznatkov žiakov pri aktívnom uplatňovaní medzipredmetových súvislostí a prierezových tém.
4. Plánovanie a realizácia centrálneho cieľa hodiny a parciálnych
cieľov jej jednotlivých súčastí.
5. Miera vhodnosti naplánovaného metodického prístupu v súvislosti s individuálnymi potrebami a možnosťami žiakov (špecifickosť a individuálnosť v prístupe k určenej skupine žiakov).
6. Aktívne využívanie výchovného aspektu témy hodiny.
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8 VÝBER A REALIZÁCIA VYUČOVACÍCH METÓD
A ORGANIZAČNÝCH FORIEM VYUČOVANIA
8.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Základným výstavbovým materiálom každého vyučovacieho procesu
v škole sú vyučovacie metódy a organizačné formy práce, ktoré učiteľ musí vybrať a použiť tak, aby splnil vytýčené výchovno-vzdelávacie
ciele a naučil obsah učebnej látky. Práve schopnosť ich adekvátneho
výberu a použitia predstavuje jednu z najkomplexnejších kompetencií učiteľa, ktorá sa vo výraznej miere odzrkadľuje v učebnej činnosti
a nadobudnutých vedomostiach žiakov. O definíciu pojmu vyučovacia metóda sa pokúšali v priebehu stáročí mnohí učenci, pedagógovia
a vedci. V modernej pedagogike sa stretávame s vymedzením tohto
pojmu v zmysle „zámerného usporiadania obsahu vyučovania, činnosti
učiteľa a žiaka“ (Stračár, 1977, s. 83), s definíciou metódy ako koordinovaného systému vyučovacích činností učiteľa a učebných aktivít
žiakov (Maňák, 1990) alebo s vnímaním metódy nielen ako spôsobu
a cesty, ale ako aj vzájomnej súčinnosti učiva, učiteľa a žiaka (Petlák,
2004). Práve vzájomné interakcie učiteľ – žiak, žiak – učiteľ, žiak – žiak,
t. j. vzájomná spolupráca pri akceptácii rôznych psychologických, sociálnych a somatických individuálnych osobitostí žiakov vedú k dosiahnutiu stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov. V ich naplnení je
možné sledovať profesionálne kvality učiteľa (Kalhous, 2009).
V početnej odbornej pedagogickej literatúre rôzni autori uvádzajú
viaceré typológie a klasifikácie vyučovacích metód. Tie tradičnejšie sú
postavené zvyčajne na opozíciách, napríklad výkladové vs heuristické
(Lerner, 1986) alebo podľa zdroja informácií (slovné, názorné, praktické) či podľa fáz výučby (motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické).
Ďalšie delenia sú z hľadiska použitia logického postupu (induktívne,
deduktívne, analyticko-syntetické, porovnávacie) alebo z hľadiska aktivity a samostatnej práce žiakov (oznamovacie, problémové, tvorivé)
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(Kalhous a kol., 2002). V súčasnosti odborníci vedú učiteľov k používaniu moderných, aktivizujúcich vyučovacích metód, ktorých cieľom je
zvýraznená motivácia a záujem žiakov o učenie podporujúce intenzitu
prežívania, myslenia, konania, rozvíjania poznávacích procesov a kritického myslenia (Sandanusová a kol., 2018; Petlák, 2000; Petty, 2004;
Wurdinger a Carlson, 2009; Pecina a Zormanová, 2009; Čapek, 2015).
Medzi odporúčané metódy patria napríklad búrka nápadov, zážitkové
vyučovanie, vyučovanie v životných situáciách (Maňák, Švec, 2003),
problémové vyučovanie a projektové vyučovanie, metóda snehovej
gule (Zormanová, 2017) a mnohé iné.
Kompetencia učiteľa vybrať a realizovať adekvátne vyučovacie metódy a organizačné formy vyučovania zároveň zahŕňa všetky kompetencie zamerané na žiaka, lebo rozhodnutie učiteľa, akú metódu,
s akým účelom použitia a akú formu jej realizácie na hodine použiť,
v sebe implicitne zahŕňa istý dopad na samotného žiaka. Navyše, s vyučovacími metódami a formami sa spája aj otázka vhodného výberu učebných prostriedkov (Stranovská a kol., 2018; Lomnický a kol.,
2017).
Organizačná forma je súčasťou formálnej stránky vyučovania, avšak interferuje s jeho procesuálnou stránkou, podieľa sa aj na celkovej
klíme triedy. Velikanič (1967) týmto slovným spojením označuje „organizačné usporiadanie podmienok na realizovanie obsahu vyučovania,
pri uplatňovaní jednej alebo viacerých metód, vhodných vyučovacích
prostriedkov a pri rešpektovaní didaktických princípov“ (ibid, s. 12).
Obdobné definície možno nájsť aj v prácach Maňáka (1990), Tureka
(1998), Obdržáleka (2003) a Žáka (2012). Napriek zadefinovaniu tohto
pojmu v pedagogickej literatúre, v školskej praxi si ho učitelia často zamieňajú s pojmom vyučovacia metóda, avšak tento pojem sa má používať v jeho najširšom ponímaní (Lomnický a kol., 2017). Turek (1998)
uvádza klasifikáciu v troch nasledujúcich základných formách:
• formy práce v kontexte so žiakmi ako objektmi vzdelávania
a výchovy (ide o individuálne organizačné formy vyučovania:
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•

•

jeden žiak – jeden učiteľ; hromadné organizačné formy: viacej
žiakov – jeden učiteľ; zmiešané organizačné formy: kombinácia
individuálnych a hromadných foriem),
formy práce v kontexte s priestorom (miesto realizácie vyučovacieho procesu): školské organizačné formy (trieda, laboratórium, telocvičňa, areál a pod.) a mimoškolské organizačné
formy (domáca príprava žiakov, vychádzka, exkurzia, lyžiarsky
výcvik, plavecký výcvik, edukácia v galérii, knižnici, múzeu,
v kine a pod.),
formy práce v kontexte s použitými vyučovacími metódami
a učivom (spôsob sprostredkovania obsahu vzdelávania, postup dosahovania výchovno-vzdelávacích cieľov): individuálna
práca žiakov, frontálna práca žiakov.

Zodpovedný učiteľ sa už od začiatku svojej pedagogickej kariéry snaží o to, aby si každú vyučovaciu hodinu dobre premyslel, naplánoval
a odučil čo najlepšie a čo najefektívnejšie. Učiteľ sa stáva kompetentným vďaka neustálemu sebavzdelávaniu a samotnou praxou, t. j. aj
uvedomovaním si a zdôvodňovaním svojho pozitívneho profesionálneho výkonu i možných neúspechov a zlyhaní. Každý učiteľ by sa mal
neustále snažiť o sebazdokonaľovanie. Väčšinou si analyzuje, aspoň
pre seba, respektíve s kolegom či žiakom, niektoré použité didaktické
a metodické postupy na danej hodine a snaží sa na ďalších hodinách
použiť „to dobré“, vhodné, a eliminovať „to zlé“, neefektívne. Sebareflexia, sebahodnotenie vlastného výkonu sa stáva, alebo mala by sa stať,
súčasťou jeho profesie. Jeho výkon však môže a musí posudzovať aj
jeho nadriadený (riaditeľ, zástupca riaditeľa, inšpektor) či iný kompetentný kolega. Dialóg medzi hodnotiteľom a hodnoteným možno
považovať za objektívnu analýzu profesionálneho výkonu hodnoteného učiteľa, ak toto hodnotenie vychádza zo spoľahlivých, objektívnych
záznamov (zriedka videozáznamu) zhotovených na pozorovanej hodine. Najčastejšie ide o písomný záznam sledovaných javov v hospitačnom hárku danej kompetencie. V doleuvedených troch prípadových
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štúdiách analyzujeme kompetenciu učiteľa vybrať a realizovať adekvátne vyučovacie metódy a organizačné formy vyučovania. Problematika
sebareflexie a hodnotenia tejto kompetencie je spracovaná teoreticky
i prakticky vo viacerých publikáciách (napríklad Lomnický a kol.,
2017; Boboňová a kol., 2017; Stranovská a kol., 2018; Sandanusová
a kol., 2018; Petlák, 2000; Petlák, 2004; Kalhous, 2009; Kyriacou, 2012).
Pre hodnotenie kompetencie učiteľa vybrať a realizovať adekvátne
vyučovacie metódy a organizačné formy vyučovania boli, ako pri ostatných sledovaných kompetenciách, vytvorené tri hárky (Stranovská
a kol., 2018) – hodnotiaci hárok určený pre hospitujúceho hodnotiteľa,
sebahodnotiaci hárok určený pre hodnoteného učiteľa a hárok pohospitačného rozhovoru pre hospitujúceho hodnotiteľa s hospitovaným
učiteľom. Cieľom je v priateľskej, konštruktívnej atmosfére prediskutovať, doplniť a vysvetliť možné diskrepancie medzi sebareflexívnymi záznamami hodnoteného učiteľa a hodnotiacimi záznamami jeho
hodnotiteľa za účelom skvalitnenia skúmanej kompetencie.
Hodnotiace hárky sledujú dva základné ciele. Prvým cieľom je zistiť, aké vyučovacie metódy učitelia používajú v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny a ako ich dokážu identifikovať a určiť ich primeranosť
a vhodnosť z viacerých aspektov dopadu na žiaka. Druhým cieľom je
zistiť, aké organizačné formy práce učiteľ na hodine použil, ako žiakov
k aktivitám inštruoval a na základe akých princípov vytváral ich prípadné zoskupenia.
V hodnotiacom hárku (časť A) boli sledované javy:
• identifikácia počtu fáz sledovanej hodiny a uvedenie ich názvov,
• identifikácia vyučovacích metód použitých v jednotlivých fázach hodiny, ich účel a efekt použitia,
• určenie škály primeranosti a vhodnosti jednotlivých použitých
metód k cieľu hodiny a učivu; veku a záujmom žiakov,
• určenie logickej nadväznosti použitých metód, zabezpečenie
dynamiky hodiny.
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V hodnotiacom hárku (časť B) boli sledované javy:
• využitie organizačných foriem vyučovania,
• oboznámenie žiakov s formou práce, s formou realizácie aktivity,
• kvalita inštrukcií k formám aktivít,
• rozdelenie žiakov: kto vytváral zoskupenia žiakov (učiteľ alebo
žiaci) a na základe čoho (úrovne vedomostí, praktického alebo
fyzického výkonu, rodového zaradenia, záujmov/vzájomných
sympatií, zaraďovacích techník); rozdelenia na základe vytvárania homogénnej alebo heterogénnej skupiny.
V záverečnej časti hodnotiaceho hárku je priestor na vyjadrenie odporúčania hodnotiteľa na zlepšenie profesionálneho výkonu hodnoteného učiteľa v oboch hodnotených oblastiach (metódy, formy). Je
tam tiež priestor na formuláciu záverov a odporúčaní hodnotiteľa, ako
i na vyjadrenie hodnoteného učiteľa, či súhlasí so stanoviskom hodnotiteľa.
V sebahodnotiacom hárku sa od hodnoteného učiteľa vyžaduje,
aby reflektoval a analyzoval svoju hodinu zo svojho pohľadu podľa
identicky formulovaných položiek tak, ako sú uvedené v hodnotiacom
hárku pre hodnotiteľa.
Relevantnosť a zrozumiteľnosť navrhnutej finálnej podoby hárkov
(hodnotiacich hárkov, sebahodnotiacich hárkov, pohospitačného rozhovoru) boli overené aj počas výstupovej pedagogickej praxe, ktorú
vykonávali študenti druhého ročníka magisterského štúdia odboru
učiteľstva na UKF v Nitre v zimnom semestri akademického roka
2018/2019 na viacerých cvičných školách. Ich cviční učitelia vystupovali v role hodnotiteľa a budúci učitelia v role hodnoteného. K dispozícii sú však aj početné hodnotiace záznamy, v ktorých bol študent
univerzity hodnotiteľom i hodnoteným. Je logické, že pohospitačných
rozhovorov je menej. Analýza takto získaných materiálov nás presvedčila o tom, že v prevažnej miere ako hodnotitelia, tak aj hodnotení nemajú zásadné problémy s vypĺňaním skúmaných hárkov, dokonca sa
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prejavila ich dobrá až veľmi dobrá pedagogicko-metodická príprava.
Kritickejšiu poznámku treba vysloviť azda len k nesprávnej formulácii
záznamov týkajúcich sa možného dopadu použitých metód na výkon
a reakcie žiakov, respektíve k nepochopeniu sledovaného javu, ba dokonca absencii vyjadrenia sa k nemu. Uvedomením si problému a pedagogickou praxou sa však tieto nedostatky dajú ľahko odstrániť.
8.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – ANGLICKÝ JAZYK
8.2.1 ANOTÁCIA
Hospitácia bola realizovaná na hodine angličtiny vo štvrtom (maturitnom) ročníku gymnázia. Vyučovacia hodina mala štandardnú dĺžku 45 minút. Hodnotená študentka učiteľstva si vytýčila dva základné
ciele: zopakovanie spektra prítomných, minulých a budúcich gramatických časov obsiahnutých v audionahrávke danej lekcie z učebnice,
pri analýze ktorej maturanti mali preukázať požadovanú úroveň zručnosti pochopenia vypočutého textu. Druhým vytýčeným cieľom bolo
precvičovanie budúcich časov v komunikatívnych zadaniach. Témou
hodiny boli partnerské vzťahy.
Hodnotená študentka učiteľstva uviedla žiakov do témy partnerských vzťahov didaktickou hrou, v ktorej si prostredníctvom online
kvízu o slávnych filmových dvojiciach prirodzeným spôsobom precvičovali najmä minulé a prítomné časy. Žiaci v tejto zahrievacej aktivite pracovali vo dvojiciach a v aplikácii stiahnutej do svojich mobilov
reagovali na vizuálne podnety premietnuté na interaktívnej tabuli.
V druhej fáze hodiny žiaci pracovali s učebnicou, v ktorej najskôr,
metódou dialogického rozhovoru vedeného hodnotenou študentkou
učiteľstva, vyjadrovali svoje názory na uvedené páry. Po tomto úvode
nasledovalo počúvanie textu s porozumením prevažne na základe cvičení v učebnici. Na cvičeniach žiaci pracovali samostatne, ale na zadaniach týkajúcich sa opakovania už osvojených prítomných a minulých
časov pracovali vo dvojiciach. V tretej fáze hodiny bolo úlohou žiakov
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identifikovať budúce časy v cvičeniach uvedených v pracovnom liste,
ktorý vytvorila hodnotená študentka učiteľstva ako doplnkový učebný materiál. Žiaci pracovali samostatne a kontrolovali si odpovede
vo dvojiciach. V poslednej časti hodiny si žiaci precvičovali budúce
časy v komunikatívnej aktivite (predpovedanie budúcnosti, veštenie).
Pri tejto metóde hrania rolí vo dvojiciach boli využité viaceré učebné
pomôcky: interaktívna tabuľa a dátový projektor, obrázky, mobilný telefón, pracovné listy, učebnica, audionahrávka, rolové karty a hracie
kocky.
Počas hodiny študentka použila viacero metód: motivačnú metódu didaktickej hry, kvíz; diskusiu; metódu počúvania s porozumením;
metódu práce s učebnicou; metódu precvičovania a nácviku gramatických časov a metódu hrania rolí.
Hospitovaná študentka učiteľstva sa snažila o rozvoj všetkých
štyroch komunikatívnych zručností, ale s logickým dôrazom na rozvoj počúvania s porozumením. V kontextovom použití zopakovala
a upevňovala už prebrané gramatické učivo (prítomné a minulé časy),
pričom rešpektovala primárny cieľ, t. j. precvičenie budúcich časov.
Celá hodina bola vedená v príjemnej, uvoľnenej atmosfére, bola logicky premyslená a vhodne realizovaná. Reakcie žiakov boli pozitívne,
ochotne a so záujmom sa zapájali do všetkých aktivít,a to aj napriek
tomu, že išlo o „sebavedomých“ maturantov, učiteľku plne rešpektovali. Práve pre jej entuziazmus, osobnostné vlastnosti a profesionálne
predpoklady jej úroveň ovládania anglického jazyka, ako aj zodpovednú metodologickú realizáciu detailne naplánovanej hodiny.
8.2.2 ANALÝZA
Cieľom hodiny bolo opakovanie prítomných, minulých a budúcich
gramatických časov s dôrazom na budúci čas a precvičovanie zručnosti počúvania s porozumením s použitím rôznych vyučovacích metód
a foriem práce.
Použité vyučovacie metódy a organizačné formy práce boli vhodne vybrané a kreatívne realizované. Hospitovaná študentka vo veľkej
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miere rešpektovala štruktúru sebahodnotiaceho hárku, ktorý vyplnila po danej odučenej hodine. Určenie základných fáz hodiny jej nerobilo problém (motivačná, expozičná, fixačná), v čom sa v podstate
zhodla s identifikáciou fáz hospitujúcej učiteľky. Zatiaľ čo hospitovaná študentka pomenovala tri fázy hodiny: 1. motivačná, 2. expozičná,
3. fixačná, jej cvičná učiteľka v role hodnotiteľa v hospitačnom hárku
uvádza štyri fázy: prvú – warm-up – ako motivačnú, druhú fázu však
uvádza tiež ako motivačnú: opis osôb. Túto druhú časť vyučujúca chápe
ako úvod už k expozičnej fáze a správne ju vníma ako úvod do samotného počúvania s porozumením. Tretia fáza hodiny podľa hospitujúcej
učiteľky je zhodne s hospitovanou študentkou pomenovaná ako expozičná fáza – počúvanie. Ako štvrtú uvádza fixačnú časť – „fortune teller“
(veštenie budúcnosti). Táto aktivita je zvolená na precvičenie budúcich
časov. Je zaujímavé, že zatiaľ čo hospitujúca učiteľka správne aspoň jedným, dvoma slovami vysvetľuje podstatu jednotlivých fáz, hospitovaná
študentka učiteľstva túto nutnosť vysvetlenia doplňujúcej informácie
ešte nepociťuje.
Ako v hodnotiacom hárku (Ukážka 8.1), tak aj v sebahodnotiacom
hárku, časť A (Ukážka 8.2) sa venuje použitým vyučovacím metódam.
Pri analýze záznamov možno konštatovať, že ako hospitujúca, tak
i hospitovaná študentka učiteľstva nemali zásadný problém s vypĺňaním adekvátnych záznamov v uvedených tabuľkách. Potešiteľné je, že
hospitovaná študentka učiteľstva dokázala nielen použité metódy pomenovať, ale aj zdôvodniť účel ich použitia. V tomto sa obe hodnotenia
zhodujú. Navyše, analýza záznamov použitých metód u hospitovanej
študentky učiteľstva poukazuje na presnejšiu identifikáciu metód než
u hospitujúcej učiteľky (napríklad v tretej fáze hodiny pri samostatnej
práci s učebnicou je podľa hospitujúcej učiteľky účelom použitia tejto
metódy počúvanie s porozumením, zatiaľ čo u hospitovanej študentky ide o vypĺňanie cvičení, čomu zodpovedá aj záznam v jej písomnej
príprave). Na druhej strane, kritickú poznámku treba uviesť v prípade
nesprávneho označenia inštrukcie k aktivite ako metódy demonštrácie,
ktorú takto pomenovala hospitovaná študentka učiteľstva vo svojom
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sebahodnotiacom hárku. Ostatné metódy (dialogický rozhovor, práca
s učebnicou, metóda nácviku a precvičovania, ako aj ďalšia didaktická hra) sú presne určené. Zdá sa však, že obe vyučujúce majú problém s verbalizáciou, respektíve popisom dopadu jednotlivých metód
na žiakov. Neopisujú ich reakcie (slovné alebo neverbálne), ale skôr sa
opäť vyjadrujú k účelu ich použitia (napríklad v hodnotiacom hárku
hospitujúca učiteľka k prvej použitej metóde, ktorou bola didaktická
hra, uvádza jej účel použitia ako „uviesť tému hodiny“ a zápis hospitovanej študentky učiteľstva znie podobne: „motivácia žiakov, uvedenie
do témy.“ Avšak zatiaľ čo hospitujúca učiteľka presnejšie identifikuje
dopad na žiakov poznámkou „uvoľnení, záujem o hodinu“, hospitovaná
študentka učiteľstva nie presne chápe dopad na žiakov ako „motiváciu,
aktivizáciu žiakov.“
Ako je uvedené v Anotácii, odučená hodina má veľa pozitívnych
aspektov a vyučujúca dokázala použiť primerané metódy nielen
na vzbudenie záujmu žiakov, ale aj na naplnenie vytýčených cieľov.
Žiakov maturitného ročníka dokázala motivovať už úvodnou didaktickou hrou – kvízom o známych pároch z filmového priemyslu. Ako
sama uvádza, túto didaktickú hru – kvíz považuje za plne vhodnú
k dosiahnutiu cieľa hodiny, t. j. zopakovanie predošlého gramatického
učiva, ktorého naplnenie umožnila metóda nácviku a precvičovania
vytvorených cvičení v pracovnom liste. Hodnotenie hodnotiteľky sa
líši. Tá, ako plne vhodné metódy, označila počúvanie s porozumením
a záverečnú didaktickú hru na precvičenie budúcich časov. Ani jednu
metódu žiadna z nich nepovažovala za zväčša vhodnú, málo vhodnú
alebo nevhodnú.
K použitiu metód z hľadiska primeranosti k veku a záujmom žiakov
sa obe učiteľky vyjadrili stručnejšie. Úvodnú didaktickú hru a diskusiu
o partnerských vzťahoch považujú za plne vhodné. Rovnako aj rolová
hra o predvídaní budúcnosti podľa názoru vyučujúcej bola pre žiakov
plne vhodná. Žiadne metódy v tomto kontexte neboli označené ako
menej vhodné či nevhodné.
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Ďalšia časť hodnotiaceho i sebahodnotiaceho hárku, bod 3, vedie
k uvedomeniu si logickej nadväznosti použitých metód za účelom zabezpečenia dynamiky hodiny. Ako vieme, žiaci na hodine pracovali
s rôznymi zadaniami, ktoré využívali viaceré metódy. Obe učiteľky
zhodne konštatujú, že v jednotlivých fázach tieto metódy na seba plynulo a logicky nadväzovali (bod 3a). Zdá sa však, že s odôvodnením
tohto tvrdenia mali ako hodnotiteľka, tak i hodnotená študentka učiteľstva problém. Hodnotená študentka učiteľstva znovu iba vymenúva
použité metódy a uvádza skôr ich účel použitia namiesto zdôvodnenia
plynulej nadväznosti. Túto nepresnosť pripisujeme najmä momentálnej neschopnosti vhodne verbalizovať svoje myšlienky. Oproti tomu
hodnotiaca učiteľka je stručná. Jej zdôvodnenie je stručné, myšlienka
nedokončená, keďže uvádza len: „warm-up (úvodná zahrievacia aktivita) → vynikajúco uviedla tému hodiny.“ Možno sa len domnievať, že
táto prvá aktivita naznačila dynamickú nadväznosť použitých metód.
Ako vyplývalo z pozitívnych reakcií žiakov aich prejaveného záujmu,
hodina bola dynamická a zaujímavá. O časovej dynamike hodiny jednotlivých metód sa však dôsledne nevyjadruje v bode 3b ani jedna zúčastnená. I keď obe zhodne tvrdia, že rôznorodé metódy zabezpečili
vhodnú časovú dynamiku, ich vymenovanie neinformuje, či striedanie
metód znamená aj ich vhodnú časovú primeranosť.
Hodnotená študentka učiteľstva teda celkovo použila šesť vyučovacích metód a jednotlivé aktivity organizovala v dvoch základných formách, použila prácu vo dvojiciach a individuálnu formu práce. Možno
zvážiť, pri ktorej aktivite mohla uplatniť aj prácu v skupinách. Žiaci
boli vždy vopred oboznámení o organizačnej forme práce (respektíve
o forme realizácii danej aktivity). Vždy dostali jasné, vecné a stručné
inštrukcie, ba boli aj zhrnuté niektorým zo žiakov. Pri práci s gramatickými cvičeniami z učebnice vyučujúca uplatnila individuálnu formu, ktorá dominovala najmä pri nácviku počúvania s porozumením
nahrávky textu z učebnice, zatiaľ čo didaktické hry boli organizované
vo dvojiciach. K organizačným formám práce na hodine sa hodnoti-
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teľka i hodnotená vyjadrujú v časti B v oboch druhoch hodnotiacich
hárkov tak, ako ich použili podľa uvedených fáz hodiny. V zázname sebahodnotenia hospitovaná študentka učiteľstva uvádza aj tretiu, frontálnu formu práce, ktorú podľa nej použila v odpovediach na jej otázky
počas kontroly zvládnutia cvičení. Zo záznamu nie je plne jasné, či
išlo o frontálnu alebo skôr o individuálnu formu práce. Hodnotiteľka
sama uvádza len dve použité formy, a to prácu vo dvojiciach (prvá
fáza: warm-up kvíz a fixačná fáza na konci hodiny: didaktická hra),
druhou formou práce je individuálna práca uplatnená pri počúvaní
s porozumením v druhej fáze hodiny, ale takisto bez uvedenia reakcií žiakov. V 1. fáze hodiny (didaktická hra – kvíz) sa žiaci zoskupili
do dvojíc sami podľa vzájomných sympatií a v 2. a 3. fáze hodiny prácu
vo dvojiciach určila hospitovaná študentka podľa rovnakého princípu.
Hodnotiteľka však rozdeleniu žiakov do zoskupení nevenovala náležitú pozornosť a jej záznam v hodnotiacom hárku (časť B, bod 4) je zmätočný. Pri riešení a kontrolovaní gramatických zadaní je chvályhodné,
že hospitovaná študentka učiteľstva (ako uvádza v sebahodnotiacom
hárku, bod 5) poskytla žiakom možnosť vybrať si, či chcú pracovať samostatne alebo vo dvojiciach.
Vzhľadom na zodpovednú prípravu, prístup budúcej učiteľky k vyučovacej hodine, najmä vzhľadom na kvalitné záznamy v oboch hárkoch možno konštatovať, že analyzovaná hodina bola úspešne zvládnutá. Hodnotená študentka učiteľstva preukázala, že kompetenciu
vhodného výberu a realizácie vyučovacích metód a organizačných foriem práce ovláda už v pregraduálnom období veľmi dobre. Rovnako
uspokojujúce je zistenie, že navrhnuté a na hodinách použité záznamové hárky nespôsobujú žiadne zásadné problémy pre ich používateľov, teda vedú hodnotiteľa i hodnoteného k reflexii ich požadovaného
profesionálneho výkonu.
Profesionálny potenciál hospitovanej študentky učiteľstva výrazne
dokumentuje aj nasledujúca analýza pohospitačného rozhovoru medzi
ňou a hospitujúcou učiteľkou (Ukážka 8.3). Jej reakcie, odpovede a po-
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strehy možno považovať nielen za kultivované a zrozumiteľné vyjadrovanie, ale aj odborne fundované a relevantné. Ako dôkaz tohto potenciálu a zanietenia hospitovanej študentky uvedieme jej tvrdenia podľa
záznamu uvedeného v pohospitačnom rozhovore. Celý tento záznam
možno považovať za vhodný edukačný materiál pre budúcich učiteľov.
Prvá otázka pohospitačného rozhovoru sa zameriava na tie metódy, ktoré patria u hodnotenej študentky k obľúbeným a preferovaným.
Hodnotená študentka vie vymenovať viaceré metódy, ktoré považuje
za obľúbené a snaží sa ich implementovať do svojho vyučovania. Je
potešiteľné, ako dokáže odborne zdôvodniť zmysel ich používania
a ich potenciálny dopad na žiakov. Ako správne uvádza, metódy, ako
sú heuristická, problémové a projektové vyučovanie a didaktická hra,
aktivizujú žiakov – čím sú úlohy zaujímavejšie, podnetnejšie a praktickejšie, tým sa žiaci viac naučia a sú do ďalšej práce motivovaní. Podľa
hodnotenej študentky metóda brainstormingu rozvíja myslenie žiakov
a podporuje nadviazanie nového učiva na predošlé. Metóda demonštrácie vplýva na lepšie a rýchlejšie pochopenie učiva. Metóda precvičovania a nácviku je vhodná na nácvik gramatického učiva a môže poslúžiť ako ilustrácia najmä pri vysvetľovaní nového jazyka. Vyučujúca
sa domnieva, že vzhľadom na cieľ hodiny (počúvanie nahrávky s porozumením) použila adekvátne metódy a požadovanú metódu práce
s učebnicou sama obohatila o ďalšie (didaktická hra, nácvik, dialogický rozhovor a i.). Všetky metódy si vyžadovali premyslenú prípravu.
Počas plánovania musela myslieť na to, aby zahrnula demonštráciu
pred aktivitou, ktorej pravidlá boli ťažšie na pochopenie. Ako uvádza:
„Keďže išlo o samostatnú prácu žiakov s učebnicou, chcela som zahrnúť
aj iné formy práce, aby hodina bola dynamická a zaujímavá. Rovnako
som myslela na cieľ, ktorým bolo danú gramatiku precvičiť, a na to som
využila precvičovanie formou didaktickej hry.“ Počas samotnej realizácie hodiny nebolo potrebné pripravené metódy meniť.
Hodnotená študentka učiteľstva v záznamoch pohospitačného
rozhovoru tvrdí, že uprednostňuje predovšetkým skupinovú prácu
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a prácu vo dvojiciach. V týchto organizačných formách práce aktivít
vidí viacero výhod. No potrebné sú aj samostatná a frontálna práca.
Pestrosť, striedanie viacerých foriem práce zabezpečuje dynamickosť
hodiny a rozmanitosť zážitkov žiakov. Uvedomuje si však, že v triede sa vždy nájdu i takí žiaci, ktorým samostatná práca vyhovuje viac.
A práve preto je zaujímavé (ako sme uviedli v Analýze), že hodnotená
študentka formu práce v skupinách na hodine nepoužila. Ako uvádza
pri otázke č. 7, formy práce „som nemenila, pretože to nebolo potrebné.“
Akokoľvek naplánovaná aktivita môže byť zaujímavá, ale ak učiteľ
nedá jasné, zrozumiteľné, stručné inštrukcie s adekvátnymi príkladmi
pred jej realizáciou, ktorákoľvek z nich sa stane neefektívnou, ba žiakov môže úloha zmiasť. To si hodnotená študentka plne uvedomuje,
preto uvádza príklady, používa demonštráciu, pričom správne vyžaduje od žiakov, aby jej základné inštrukcie zopakovali. Ako tvrdí: „Žiaci
budú hneď vedieť, čo majú robiť a zároveň aj úroveň splnenia úlohy bude
na vyššej úrovni.“ Dôležitý bod analýzy pohospitačného rozhovoru
(otázka č. 10) sa týka uvedomenia si potreby flexibilnej reakcie učiteľa
pri neočakávaných reakciách na použité metódy alebo formy práce.
Podľa vyjadrenia hodnotenej študentky k takejto zmene prichádza
napríklad v situácii, „ak vidíme, že atmosféra v triede upadá, hodina
je monotónna a žiaci potrebujú nejaké oživenie. Vtedy môžeme použiť
skupinovú prácu. Ak je trieda hlučná, napríklad pri skupinovej práci,
treba ju zameniť za samostatnú, a tak si žiakov upokojíme a utíšime.“
Môžeme konštatovať, že toto vyjadrenie je v zásade správne, vyžaduje
si však istú profesionálnu, dlhodobejšiu skúsenosť a rutinu v pozitívnom slova zmysle. Začínajúci učiteľ však musí túto alternatívnu možnosť zvážiť ešte počas svojej prípravy a vo vyučovacom procese vybrať
tú správnu. V závere vyučovacej hodiny však didaktická hra vo forme
skupinovej práce nebola realizovaná. Určite by bola primeranejšia.
Celkové vyznenie hodiny obe učiteľky, ako hospitujúca, tak aj hospitovaná, hodnotia, oprávnene, veľmi pozitívne.
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Ukážka 8.1 Hodnotiaci hárok kompetencie: Výber a realizácia
vyučovacích metód a organizačných foriem vyučovania, gymnázium,
anglický jazyk.
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Ukážka 8.2 Sebahodnotiaci hárok, časť A, kompetencia: Výber
a realizácia vyučovacích metód a organizačných foriem vyučovania,
gymnázium, anglický jazyk, Partnerské vzťahy.
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Ukážka 8.3 Pohospitačný rozhovor, kompetencia: Výber a realizácia
vyučovacích metód a organizačných foriem vyučovania, gymnázium,
anglický jazyk, Partnerské vzťahy.
a) otázky
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b) záznam k otázkam z pohospitačného rozhovoru
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8.2.3 ALTERÁCIA
Analyzovaná vyučovacia hodina rešpektuje moderné, humanistické
prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov. Má premyslenú, logickú štruktúru, ktorá sa dosahuje v priebehu celej hodiny prostredníctvom vhodne naplánovaných a použitých vyučovacích metód a foriem práce. Použité metódy a aktivity zabezpečili celkovú dynamiku hodiny. Navyše,
spôsob, ako študentka učiteľstva inštruovala žiakov k ich realizácii, ako
ich motivovala a ako s nimi dokázala nadviazať prirodzený, priateľský kontakt, sa odrazil v celkovej pozitívnej klíme triedy a v naplnení
vytýčeného cieľa. Zdá sa, že takáto charakteristika hodiny nevyžaduje žiadnu zásadnú zmenu či alteráciu. Na druhej strane, každá ľudská
činnosť, vyučovaciu nevynímajúc, sa dá modifikovať a vylepšiť. Niekedy učiteľ môže pripraviť akékoľvek zaujímavé aktivity využívajúce
moderné učebné prístupy a pomôcky, a predsa žiaci nereagujú tak, ako
by chcel, a to z rôznych subjektívno-objektívnych dôvodov. Preto je
vhodné mať v zálohe ďalšie, doplnkové aktivity, ktoré sa dajú, na rozdiel od všeobecných textov a zadaní v učebnici, aplikovať na osobitosti
a potreby konkrétnych žiakov konkrétnej triedy. Problém však je, že
začínajúci učiteľ, najmä ten, kto je na výstupovej či súvislej pedagogickej praxi, daných žiakov ešte nepozná. Hlbší vzťah si s nimi vytvára len
postupne.
Ak si položíme otázku, čo na tejto hodine zmeniť a prečo, môžeme
navrhnúť tieto možnosti:
• pri voľbe použitia dvoch didaktických hier zvážiť, ktorú z nich
možno efektívnejšie zrealizovať v skupinách, nie vo dvojiciach;
dôvod: väčšia formálna pestrosť a dynamickosť činnosti žiakov,
• pri práci s počúvaním textu viac pracovať so širším výberom
techník, najmä pri druhej, detailnejšej analýze textu s porozumením, tzv. „while-listening stage“; dôvod: hlbšie porozumenie
textu, zvýšenie zámernej pozornosti žiakov na percepciu faktov, javov v texte,
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•

•

v závere vyučovacej hodiny, ako to vyplýva z prípravy i zo samotných hodnotiacich záznamov, zo strany hodnotenej študentky absentuje isté zhrnutie poznatkov a spätná väzba
od žiakov; dôvod: utvrdenie si učiva a overenie si efektívnosti
práce na hodine,
nie je uvedená ani možnosť zadania domácej úlohy, a to, či
z hľadiska preberanej témy Partnerské vzťahy alebo lingvistického obsahu – precvičenie si budúcich časov; dôvod: prehĺbenie si poznatkov a zručností, motivácia k nasledujúcim činnostiam.

8.2.4 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Aký dopad na žiakov môže mať metóda didaktickej hry?
2. Čo podľa vás zabezpečuje vhodnú časovú dynamiku hodiny z hľadiska použitých metód?
3. Aké slovné a neverbálne reakcie žiakov môžu použité metódy
vyvolať? Ako by ste interpretovali význam slova „dopad“ metódy
na žiakov? Na základe čoho by ste ho identifikovali? Uveďte príklady.
4. Navrhnite/opíšte, ako by bolo možné úvodnú didaktickú hru
(kvíz) realizovať v skupinách. O čo by žiakov obohatila v porovnaní s použitou formou aktivity vo dvojiciach? Zvážte možnosť
súťaživej formy danej aktivity.
5. Navrhnite niekoľko zadaní/techník, ktoré je možné použiť pri analýze pochopenia textu počas jeho počúvania.
6. Navrhnite možné zadania na domácu úlohu z hľadiska témy hodiny i/alebo nácviku danej gramatiky.

/128/

8.3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – CHÉMIA
8.3.1 ANOTÁCIA
Hodnotenie kompetencie vyučovacie metódy a organizačné formy vyučovania bolo realizované na hodine chémie v 4. ročníku gymnázia.
Hodina bola zameraná na tému Uhlík v anorganických zlúčeninách.
Hodina mala štandardnú dĺžku 45 minút. Hodnotená študentka učiteľstva začala vyučovaciu hodinu písomným testom, počas ktorého
si overila osvojené vedomosti žiakov. Nové učivo vysvetlila použitím
metódy sokratovského rozhovoru, počas ktorého sa opierala o už
nadobudnuté poznatky žiakov v rámci danej témy, ktoré v priebehu
vysvetľovania nového učiva postupne rozvíjala nielen teoretickými
poznatkami, ale i príkladmi zo života a uplatnením medzipredmetových vzťahov chémia – biológia – geografia. Fázu fixácie predstavovali
utvrdenie a osvojenie si získaných vedomostí, ktorých úroveň hodnotená študentka pozitívne vyhodnotila počas spätnej väzby. Na hodine
chémie využila frontálnu organizačnú formu práce vo všetkých fázach
vyučovacej hodiny.
8.3.2 ANALÝZA
Cieľom vyučovacej hodiny bolo získať základné vedomosti o uhlíku
v anorganických zlúčeninách, jeho využití v priemysle a v domácnosti.
V nadväznosti na hlavný cieľ hodiny hodnotená študentka učiteľstva
formulovala jej čiastkové ciele, a to oboznámiť žiakov s ďalšou formou
uhlíka – diamantom, jeho praktickým využitím a technickou prípravou. Ďalej pokračovala treťou formou uhlíka – fulerénmi, ktoré počas pohospitačného rozhovoru, so svojou hospitujúcou učiteľkou nazvala „hit 21.storočia.“ Chcela tak poukázať na skutočnosť, že žiakom
sprostredkovala aktuálne poznatky v rámci témy vyučovacej hodiny.
Hodnotiaci hárok (Ukážka 8.4) i sebahodnotiaci hárok (Ukážka 8.5)
sú z formálneho hľadiska vzorne vyplnené, avšak počas ich detailnejšej analýzy môžeme medzi nimi nájsť istý nesúlad a neúplné vyjadrenie sa k otázke danej položky. Záznamy možno považovať za menej
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obsažné, ba dokonca sa z nich ani nedozvieme, aké učebné pomôcky
boli na sledovanej hodine chémie použité. Pomenovanie fáz vyučovacej hodiny bolo v oboch hodnotiacich hárkoch, až na jeden rozdiel,
identické; v hodnotiacom hárku hodnotiteľ uvádza i „spätnú väzbu“,
ktorú hospitovaná učiteľka realizovala na záver hodiny ako samostatnú fázu, čo hodnotená študentka učiteľstva neuviedla. Tá považovala
„precvičovanie nového učiva“ za poslednú z troch uvedených fáz, ktorej predchádzala „písomka“ a „vysvetľovanie nového učiva.“ Je dôležité poznamenať, že hodnotená študentka učiteľstva doplnila tieto fázy
vyučovacej hodiny aj ich časovým ohraničením: písomka – 15 minút,
vysvetľovanie nového učiva – 15 minút a precvičovanie novej učebnej
látky – 10 minút.
V oblasti použitých vyučovacích metód hodnotiteľ i hodnotená
študentka učiteľstva zhodne uvádzajú motivačný rozhovor ako prvý
v poradí. Nasleduje metóda dialogického rozhovoru, ktorý hodnotiteľka bližšie charakterizuje ako sokratovský rozhovor. Najvýraznejšiu
diskrepanciu možno pozorovať pri uvedení tretej vyučovacej metódy,
ktorú hodnotená študentka učiteľstva identifikuje ako opakovanie.
Naproti tomu hodnotiteľ túto metódu nazýva fixačná. Domnievame
sa, že fixačná metóda bola hodnotiteľom chybne uvedená z dôvodu obsahu tretej vyučovacej fázy, ktorej účelom bolo utvrdenie vedomostí.
Informácia, ktorá je v oboch hodnotiacich hárkoch nejasne formulovaná, je dopad na žiakov. Ako príklad uvádzame hodnotiteľov záznam,
v ktorom tvrdí, že metóda sokratovského rozhovoru má na žiakov nasledujúci dopad: „opierajúci sa o ich vedomosti.“ Hodnotiteľovo tvrdenie tak skôr vystihuje všeobecnú podstatu danej metódy, nie jej konkrétny dopad na žiakov, t. j. ich slovné či neverbálne reakcie.
Motivačný rozhovor, sokratovský rozhovor a fixáciu hodnotiteľ
hodnotí z hľadiska cieľa hodiny a témy učiva ako plne vhodné, ale
bez konkrétnejšieho zdôvodnenia ich vhodnosti. Hodnotená študentka označuje motivačný rozhovor a opakovanie za plne vhodné
a za zväčša vhodné považuje dialogický rozhovor. Rovnako ako hod-
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notiteľ ani jednu z použitých metód nezdôvodňuje, napriek tomu, že
k tomu oba typy hárkov vyzývajú svojich používateľov.
Z hľadiska veku a záujmov žiakov hodnotiteľ považuje za plne primeranú len metódu rozhovoru a ostatné použité vyučovacie metódy
podľa tohto hľadiska necharakterizuje. Hodnotiteľ ako dôvod primeranosti metódy rozhovoru uvádza „veľký záujem žiakov“, „ukázať, čo
vedia“, „hravosť“, záujem o predmet“, pričom nerozlišuje medzi spomínanými dvoma druhmi rozhovorov použitých na vyučovacej hodine,
t. j. motivačným a sokratovským, na rozdiel od hodnotenej študentky
učiteľstva, ktorá ich presne špecifikuje a uvádza všetky tri použité vyučovacie metódy ako plne vhodné (nielen jednu, ako to urobil hodnotiteľ).
Logickú nadväznosť použitých metód v jednotlivých fázach hodiny
hodnotiteľ i hodnotená študentka učiteľstva považujú za plne vhodnú
a vyučovacie metódy za plne zabezpečujúce časovú dynamiku hodiny.
Zdôvodnenie ich tvrdení je menej transparentné, avšak pozitívne, keď
obaja poukazujú na logický a plynulý prechod medzi troma fázami hodiny.
Z organizačných foriem práce hodnotená študentka učiteľstva využila len frontálnu formu, pri ktorej žiaci viedli rozhovor, diskutovali o téme, uvádzali príklady zo života a využívali medzipredmetové
vzťahy, najmä s biológiou. Záznam hospitujúceho je dobre štylizovaný
a odpovedá na zadanie v hodnotiacom hárku, popisuje činnosť žiakov
a ich rekcie tak, ako to vyžaduje samotné zadanie v ňom. Hodnotená
študentka učiteľstva sa stotožňuje so záznamom svojho hodnotiteľa.
V popise činnosti je jej záznam stručnejší, nevie ešte činnosť dostatočne verbalizovať. Uvádza len, že sa žiaci do diskusie zapájali aktívne.
U hodnotiteľa aj u hodnotenej študentky učiteľstva nachádzame
súhlasný názor na oboznámenie žiakov s formou práce či formou realizácie aktivity, t. j. žiaci boli informovaní, čo bude predmetom nasledujúcej aktivity.
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Inštrukcie k aktivitám boli podľa hodnotiteľa aj hodnotenej študentky učiteľstva jasné, vecné a stručné. Obaja nie veľmi informatívne
charakterizujú dôvod svojho tvrdenia slovami, že žiaci na dané aktivity
reagovali bez problémov.
V sebahodnotiacom hárku sa vyžaduje, aby hodnotená študentka
učiteľstva vyslovila svoj názor na možnosť poskytnúť žiakom na hodine priestor na vyjadrenie sa k použitým metódam a organizačným
formám práce na odučenej hodine. Nedostatočná praktická skúsenosť
hospitovanej študentky učiteľstva ju viedla k neprimeranej poznámke, že daná veková kategória (t. j. maturanti gymnázia) „sa nevedia
vyjadriť k organizácii vyučovania.“ Hodnotená študentka učiteľstva,
našťastie, cíti potrebu dostať na konci hodiny spätnú väzbu („či žiaci
danej téme rozumeli a či ich hodina bavila“) od samotných žiakov, pýta
sa na ich názor na odučenú hodinu a, ako uvádza aj jej hodnotiteľ, žiaci
sa sami k priebehu hodiny vyjadrovali pochvalne. Hodnotiteľ tak hodnotí jej prvú reálne odučenú vyučovaciu hodinu z hľadiska použitých
metód a spôsobu práce ako úspešnú.
Pokiaľ ide o odporúčanie na zlepšenie profesionálneho výkonu
hodnotenej študentky učiteľstva, hodnotiteľ zdôrazňuje rovnako nezastupiteľnú úlohu praxe a nutnosť zvýšenia počtu hospitácií i aktívneho vyučovania. Dokonca vyslovuje názor, že „pozorovanie a aktívne učenie je podstatná práca v príprave nových kolegov, a toto sa veľmi
zanedbáva.“ Navyše, v záveroch a odporúčaniach hodnotiteľ dopĺňa
tento názor o odporúčanie: „Vo voľnom čase absolvovať návštevu školy
a náčuvy na hodinách z vlastnej iniciatívy.“
Na základe záznamov v hodnotiacom i sebahodnotiacom hárku,
ako aj záznamovom hárku pohospitačného rozhovoru možno konštatovať, že výchovno-vzdelávací cieľ bol na vyučovacej hodine dosiahnutý. Zvolené vyučovacie metódy a organizačné formy boli vhodné
a umožnili naplnenie stanoveného výchovno-vzdelávacieho cieľa. Celá
hodina sa niesla v podnetnej a uvoľnenej atmosfére a v zásade spĺňala
všetky náročné požiadavky na aktívny vyučovací proces.
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Ukážka 8.4 Hodnotiaci hárok, kompetencia: Výber a realizácia
vyučovacích metód a organizačných foriem vyučovania, gymnázium,
chémia, Uhlík v anorganických zlúčeninách.
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Ukážka 8.5 Sebahodnotiaci hárok, kompetencia: Výber a realizácia
vyučovacích metód a organizačných foriem vyučovania, gymnázium,
chémia, Uhlík v anorganických zlúčeninách.
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8.3.3 ALTERÁCIA
V oblasti využitia organizačných foriem vyučovania by sme navrhovali uplatniť dynamické formy práce vo dvojiciach, poprípade zvážiť
skupinovú prácu. V pohospitačnom rozhovore hodnotená študentka
učiteľstva však uvádza, že „skupinové vyučovanie“ využíva „hlavne
pri laboratórnych cvičeniach (bádateľských aktivitách)“. Z jej odpovede
teda vyplýva, že je oboznámená aj s inou ako s tradičnou frontálnou
organizačnou formou a ďalšie formy práce chce v budúcnosti využívať adekvátne prostrediu, v ktorom sa nachádza, a činnostiam, ktoré
so žiakmi vykonáva.
Za úvahu stojí aj zamyslenie sa nad motivačnou časťou hodiny
v prípade, že by nebolo potrebné písať realizovaný test. Navrhujeme
zvážiť, aké metódy by v tomto vytvorenom priestore mohla učiteľka
ešte v úvode hodiny použiť, napríklad brainstorming, demonštrácia,
ilustrácia a či vo fáze oboznamovania sa s novým učivom nemohla použiť aj iné metódy, ako napríklad problémové vyučovanie či pozorovanie, ktoré by si vyžadovali aj adekvátne použitie technických alebo
materiálnych učebných pomôcok.
8.4 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Vysvetlite pojmy vyučovacia metóda a fáza vyučovacej hodiny,
špecifikujte rozdiely medzi nimi a uveďte ku každému pojmu dva
príklady.
2. Uveďte jednu tradičnú vyučovaciu metódu a dve moderné, alternatívne metódy, ich účel a dopad na žiakov.
3. Čo vám pomáha pri výbere vyučovacích metód a organizačných
foriem na konkrétnu vyučovaciu hodinu?
4. Uveďte dve organizačné formy práce, ich účel a dopad na žiakov.
5. Vysvetlite pojmy aktivita a organizačná forma, špecifikujte rozdiely medzi nimi a uveďte ku každému pojmu dva príklady.
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6. Myslite si, že skupinová práca pomáha lepšie si osvojiť nové poznatky a vzťahy medzi nimi? Uveďte dôvod vašej odpovede.
7. Kedy považujete použitie učebných pomôcok za adekvátne, efektívne a kedy za rušivé a nevhodné? Zdôvodnite a uveďte príklady
(prípadne aj z vlastnej skúsenosti).
8.5 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – ETICKÁ VÝCHOVA
8.5.1 ANOTÁCIA
Hospitácia bola realizovaná na hodine etickej výchovy v prvom ročníku gymnázia. Hospitujúcim učiteľom bola študentka učiteľstva,
kolegyňa hospitovanej študentky učiteľstva. Z tohto dôvodu nebolo
vhodné použiť pohospitačný rozhovor, ktorý je zacielený na vedenie
rozhovoru medzi hospitujúcim s viacročnou praxou (napríklad mentorom, vedúcim predmetovej komisie, riaditeľom, jeho zástupcom či
inšpektorom). Vyučovacia hodina mala štandardnú dĺžku 45 minút.
Keďže výskumníci nemali k dispozícii študentkinu prípravu na hodinu a nebol potrebný ani už spomínaný pohospitačný rozhovor, navyše,
v záhlaviach oboch druhov hárkov (hodnotiaci a sebahodnotiaci) sa
explicitne neuvádza položka „Cieľ vyučovacej hodiny“, túto informáciu
možno vydedukovať len z údajov zaznamenaných v ostatných častiach
hárkov.
Hodina bola rozdelená do štyroch fáz. Ich určenie je zhodné ako
u hodnotenej študentky, tak i u jej hodnotiteľa. V motivačnej fáze, použitím metódy diskusie, boli žiaci uvedení do témy, aktívne vyjadrovali
svoje názory. V druhej, expozičnej fáze sa žiaci zamýšľali nad modelovou situáciou a odpovedali na otázky. V tretej, fixačnej fáze si žiaci pomocou individuálneho výtvarného stvárnenia svojich pocitov a názorov, vyplývajúcich z modelových situácií a z diskusie, upevňovali etické
posolstvo na tému „Odpúšťanie.“. V záverečnej fáze vyučovacej hodiny
si žiaci v diskusii spoločne zhrnuli hlavné myšlienky témy hodiny.
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8.5.2 ANALÝZA
Ako je uvedené v Anotácii, zo záznamov možno takmer s istotou vydedukovať, že cieľom vyučovacej hodiny bola diskusia a vyjadrenie názorov žiakov v modelových situáciách na tému „Viem odpúšťať?“
Použité vyučovacie metódy a organizačné formy práce boli ako
podľa hospitujúcej, tak aj podľa hospitovanej študentky učiteľstva,
vhodne vybrané a kreatívne realizované. Obe študentky vo veľkej miere rešpektovali štruktúru oboch druhov hárkov. Určenie štyroch fáz
hodiny im nerobilo problém (motivačná, expozičná, fixačná a „záver“,
ktorý možno chápať ako zhrnutie) a pomenovania činností v nich sú
obdobne zhodné a dostatočne informatívne. Pri analýze záznamov
o použitých metódach, v časti A oboch hárkov, a rovnako o organizačných formách, v časti B (Ukážka 8.6 a Ukážka 8.7) možno konštatovať,
že ako hospitujúca, tak i hospitovaná študentka dokázali v rámci jednotlivých fáz identifikovať nielen použité metódy (diskusia, didaktické
hry), ale identifikovali aj ich účel použitia a možný dopad na žiakov.
Účelom použitia úvodnej motivačnej diskusie bolo uvedenie žiakov
do témy o odpúšťaní, čo sa reflektovalo v schopnostiach žiakov vyjadriť svoje názory so záujmom a sústredením. Použitie dvoch druhov
didaktických hier v expozičnej a fixačnej fáze pomohlo žiakom skúmať
vlastné reakcie a postoje v daných situáciách, ako aj nasledujúce fixovanie uvedomeného správania. Žiaci vyjadrovali svoje názory a postoje so zaujatím. Záverečné zhrnutie sa realizovalo prostredníctvom
metódy diskusie a monologického prejavu. Obe študentky učiteľstva
zhodne označili použitie jednotlivých metód za plne vhodné pre zabezpečenie dosiahnutého cieľa hodiny. Hodnotená študentka oboznámila žiakov s formou a realizáciou aktivít vždy vopred a ako tvrdí
hospitovaná študentka: „Použité metódy úspešne zachytili (reflektovali)
posolstvo témy.“
Použité metódy i zadania mali logickú následnosť a plynulo na seba
nadväzovali. Ako uvádza hodnotiteľka: „... aktivity boli rôzne, hodina
nebola jednotvárna, ale pestrá a dynamická.“ Hodnotená študentka

/137/

učiteľstva dopĺňa toto tvrdenie takto: „... činnosti sa menili a postupnosť bola zabezpečená.“ Metódy diskusie a didaktických hier zabezpečili vhodnú časovú dynamiku hodiny, lebo, ako tvrdí hodnotená
študentka, „... žiaci robili vždy iné činnosti, aby sa nenudili.“ Nikde sa
však neuvádza, koľko minút jednotlivé aktivity trvali a či aj čas určený
na ich realizáciu túto dynamiku zabezpečil. Tento údaj sa v hárkoch
ani nevyžaduje. Mala by ho však obsahovať príprava na hodinu, a to
najmä u začínajúceho učiteľa. Je známe, že časový odhad jednotlivých
aktivít a skutočný čas na ich realizáciu v triede sa môžu rôzniť a učiteľ
sa môže cítiť plynutím času zaskočený.
Hodnotiteľka aj hodnotená študentka učiteľstva považujú inštrukcie za jasné, vecné a stručné, keďže nikto zo žiakov nebol zmätený.
Všetky aktivity boli organizované zaujímavou formou; počas celej hodiny žiaci sedeli v prednej časti triedy v kruhu. Keďže išlo o hodinu,
ktorej podstata spočívala vo výmene názorov založených či už na didaktických hrách a modelových situáciách, možno toto organizačné
rozhodnutie považovať za adekvátne, ba šťastné. Vyplýva to aj z pozitívnych reakcií žiakov. Jednotliví žiaci však predtým dostali možnosť
o témach a zadaniach uvažovať najprv samostatne, následne si názory
porovnať.
V sebahodnotiacom hárku, pravdepodobne z nepozornosti, hodnotiaca študentka učiteľstva namiesto organizačných foriem charakterizovala použité metódy ako pestré a dynamické. Mala sa však vyjadriť
k použitím formám, t. j. k rozhodnutiu hodnotenej študentky učiteľstva umiestniť žiakov do kruhu.
Hoci hodnotená študentka učiteľstva neposkytla žiakom na hodine možnosť vyjadriť sa k použitým metódam a organizačným formám
práce, z analýzy dostupných záznamov možno vyjadriť s priebehom
hodiny a použitými aktivitami spokojnosť, ako z pohľadu hodnotenej
študentky učiteľstva, aj z pohľadu žiakov, a tak vyhodnotiť jej prvú odučenú hodinu ako úspešnú.
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Ukážka 8.6 Hodnotiaci hárok, kompetencia: Vyučovacie metódy
a organizačné formy vyučovania, gymnázium, Etická výchova,
Viem odpúšťať?
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Ukážka 8.7 Sebahodnotiaci hárok, kompetencia: Vyučovacie metódy a organizačné formy vyučovania, gymnázium, Etická výchova,
Viem odpúšťať?
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8.5.3 ALTERÁCIA
Na základe preštudovania horeuvedenej Anotácie a Analýzy hodiny
etickej výchovy sa pokúste v akejkoľvek forme (individuálne, vo dvojiciach, v skupine) navrhnúť modifikáciu alebo rozšírenie niektorých
postupov na danej hodine bez toho, aby prišlo k zmene samotného
celku. Táto Alterácia sa môže týkať zmeny použitia vyučovacích metód
alebo foriem práce.
8.6 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Čo podľa vás umožňuje vytvorenie priestoru na vyučovacej hodine pre vyjadrenie vlastných názorov, postojov a pocitov žiakov
k závažným etickým a celospoločenským otázkam?
2. Aké vyučovacie metódy dokážu žiakov najviac aktivizovať, stimulovať ich pozornosť?
3. Aké organizačné formy dokážu žiakov najviac aktivizovať, stimulovať ich pozornosť?
4. Ako by ste definovali výraz „dynamika hodiny?“ Uveďte konkrétny príklad alebo konkrétnu situáciu.
5. Do akej miery sa žiak môže vyjadriť k použitým metódam a organizačným formám práce vo vyučovacom procese?
6. Ktoré tri vyučovacie metódy vás doteraz najviac oslovili? Prečo?
Aký dopad na vás mali? Opíšte ich.
7. Aké učebné techniky (aktivity, zadania) považujete z hľadiska svojej študijnej aprobácie predmetov za podnetné a efektívne? Zdôvodnite a opíšte ich. Máte s nimi reálnu skúsenosť? Uveďte.
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9 VYUŽÍVANIE MATERIÁLNYCH PROSTRIEDKOV
VO VYUČOVACOM PROCESE
Kompetencia učiteľa Využívať materiálne prostriedky vo vyučovacom
procese je špecifickou kompetenciou z viacerých pohľadov. Základným
pohľadom na úspešné zvládnutie kompetencie sú možnosti školy,
inak povedané, analytické vyhodnotenie materiálnych prostriedkov,
ktorými škola, na ktorej hodnotený učiteľ pôsobí, aktuálne disponuje.
Druhým pohľad smeruje k povahe predmetov, ktoré učiteľ vyučuje.
Iste by sa dala určiť miera vhodnosti využívania materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese jednotlivých školských predmetov.
Predmety praktickej povahy, ako sú napríklad, výtvarná výchova,
technická výchova či telesná výchova, sa vo využívaní materiálnych
prostriedkov vyučovacieho procesu jednoznačne, laicky i odborne,
líšia od geografie, fyziky, biológie či matematiky a inú povahu z pohľadu využívania materiálnych prostriedkov vo vyučovaní, majú školské predmety náukového charakteru: náuka o spoločnosti, dejepis či
etická výchova. Špecifickou skupinou školských predmetov z pohľadu využívania materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese sú
tiež materinský jazyk a cudzie jazyky. Tretím pohľadom je samotná
osobnosť učiteľa. Využívanie materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese je, nesporne, individuálna črta učiteľovho prístupu k vyučovaniu predmetov, ktoré vyštudoval v rámci svojho univerzitného
štúdia i k jeho aktuálnej vyučovacej povinnosti v škole. (Z nedávnej
praxe je autorom známy prípad učiteľa fyziky na druhom stupni základnej školy, ktorý vyučuje hudobnú výchovu, síce nekvalifikovane,
ale vie hrať na gitare a žiaci s ním spievajú s radosťou.) Tretí pohľad
tak ukazuje na začiatok úvah: Každý učiteľ by mal poznať možnosti
školy, na ktorej vyučuje, z pohľadu disponibilných materiálnych prostriedkov pre svoje predmety a následne slobodne a v kontexte svojej
učiteľskej koncepcie a typológie by mal mať možnosť slobodne sa rozhodnúť či, kedy a ktoré materiálne prostriedky vyučovacieho procesu
bude využívať. To, že sledované kompetencie spolu úzko súvisia a sú
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prepojené na každej úrovni, završuje úvaha o kultúre školy, na ktorej
učiteľ pôsobí. Pod kultúrou školy v kontexte využívania materiálnych
prostriedkov rozumieme spoločný a koordinovaný prístup všetkých
učiteľov daného predmetu k využívaniu dostupných materiálnych
prostriedkov. Každý učiteľ je súčasťou citlivého organizmu školy a nie
je vhodné, aby nastala extrémna situácia, že v tom istom ročníku je
prístup k využívaniu materiálnych prostriedkov u dvoch učiteľov toho
istého predmetu diametrálne odlišný.
9.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Teoretické východiská pre hodnotiace a sebahodnotiace hárky, ktoré
mapujú kompetencie učiteľa vo využívaní materiálnych prostriedkov
vo vyučovacom procese, vychádzajú zo súčasných požiadaviek na aktívne a aktivizujúce vyučovanie všetkých predmetov na každom stupni
školského vzdelávania. Ako bolo uvedené v úvode kapitoly, je nesporné,
že existujú školské predmety, ktorých vyučovanie je priamo založené
na využívaní materiálnych prostriedkov vyučovania, napríklad v úvode k výtvarnej výchove (ICED1) v Inovovanom štátnom vzdelávacom
programe, ktorý bol do slovenských škôl implementovaný v roku 2015,
sa píše: „Formou výtvarných činností (kreslenia, maľovania, priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom navrhovania dizajnu, architektúry, fotografie, videa a filmu. Aktívnu prácu s materiálom
a nástrojmi nie je možné nahradiť formou pracovných zošitov – všetky
ostatné didaktické formy, ako používanie učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a pod., sú len doplnkovými aktivitami (v rámci
motivácie alebo následných ukážok). Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu s vizuálnymi prostriedkami prostredníctvom počítača.“
Ak sa Inovovaným štátnym vzdelávacím programom zaoberáme
ďalej, v predmetoch dejepis či občianska náuka nájdeme takmer identický opis smerujúci k aktivizujúcim činnostiam žiakov: „... Vzdelávací
štandard ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami,
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akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva
základný predpoklad poznávania a porozumenia. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. Pre ten
istý stupeň vzdelávania v predmete biológia je uvedené: „Vzdelávací
štandard je koncipovaný tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové
poznatky, ale vytváral im primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí. Vytvára priestor, ktorý umožňuje žiakom manipulovať
s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické
problémy.“
Je zrejmé, a súčasná školská prax to potvrdzuje, že tabuľa a krieda
(biela plastová tabuľa a zapisovač) v mnohých predmetoch a na mnohých školách, nie je tak samozrejme a nezastupiteľne nahraditeľná iným
prezentačným médiom. Trend vo využívaní moderných materiálnych
prostriedkov vyučovania, ktoré sa zvyknú nazývať spoločným pomenovaním informačno-komunikačné technológie zachytila Slovenská republika včas. Rôznymi podpornými projektami, či už riadenými priamo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, alebo projektami
štátnych a súkromných organizácií a inštitúcií (za všetky spomeňme
projekt INFOVEK) boli školy postupne, od deväťdesiatych rokov vybavované počítačmi, dataprojetormi, učitelia notebookmi a v nedávnej minulosti aj tabletmi (napríklad projekt Škola na dotyk spoločnosti SAMSUNG). Prezentačný počítač alebo notebook prepojený
s dataprojektorom už nechýba takmer v žiadnej triede. Je však otázne s akým dopadom na vedomosti žiakov je práve tabuľa a autentický,
dynamický zápis učiva učiteľom na tabuľu nahradzovaný prezentáciou,
ktorá žiakov v mnohých prípadoch o učive iba informuje, bez patričného pozitívneho emocionálneho náboja, ktorým učiteľ upúta žiakov,
napríklad, v expozičnej fáze vyučovacej hodiny, počas vysvetľovania
nového učiva.
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Ku komplexnému rozvoju vzdelávacieho potenciálu každého žiaka
a na každom stupni vzdelávania stále patrí i práca s učebnicou alebo
učebným textom vytvoreným špeciálne pre danú tému vyučovacej hodiny, ktorý zvykne mať formát tlačeného pracovného listu. Kreativita
vo výbere úloh a kultivovaný písomný prejav tvorcov učebníc, alebo
učiteľa, pri tvorbe či úprave pracovných listov, žiakov priamo ovplyvňujú a nepriamo vyzývajú k vlastnej kreativite a písomnému či prezentačnému spracovaniu vybraných tém a prvkov učiva, napríklad
pri projektovom vyučovaní.
Špecifiká ďalších materiálnych prostriedkov používaných vo vyučovacom procese sa pre jednotlivé predmety, prirodzene, ako už bolo
povedané, veľmi líšia. Prírodovedné predmety, v obsahu ktorých sa
vyskytujú experimenty s reálnym materiálom, sú materiálne inak náročné, ako predmety so spoločensko-vedným obsahom. Je potešujúce,
že napríklad závesné plagáty, ktoré ilustrujú obsah učiva predmetu, sú
prirodzenou súčasťou dekorácie tried najmä na základných školách
a umožňujú žiakom lepšie si fixovať na nich zobrazené vedomosti (písané písmená abecedy, malá násobilka, prírodovedné a biologické ilustrácie, gramatické pravidlá, geografické a historické mapy, matematické pojmy a vzťahy a pod.). Vyučovanie cudzích jazykov si stále vyžaduje používanie slovníkov a aktívny a tvorivý učiteľ matematiky či fyziky
dokáže poznatky ilustrovať a demonštrovať, napríklad modelmi telies
a prezentáciou reálnych javov či už reálnym alebo audiovizuálnym experimentom. To, že zaujímavým materiálnym prostriedkom môže byť
aj vhodne odstrihnutý kúsok papiera alebo hracia kocka či mince, nie
je v súčasnosti netradičné, najmä ak učitelia dokážu, sú ochotní a nájdu si priestor, oživiť tradičné vyučovanie prvkami objavného, bádateľského vyučovania.
9.1.1 SEBAHODNOTIACI HÁROK
Sebahodnotiaci hárok kompetencie Využívanie materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese pozostáva z 25 indikátorov, ktoré indikujú
konkrétne vedomosti a zručnosti učiteľa vo využívaní materiálnych
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prostriedkov vo vyučovacom procese. Jednotlivé indikátory sú rozdelené do piatich úrovní: dobrý (1), veľmi dobrý (2), výborný (3), excelentný (4), expert (5). Aby učiteľ dosiahol niektorú z úrovní, musí
pri vyplnení sebahodnotiaceho hárku súhlasne odobriť všetky indikátory (tvrdenia) v danej úrovni, ako aj všetky indikátory vo všetkých
predchádzajúcich, nižších, úrovniach. Učiteľ má možnosť v závere sebahodnotiaceho hárku vyjadriť svoj názor, podrobnejšie zdôvodniť sebahodnotenie, ako aj navrhnúť, o aké formy vzdelávania na rozšírenie
danej kompetencie má v budúcnosti záujem.
Kompetencia Využívanie materiálnych prostriedkov vo vyučovacom
procese je prepojená s ďalšími kompetenciami, napríklad s kompetenciou Plánovanie vyučovacieho procesu, v ktorej hodnotiacom hárku sa
v kritériu: Vyučovacia hodina v kontexte s potrebami žiaka, vyžaduje
hodnotenie situácie na vyučovacej hodine formulovanej ako Miera využitia didaktických prostriedkov.
9.1.2 HODNOTIACI HÁROK
Hodnotiaci hárok kompetencie Využívanie materiálnych prostriedkov
vo vyučovacom procese korešponduje so sebahodnotiacim hárkom
uvedenej kompetencie. Hodnotiteľ hodnotí identické indikátory, ktoré sú uvedené v sebahodnotiacom hárku označením jedného z dvoch
vyjadrení. Prvé vyjadrenie indikuje, či sa jav opísaný daným indikátorom vyskytol alebo nevyskytol (A/N) a v druhom vyjadrení sa označí,
počas ktorej činnosti učiteľa bol indikátorom opísaný jav pozorovaný:
H – vyučovacia hodina, OR – osobný rozhovor, ŠMČ – školská a mimoškolská činnosť, SV – spätná väzba, pričom môže byť označených
i viac uvedených činností.
9.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – BIOLÓGIA
9.2.1 ANOTÁCIA
Na vyučovacej hodine biológie počas výstupovej pedagogickej praxe
na strednej odbornej škole s orientáciou na biologické predmety, bola
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prostredníctvom sebahodnotiaceho hárku a hodnotiacich hárkov analyzovaná kompetencia využívania materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese u študenta učiteľstva biológie. Študent v sebahodnotiacom hárku označil svoju kompetenciu na úrovni 1 a v sebareflexii
uviedol (ukážka 9.1), že sa pri príprave na vyučovaciu hodinu snažil
využívať učebnice odporúčané cvičným pedagógom.
Ukážka 9.1 Časti vyplneného sebahodnotiaceho hárku, sebareflexia
študenta učiteľstva, predmet: Biológia.

Samotná príprava na hodinu bola svojím spôsobom náročná, ale aj jednoduchá. Jednoduchá v tom, že som vedel aké informácie čerpať a odkiaľ, zložitá v samotnom prezentovaní žiakom. Pri prípravách som sa snažil využívať
učebnice odporučené pedagógom, prihliadajúc na vek a kognitívne schopnosti žiakov. Mám za to, že som cieľ hodiny splnil spôsobom primeraným
veku a schopnostiam žiakov.

9.2.2 ANALÝZA
Cvičný učiteľ sa na uvedenú sebareflexiu študenta vyjadril stručne
a bezobsažne: „Súhlasím s vyjadrením učiteľa.“ (rozumej študenta učiteľstva, ktorý vyučoval).
V hodnotiacich hárkoch ostatných študentov učiteľstva, ktorí vyučovaciu hodinu pozorovali, sa objavilo ako nespozorované, resp. nevyskytujúce sa, hodnotenie indikátora:
• učiteľ podrobne analyzuje dostupné učebnice a ich zaradenie
do vyučovacieho procesu.
Indikátor bol hodnotený na základe osobného rozhovoru po vyučovacej hodine. Hodnotiteľ pridal i komentár, na ktorý hodnotený študent
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odpovedal nesúhlasným postojom, odvolávajúc sa na odporúčania
cvičného učiteľa (ukážka 9.2).
Ukážka 9.2 Časti vyplneného hárku hodnotiteľom a vyjadrenie
hodnoteného (študenti učiteľstva Biológie).

Vyučujúcemu by som odporučila do budúcna, aby si pri pripravení prípravy
na vyučovaciu hodinu vychádzal nielen z jednej učebnice, ale z viacero učebníc

Vychádzal som hlavne zo zdrojov, ktoré mi boli odporúčané a kvôli predimenzovaniu učiva nepokladám za potrebné využitie iných učebníc.
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I v komentároch a odporúčaniach od ďalších študentov učiteľstva,
ktorí vyučovaciu hodinu pozorovali, sa vyskytli rady týkajúce sa dôslednejšieho využívania učebníc, obrázkov a iných dostupných materiálnych prostriedkov k téme vyučovacej hodiny. Je zrejmé, že vznikol
konflikt, pretože analýza vyplnených sebahodnotiacich a hodnotiacich
hárkov kompetencie Využívanie materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese v ďalších skupinách študentov učiteľstva biológie, ktorí
vykonávali prax na uvedenej strednej odbornej škole so zameraním
na biológiu, ukázala, že existujú alternatívne učebnice, z ktorých bolo
vhodné pripraviť si vyučovaciu hodinu bohatšiu na obrázkový ilustračný materiál.
9.2.3 ALTERÁCIA
Učebnica je stále neodmysliteľnou súčasťou vyučovania. Pre študentov
učiteľstva je počas ich výstupovej pedagogickej praxe učebnica dôležitou pomôckou pri správnom vybudovaní obsahu vyučovacej hodiny,
ktorý musí byť založený na rešpektovaní zásad vyučovacieho procesu.
Kľúčové zásady (Petlák, 1997): názornosť, primeranosť a vedeckosť poznatkov a tiež systematickosť predkladania poznatkov si budúci učitelia osvojujú počas štúdia práve pedagogickou praxou. Preto je oboznámenie sa s učebnicami používanými v danom ročníku a v danom
predmete neodmysliteľnou súčasťou pedagogickej praxe. Učebnice,
ktoré sa na danej škole používajú, sú dostupné v školskej knižnici a je
bežnou praxou, že sú študentom učiteľstva poskytované počas konzultácií s cvičným učiteľom. Navyše, každý študent učiteľstva by si mal
od začiatku svojho štúdia začať budovať vlastnú knižnicu s publikáciami zo svojho predmetu (Hrubý, 2009). Potom je už pomerne jednoduché siahnuť po vhodnej odbornej literatúre alebo priamo po učebnici
a vybrať z nej učivo, ktoré je nutné spracovať a pripraviť si na danú
vyučovaciu hodinu.
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9.3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – MATEMATIKA
9.3.1 ANOTÁCIA
Študentka učiteľstva matematiky absolvovala súvislú pedagogickú prax
na základnej škole. V dokumentoch poskytnutých ku kontrole a následnému zápisu o absolvovaní pedagogickej praxe predložila na hodnotenie vzorovo vypracované prípravy na jednotlivé vyučovacie hodiny. Spolu odučila 15 hodín; v dvoch triedach piateho ročníka 12 hodín
matematiky a v jednej triede ôsmeho ročníka odučila tri hodiny matematiky. Každá príprava na každú vyučovaciu hodinu by mala mať
štandardizovanú osnovu, ktorej súčasťou by bola informácia o použitých učebných pomôckach. Analýza použitých pomôcok podľa príprav
na vyučovacie hodiny je uvedená v tabuľke 9.1.
Tabuľka 9.1 Prehľad učebných pomôcok, súvislá pedagogická prax,
matematika, ZŠ.
Ročník Počet hodín
Učebné pomôcky
5
6
tabuľa, fixky/kriedy
8

2

tabuľa, fixky/kriedy, počítač,
dataprojektor, prezentácia

5

2

tabuľa, fixky/kriedy, počítač,
dataprojektor, prezentácia,
pracovný zošit

8

1

tabuľa, fixky/kriedy, kartičky
s dopravnými značkami
a úlohami na delenie

5

4

Prehľad učebných pomôcok je v súlade s úvodnými úvahami tejto kapitoly o súčasnom stave a kultúre vyučovania vzhľadom na používanie
materiálnych prostriedkov vyučovania. Absentuje učebnica matematiky a teda táto konkrétna analýza hodiny individuálnej súvislej pedagogickej praxe potvrdzuje skutočnosť, že učitelia matematiky v súčasnos-
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ti nepoužívajú odporúčané učebnice matematiky, pretože ich považujú
za nevyhovujúce. Bolo evidentné, že prezentačný počítač s dataprojektorom je k dispozícii v každej triede školy, na ktorej sa súvislá pedagogická prax uskutočnila. Keďže študenti učiteľstva matematiky sú priebežne počas univerzitného štúdia matematiky, na odborných predmetoch, ale aj na didaktických predmetoch, oboznamovaní s možnosťami
využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) vo vyučovaní matematiky, zaujímalo nás, ktoré vedomosti využitia IKT predviedla študentka na jedinej hodine matematiky v ôsmom ročníku,
na ktorej deklaruje využitie počítača, dataprojektora a prezentácie.
V sebahodnotiacom hárku kompetencie Využívanie materiálnych
prostriedkov vo vyučovacom procese študentka učiteľstva matematiky
po absolvovaní súvislej pedagogickej praxe, prakticky po absolvovaní
celého štúdia učiteľstva matematiky v kombinácii (študijný odbor 1.1.1
učiteľstvo akademických predmetov), deklaruje úroveň dva, ktorá je
charakterizovaná indikátormi v ukážke 9.3.
Ukážka 9.3 Indikátory kompetencie: učiteľ vie využívať materiálne
prostriedky vo vyučovacom procese, úroveň 1 a 2.

Vysvetlenie skratiek: UP – učebné pomôcky, DT – didaktická technika.
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9.3.2. ANALÝZA
Prípravy na vyučovacie hodiny si študentka učiteľstva matematiky vypracovala veľmi podrobne. Dokument prípravy na každú vyučovaciu
hodinu má opakujúcu sa osnovu, ktorá pozostáva z úvodných charakteristík hodiny: predmet, ročník, tematický celok, téma, ciele, obsahový štandard, výkonový štandard, medzipredmetové vzťahy, prierezové témy, metódy, učebné pomôcky. V príprave na vyučovaciu hodinu
v ôsmom ročníku študentka uvádza nasledovné základné charakteristiky vyučovacej hodiny (Ukážka 9.4).
Ukážka 9.4 Vyučovacia hodina matematiky, príprava, úvod.

Príprava na vyučovaciu hodinu pokračuje štruktúrou štandardnej vyučovacej hodiny:
1. Kontrolno-diagnostická časť
2. Motivačná časť
3. Expozičná časť
4. Fixačná časť
5. Domáca príprava
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Poznámka: Pri analýze príprav na vyučovacie hodiny matematiky
udrie do očí skutočnosť, že v prípravách chýbajú vyriešené príklady
a úlohy, ktoré so žiakmi študentka počas jednotlivých hodín riešila.
Pravdepodobne, osobný rozhovor to potvrdil, používala ešte ďalšie
prípravy na tie isté vyučovacie hodiny, ktoré obsahujú zbierku riešených príkladov a úloh.
Využitie pripravenej prezentácie na vyučovacej hodine je uvedené
v častiach: motivačná, expozičná a fixačná. Metodický postup využitia
prezentácie je v prípravách na vyučovaciu hodinu opísaný nasledovne:
vyučujúca zadáva úlohy, ktoré žiaci riešia, pomáha im pri riešení úloh,
odpovedá na prípadné otázky žiakov a kontroluje riešenie úloh žiakov
ako na tabuli, tak i v zošitoch. Riešené úlohy sú z prezentácie.
Z uvedeného, ale aj po oboznámení sa s prezentáciou je zrejmé,
že prezentácia na vyučovacej hodine slúžila namiesto učebnice alebo zbierky úloh (Ukážka 9.5). Kvalita prezentácie je na diskutabilnej
úrovni, nie z pohľadu jej odborného obsahu či zaradenia do troch
kľúčových fáz vyučovacej hodiny, ale z pohľadu funkcie využitia počítača ako podporného prostriedku vyučovania matematiky. Jednotlivé
obrázky prezentácie obsahujú kópie zadaní úloh z rôznych učebníc
a zbierok úloh. Zadania úloh v prezentácii sú nesúrodé písmom, znením a číslovanie úloh je mätúce: iné číslo úlohy je v prezentácii a iné,
skopírované z pôvodnej literatúry, v zadaní úlohy.
Niet pochýb o tom, že prezentácia poslúžila na urýchlenie priebehu
troch častí vyučovacej hodiny, pretože žiaci nemuseli listovať v učebnici či zbierke úloh a videli zreteľne frontálne zobrazené zadanie počas riešenia úlohy na tabuli. Je to organizačné využitie prezentačného
počítača vo vyučovaní matematiky, nie využitie edukačného softvéru
na motiváciu žiakov či na posilnenie a umocnenie kognitívnych procesov na vyučovacej hodine.
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Ukážka 9.5 Ukážky z prezentácie na hodine matematiky.
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Úlohe a charakteristikám využitia informačno-komunikačných technológií (IKT) vo vyučovaní matematiky sa venujú mnohé odborné publikácie. Digitálne či moderné technológie ponúkajú učiteľom
i žiakom pre ich prácu rozsiahle nové možnosti získavania poznatkov
a osvojovania si vedomostí. Najvýznamnejšia je možnosť v interaktívnom prostredí poznávať podstatu problému alebo poznatku, vytvárať
model situácie a model overovať, testovať, meniť, prispôsobovať potrebám riešenia úlohy alebo reálnej situácii, ktorá je vytvoreným modelom riešená. IKT priamo provokujú tvorivého učiteľa k zaraďovaniu konštruktivistických prvkov do vyučovacej hodiny. Chybným, ale
častým prístupom k chápaniu využitia počítača na vyučovacej hodine
býva, v uvedenom prípade študentky učiteľstva sa to potvrdilo, že použitím počítača na vyučovacej hodine je automaticky akoby potvrdený nový trend vo vyučovaní, či inovatívny prístup. Vo využití počítača
na vyučovaní je vždy limitujúcim faktorom učiteľ (Beňačka, 2015). Nerelevantné použitie počítača ako učebnej pomôcky nazývajú niektorí
autori (Vaníček, 2009) zákerné, pretože použitie počítača proklamuje,
na vyučovacej hodine sa použitie počítača uskutočňuje, ale výučbu neskvalitňuje, pretože zostáva naďalej formálna.
9.3.3 ALTERÁCIA
Jedným z kľúčových príspevkov k teórii vyučovania matematiky je
práca Shulmana z roku 1986, v ktorom delí vedomosti učiteľa na tri
kategórie: vedomosti z predmetu, pedagogické vedomosti potrebné
na vyučovanie predmetu a vedomosti o učebných osnovách predmetu, kurikule (Shulman, 1986). V roku 2006 boli kategórie Shulmana
rozšírené o kategóriu technologické pedagogické vedomosti potrebné pre vyučovanie predmetu (Mishra & Koehler, 2006). Je nesporné,
že počet technologických nástrojov vhodných na použitie na vyučovacej hodine (nielen matematiky) narastá. Učiteľ by mal nástroje
vhodne vybrať, rozhodnúť v ktorej fáze vyučovacej hodiny a v ktorom
tematickom celku IKT využije, mal by, prirodzene, technológie dobre ovládať (technicky aj didakticky) a mal by byť aj schopný vysvetliť
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žiakom dôvody svojho rozhodnutia použiť IKT na svojich vyučovacích hodinách. Zároveň by to malo byť také využívanie IKT, ktoré zvýši
úroveň a kvalitu vyučovania v zmysle efektívneho osvojovania si poznatkov z predmetu, zlepšenia myslenia žiakov, prepájania vedomostí
s dôrazom na univerzálnosť poznatkov a ich prepojenie s vedomosťami z iných predmetov a s poznatkami využiteľnými v bežnom živote.
Úloha to je neľahká a nedá sa naučiť komplexne počas univerzitnej
prípravy učiteľov. Kompetencia učiteľa Využívanie materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese si vyžaduje celoživotný záujem učiteľa
o zdokonaľovanie všetkých vyššie spomenutých kategórií vedomostí.
Vybrané námety na alteráciu nevhodného a neprofesionálneho použitia prezentácie na hodine matematiky zoradené od najjednoduchšej verzie a náročnosti na technologické vedomosti:
• upraviť prezentáciu logicky (číslovanie úloh) a graficky zjednotiť zadania jednotlivých úloh,
• využiť skupinovú prácu žiakov pri riešení daných úloh, namiesto frontálnej prezentácie zadaní pripraviť úlohy pre skupiny (dvojice) žiakov a usporiadať, napríklad súťaž v riešení úloh
(rýchlosť, správnosť, originálnosť riešenia a pod.),
• pripraviť demonštráciu geometrického pojmu a jeho vlastností
(rovinný útvar – lichobežník) pomocou dynamického geometrického softvéru,
• pomocou dynamického geometrického softvéru modelovať
rôzne tvary lichobežníka.
9.4 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Navrhnite materiálne prostriedky využiteľné na konkrétnej vyučovacej hodine vášho predmetu.
2. Navrhnite obsah učebnice pre konkrétny ročník vášho predmetu.
Vychádzajte z Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.
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3. Vytvorte si prehľad o učebniciach vášho predmetu, ktoré sú dostupné na školách (počas pedagogickej praxe) a pokúste sa špecifikovať ich klady a zápory.
4. Vyberte si učebnicu pre svoj predmet, ktorá vám najviac vyhovuje
a svoju voľbu zdôvodnite.
5. Analyzujte vybranú učebnicu z hľadiska vybraných didaktických
zásad.
6. Analyzujte vybranú učebnicu z hľadiska organizačných funkcií
(plánovanie, motivácia, riadenie, kontrola, sebakontrola).
7. Napíšte úvod k učebnici vášho predmetu pre vybraný ročník.
8. Vyberte si tematický celok vášho predmetu a nájdite, navrhnite,
pripravte, zostrojte materiálne pomôcky na jeho vyučovanie.
9. Vytvorte prehľad vhodného edukačného softvéru pre váš predmet.
10. Vytvorte kritický prehľad zdrojov dostupných na internete pre vyučovanie vášho predmetu.
11. Vyberte si tematický celok vášho predmetu a navrhnite vyučovaciu hodinu s využitím vhodného edukačného softvéru.
12. Pripravte si prezentáciu vhodnú na využitie vo vybranej časti vyučovacej hodiny vášho predmetu (motivačná, expozičná, fixačná,
kontrolná).
13. Pripravte si krátke video s obsahom vášho predmetu.
14. Navrhnite obsah e-learningového kurzu pre svoj predmet (vybraný tematický celok).
15. Vytvorte úvodnú prezentáciu k e-learningovému kurzu vášho
predmetu pre vybraný ročník.
16. Napíšte článok na tému Tablet (mobilný telefón) a jeho edukačné
funkcie a využitie vo vašom predmete.
Voľne upravené a doplnené podľa Zormanovej (2014).
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10 HODNOTENIE PRIEBEHU A VÝSLEDKOV
VYUČOVANIA A UČENIA SA ŽIAKA
10.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Hodnotenie je dôležitou súčasťou každej vyučovacej hodiny, dokonca
každej aktivity, ktorá sa na vyučovacej hodine vykonáva. Učiteľ by mal
sledovať prácu každého žiaka a vhodným spôsobom ho posúvať k lepším výkonom. Naučiť sa správne hodnotiť, máme na mysli objektívne,
si vyžaduje okrem teoretických vedomostí aj zručnosť vedieť si všímať
dianie v triede aj aktivity jednotlivcov pri realizácii určitých parciálnych úloh zadávaných učiteľom. Parciálne hodnotenie má predovšetkým motivačný charakter. Učiteľ hodnotí žiaka známkou alebo slovne,
mimikou alebo podľa vopred dohodnutých pravidiel a kritérií rôznymi ikonkami a značkami. Dôležité je, aby učiteľ oboznámil svojich
žiakov so svojimi požiadavkami a kritériami hodnotenia na začiatku
školského roka, aby sa žiaci vedeli pripravovať na vyučovaciu hodinu a zároveň si takto „trénovali“ aj sebahodnotenie, resp. hodnotili aj
výkony spolužiakov. Pri hodnotení učiteľ rešpektuje najmä didaktické
požiadavky, ktoré zahŕňajú objektívnosť hodnotenia, dbá na splnenie
reálnych cieľov určených učebnými osnovami, uplatňuje primeranú
náročnosť vo vyučovacom procese i hodnotení a predovšetkým hodnotí pravidelne a systematicky.
Vzhľadom na predmetnú kompetenciu riešiteľský kolektív vytvoril
tri typy hárkov:
• hodnotiaci hárok,
• sebahodnotiaci hárok (určený pre učiteľa ako sebareflexia hodnotenej kompetencie počas vyučovacej hodiny, ale aj mimo
nej),
• námety na pohospitačný rozhovor (medzi hospitujúcim a učiteľom).
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Jednotlivé oblasti hodnotenia profesijnej kompetencie učiteľa Hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania a učenia sa žiaka, boli rozdelené
do troch skupín:
• vedomosti: Pozná učiteľ východiská, spôsoby a formy hodnotenia svojich žiakov?,
• schopnosti: Dokáže učiteľ tieto poznatky aplikovať vo svojej pedagogickej praxi?,
• prístup k žiakom prostredníctvom hodnotenia.
Na ilustráciu uvedieme aj opis jednotlivých oblastí. Tieto oblasti sa
prelínajú všetkými tromi hárkami vytvorenými k predmetnej kompetencii.
Vedomosti: učiteľ pozná rôzne formy hodnotenia, ktoré sú mu
k dispozícii, resp. ktoré môže aplikovať na hodine (diagnostické, formatívne, sumatívne, certifikačné).
Schopnosti: učiteľ je schopný chápať jednotlivé funkcie hodnotenia
a koncipovať rôzne spôsoby hodnotenia v rámci rôznych etáp učenia
sa žiakov. To znamená, že učiteľ je schopný definovať stupeň náročnosti hodnotenia, adaptovať podporný materiál a otázky vzhľadom
na ciele a vybraný spôsob hodnotenia, vhodne formulovať zadanie,
viesť žiakov počas prípravy na hodnotenie, vhodne formulovať kritériá
známkovania, analyzovať získané výsledky a určiť príčiny chýb, navrhnúť aktivity vedúce k ich náprave, resp. k odstráneniu a k upevneniu
nadobudnutých vedomostí (cvičné úlohy, pomocné a podporné aktivity, prehlbujúce aktivity, atď.), rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti ich
sebahodnotenia, praktizovať certifikačné spôsoby hodnotenia.
Prístup učiteľa k žiakom v rámci hodnotenia: učiteľ praktizuje hodnotenie jasným a nezaujatým spôsobom. Z tohto dôvodu zvažuje svoje
úsudky vedúce k hodnoteniu, oceňuje osobný vklad a nasadenie žiakov, dohliada na to, aby si každý žiak bol vedomý svojho napredovania,
práce a úsilia, ktoré je potrebné vynaložiť na dosiahnutie stanoveného
cieľa.
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Pri tvorbe hodnotiaceho a sebahodnotiaceho hárku sme mali
na zreteli využiteľnosť oboch hárkov v praxi. Kládli sme si najmä nasledovné otázky: Čo je reálne pozorovateľné počas vyučovacej hodiny?
Ako by sa mohol hodnotiteľ dozvedieť o ,,neviditeľnej“ učiteľskej práci,
plánovaní hodnotenia a do akej miery pozná dokumentáciu? Takisto
sme pri zostavovaní hodnotiacich nástrojov, hárkov ku kompetencii
hodnotenia vychádzali z potreby vymedziť oblasť hodnotenia, resp.
formulovať jeho kritériá tak, aby spoľahlivo, citlivo a objektívne umožnili merať danú profesijnú kompetenciu. Hodnotiteľ si na vyučovacej
hodine všíma učiteľa a to, akým spôsobom poskytuje žiakom spätnú
väzbu, či hodnotí motivujúcim spôsobom, či je objektívny, či vedie
svojich žiakov k sebahodnoteniu, či formuluje vhodným spôsobom
zadanie úlohy a pod. Hodnotiaci hárok vypĺňa hospitujúca osoba (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, inšpektor alebo iná osoba poverená hodnotením, resp. zodpovedná za hodnotenie). Keďže hodnotiaci hárok je
pomerne komplexným nástrojom, je dôležité, aby hospitujúca osoba
bola s jeho obsahom dokonale oboznámená a odpovede značila priebežne počas sledovanej hodiny, na ktorej prebieha hospitácia a hodnotenie, resp. bezprostredne po nej. Sebahodnotiaci hárok vyplní učiteľ,
zamýšľa sa nad vlastnou kompetenciou v oblasti hodnotenia a môže
poskytnúť hodnotiteľovi viac informácií o svojich zámeroch a postupoch, ktoré z jeho konania počas vyučovacej hodiny hodnotiteľ nezachytil. Hodnotený učiteľ tak umožní hodnotiteľovi získať komplexnejší
pohľad na svoju prácu a na svoje uvažovanie nielen počas hospitovanej
vyučovacej hodiny, na ktorej bolo hodnotenie kompetencií realizované. Plné znenie všetkých troch nástrojov hodnotenia kompetencie čitateľ nájde na priloženom CD nosiči.
Hodnotiaci hárok je rozdelený na dve časti. V prvej časti je zameraný na zisťovanie výsledkov počas vyučovacej hodiny. V tejto časti hodnotiaceho hárku si hodnotiteľ všíma a značí, akým spôsobom a ako
často učiteľ poskytuje žiakom spätnú väzbu. Dôležitými sa nám javili aj
otázky, či učiteľ hodnotí motivujúcim spôsobom, či je taktný, na prvý
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pohľad objektívny, či relevantne zohľadňuje kritériá na hodnotenie
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Druhá časť
hodnotiaceho hárku zisťuje výsledky po skončení vyučovacej hodiny.
Zaznamenáva poznatky o učiteľovej kompetencii hodnotiť získané
po vyučovacej hodine, to znamená rozhovorom s učiteľom, nahliadnutím do písomných prác jeho žiakov a preštudovaním sebahodnotiaceho hárku. Rozhovor s učiteľom zvýši objektivitu skutočností zistených
počas vyučovacej hodiny a objasní hodnotiteľovi javy spozorované
na hodine a možno aj, bez chýbajúceho kontextu, nesprávne interpretované.
Sebahodnotiaci hárok slúži na splnenie dvoch cieľov. Na jednej strane, hodnotiteľ získava vďaka sebahodnotiacemu hárku komplexnejší pohľad na učiteľovu prácu a na jeho uvažovanie, na strane druhej,
učiteľ spoznáva sám seba a zamýšľa sa nad vlastnými kompetenciami.
Zo sebahodnotiaceho hárku sa hodnotiteľ dozvedá o ,,neviditeľnej“
učiteľovej práci, o jeho vedomostiach týkajúcich sa dokumentácie,
absolvovaní odborných kurzov, príprave a plánovaní skúšania počas
školského roka, komunikácii so žiakmi, rodičmi, kolegami a špeciálnymi pedagógmi, v neposlednom rade, o vplyve rozličných, aj nežiaducich faktorov na učiteľovo hodnotenie. Otázky a tvrdenia, ktoré sme
sformulovali, by mali učiteľovi i pomôcť pri sebareflexii a posilnení
jeho kompetencie hodnotiť. Sebareflexia neskôr umožní učiteľovi rozpoznať jeho vlastné kvality i nedostatky, a tak môže následne skvalitniť
učiteľovu výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Pohospitačný rozhovor je nástrojom, ktorý komplexne uzatvára obraz o spôsobe a prístupe učiteľa k hodnoteniu svojich žiakov, ako aj
k hodnoteniu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. V našom prípade ide o sériu otázok, ktoré sú akýmsi odporúčaním alebo námetom
na riadený rozhovor hospitujúcej/hodnotiacej osoby s učiteľom. Tento
rozhovor odporúčame viesť v priateľskom duchu a v uvoľnenej atmosfére.
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10.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – FRANCÚZSKY JAZYK
10.2.1 ANOTÁCIA
Budeme sa zaoberať vyučovacou hodinou a hodnotením učiteľa na vyučovacej hodine francúzskeho jazyka pre študentov univerzity, mierne
pokročilých (úroveň A1-A2), ktorí sa pripravujú na svoje povolanie
v oblasti turizmu. Išlo o prvú vyučovaciu hodinu v letnom semestri,
teda študenti začali pracovať po dvojmesačnej prestávke, pričom nepredpokladáme, že niekto z nich cez skúškové obdobie čítal originálnu
francúzsku literatúru alebo sa učil francúzsky jazyk. Vyučujúca mala
s touto skupinou prvú hodinu, a teda študentov osobne nepoznala.
Cieľom vyučovacej hodiny bolo: porozumieť počutému a písanému
textu a vedieť text prerozprávať. Text tvorili krátke situačné dialógy
z prostredia turistického veľtrhu, ktoré nahovorili rodení hovoriaci
bežným tempom. Dá sa povedať, že v tomto prípade išlo o používanie odbornej francúzštiny pre danú oblasť. Novú slovnú zásobu tvorili
slovíčka a výrazy z oblasti turizmu, gramatické učivo bolo zamerané
na tvorenie ženského rodu pre substantíva a adjektíva, ktoré vyjadrujú
štátnu príslušnosť a časovanie slovies prvej slovesnej triedy zakončenej
na -er v prítomnom čase.
Študenti si vypočuli nahrávku, situačný dialóg hostesiek počas prípravy materiálov pre návštevníkov veľtrhu. Snažili sa dedukovať obsah
počutého, nepozerali sa do učebnice, vyučujúca nekládla otázky, nechala študentov pracovať, len v prípade správnej dedukcie kývla hlavou na znak súhlasu. Následne si študenti prečítali iný situačný dialóg
k téme, vysvetlili si nové výrazy dedukovaním aj prekladom do slovenčiny. Keď sa „vnorili“ do témy, vypočuli si pôvodnú nahrávku druhýkrát, zopakovali, čomu porozumeli a čo zachytili. Vyučujúca súhlasne
prikývla pri správnej odpovedi, kládla navádzacie a pomocné otázky.
Na tretie vypočutie boli študenti schopní interpretovať obsah počutého
a samostatne vypracovať písomné cvičenie k tejto téme. Pozvoľna prešli k tvoreniu ženského rodu podľa názvu krajiny a tvorili krátke texty,
v ktorých pomenovali a charakterizovali účastníkov veľtrhu. Používali
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slovesá prvej slovesnej triedy zakončené na -er, ktoré správne časovali,
pričom sa nenechali zmiasť nepravidelnosťami a pravopisnými zvláštnosťami niektorých slovies.
V rámci tejto vyučovacej hodiny použil hodnotiteľ časť hodnotiaceho hárku, v ktorom sa zameral na zisťovanie toho, ako učiteľ poskytuje
študentom spätnú väzbu počas celej vyučovacej hodiny a ako ich priebežne hodnotí. Okolnosti na tejto vyučovacej hodine boli neobvyklé,
išlo o prvú vyučovaciu hodinu s novou vyučujúcou a študenti sa vrátili
k francúzštine po dlhšej dobe. Cieľom vyučujúcej bolo „dostať študentov do jazyka“ tak, aby reagovali spontánne a nebáli sa hovoriť.
Ako príklad uvádzame časť vyplneného hodnotiaceho hárku
(Ukážka 10.1) viažuceho sa k profesijnej kompetencii Učiteľ vie hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, do ktorého hospitujúci učiteľ zaznamenal javy priamo pozorovateľné počas hospitovanej
vyučovacej hodiny. Zaznamenané údaje sú ďalej vysvetlené a interpretované v podkapitole venovanej ich analýze.
Ukážka 10.1 Časť vyplneného hodnotiaceho hárku.
Hodnotiaci hárok
Spätná väzba 1. Učiteľ poskytuje žiakom spätnú väzbu počas
celej vyučovacej hodiny.
žiakom

áno

2. Učiteľ využíva viacero foriem spätnej väzby
(gesto, mimika, slovo, atď.) a obmieňa ich.

áno

3. Učiteľ na výkony žiakov reaguje podporujúcim/stimulujúcim spôsobom, resp. svojim hodnotením žiakov pozitívne motivuje k dosahovaniu lepších výkonov.

áno

4. Učiteľ zhodnocuje výkony jednotlivých žiakov, nie
vysvetľuje im klady a nedostatky výkonu.

/163/

Hodnotenie
žiakov

1. Učiteľ vhodne formuluje zadanie úlohy.

áno

2. Učiteľ jasne a zrozumiteľne formuluje kritériá
hodnotenia a včas ich oznamuje žiakom.

nie

3. Učiteľ žiakovi odôvodňuje svoje úsudky vedúce k hodnoteniu.

nie

4. Učiteľ používa pri hodnotení popisný (nie
posudzujúci) jazyk.

áno

10.2.2 ANALÝZA
V tejto časti sa vyjadríme k hodnoteniu učiteľa a pokúsime sa hlbšie
komentovať prácu učiteľa na danej vyučovacej hodine a jeho hodnotiace kompetencie.
Vyučujúca viedla hodinu po francúzsky, snažila sa udržať pozornosť
študentov tak, aby pochopili a porozumeli počuté, či už text z učebnice, alebo aby pochopili a porozumeli komentár a otázky vyučujúcej.
Vyučujúca poskytovala študentom spätnú väzbu, keď odpovedali alebo
robili nejakú úlohu. Na vyjadrenie spätnej väzby používala mimiku,
gestá a slová, ako „très bien“, „oui“ a pod. Podporným, stimulujúcim
spôsobom sa snažila zapojiť do aktivít všetkých študentov v skupine,
na vysvetlenia javov používala slovenčinu. Jasne a jednoznačne formulovala krátke zadania a úlohy vo francúzštine, gramatické javy vysvetlila v slovenčine. Nezhodnotila výkony jednotlivých študentov, ale
na záver vyučovacej hodiny odporučila dodržiavať určité kroky pri nácviku komunikačných kompetencií a jazykových zručností a poukázala na možné nedostatky, ktoré sa môžu prejaviť a negatívne ovplyvniť
proces osvojovania si jazyka. Takisto odporučila študentom určité postupy, ktoré je potrebné aplikovať pri nácviku a vytvoriť si tak návyky,
aby sa postupne, dôslednou prípravou, dopracovali k úspešnému osvojeniu si prezentovaných javov. Tým vlastne naznačila, čo by mohlo byť
kritériom hodnotenia vedomostí a zručností.
Počas vyučovacej hodiny zaznamenal hodnotiteľ viac-menej len
jeden spôsob hodnotenia študentov, a to súhlasné gesto a povzbudzujúce slová pri správnej odpovedi. Záporné hodnotenie zo strany vyu-
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čujúcej sa nevyskytlo, vyskytla sa iba oprava nesprávnej výslovnosti,
resp. chybného vyjadrenia.
10.2.3 ALTERÁCIA
Niektoré aspekty na vyššie opísanej hodine by bolo možné zmeniť.
Keďže išlo o prvý kontakt so študentmi zo strany vyučujúcej, vyučujúca mohla zistiť úroveň vedomostí a zručností študentov jasnejším
a konkrétnejším spôsobom. Bolo by vhodné, keby vyučujúca pripravila vstupný test s rôznymi úlohami a získala by tak presný obraz o úrovni vedomostí a zručností študentov. Ďalej mohla študentov vyzvať, aby
porozprávali o sebe, a tak by zistila, aký majú študenti jazykový prejav.
Tu by mohla potom slovne zhodnotiť prejav jednotlivých študentov
a odporučiť im, ako svoj výkon zlepšiť. To však napokon urobila skupinovou formou so všetkými študentmi spoločne.
Je zrejmé, že táto prvá hodina bola zameraná na vzájomné spoznávanie sa a aktivizovanie študentov. Nebol priestor, aby študenti pracovali v skupinách, resp. vo dvojiciach. Počas celej hodiny boli aktivity spoločné, jednotliví študenti odpovedali podľa vlastného uváženia, neboli vyvolávaní ani konfrontovaní s individuálnymi otázkami.
Vyučujúca zohľadnila fakt, že študent je smelší počas práce s celou
skupinou a nechcela tak vytvoriť zbytočne stresujúcu situáciu alebo
vyprovokovať u študenta brzdiaci blok. Nechala na samotnom študentovi, aby sa rozhodol, či chce odpovedať alebo nie. Ďalšou možnosťou,
resp. príležitosťou, by bolo dať študentom odporúčanie na využitie niektorých webových stránok s on-line cvičeniami, pomocou ktorých si
môžu precvičiť gramatiku, vypočuť podobné nahrávky a pod.
10.3 OTÁZKY A ÚLOHY
1. Ako budúci učiteľ sa zamyslite nad rôznymi typmi hodnotenia,
ktoré podľa vás mohla vyučujúca na hodine použiť. Ku ktorým
situáciám, resp. etapám vyučovacej hodiny prináležia (resp. sú
vhodné) tieto typy hodnotenia a čo v sebe zahŕňajú?
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2. Aké spôsoby hodnotenia by ste zvolili v rámci následnej vyučovacej hodiny, vychádzajúc z uvedeného opisu priebehu vyučovacej
hodiny a berúc do úvahy kontinuitu jazykového kurzu?
3. Ako študent, ktorý hypoteticky patrí do skupiny študentov, ktorí
sa zúčastnili tejto konkrétnej vyučovacej hodiny, aké hodnotenie
zo strany učiteľa by ste očakávali, resp. potrebovali počuť, aby ste
bez stresu a v pohode pracovali a naďalej sa učili francúzsky jazyk,
resp. iný cudzí jazyk, so záujmom a vnútornou motiváciou?
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Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentuje na teoreticko-odborných seminároch a konferenciách domáceho i medzinárodného charakteru.
RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ, PhD. (Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF v Nitre) sa aktuálne venuje regionálnemu
rozvoju, regionálnej a aplikovanej geografii a didaktike geografie. Je
autorkou a spoluautorkou didaktických publikácií pre vysoké, stredné
a základné školy a niekoľkých monografií. Je riešiteľkou národných,
medzinárodných a aplikačných projektov. Výsledky svojich výskumov
prezentuje na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí.
PaedDr. Mária LALINSKÁ, PhD. (Katedra romanistiky, FF UKF
v Nitre) absolvovala vysokoškolské štúdium učiteľstva matematiky
v kombinácii s francúzskym jazykom na UKF v Nitre, kde v súčasnosti
pôsobí ako pedagóg na Katedre romanistiky FF UKF. Svoj výskumný
záujem orientuje predovšetkým na oblasť merania a hodnotenia cudzojazyčnej kompetencie v nadväznosti na východiskové dokumenty
súčasnej európskej jazykovej politiky.
Doc. PaedDr. Igor LOMNICKÝ, PhD. (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, FF UKF v Nitre) sa odborne profiluje v oblasti etickej
výchovy a je garantom učiteľského študijného programu etickej výchovy. V súčasnosti spolupracuje na riešení dvoch projektov APVV
zameraných na hodnotenie kompetencií učiteľa a prepojenie odborovej didaktiky s pedagogickou praxou. Je autorom štyroch vedeckých
monografií a celého radu vedeckých štúdií a odborných príspevkov
eticko-výchovného zamerania.
Mgr. Lenka MAGOVÁ, PhD. (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky,
FF UKF v Nitre) aktuálne pôsobí na univerzite ako pedagogička v oblasti etickej výchovy. V danej sfére sa odborne profiluje v oblasti teórie,
metodiky a didaktiky etickej výchovy. Je autorkou jednej monografie
a spoluautorkou monografií a ďalších odborných publikácií. Vo svojej
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vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým prepojeniu etiky
a literatúry.
Prof. PhDr. Eva MALÁ, CSc. (Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, PF UKF v Nitre) svoj vedecký a pedagogický záujem zameriava na deskriptívnu gramatiku a vývin anglického jazyka. Vo výskumnej činnosti a aj ako školiteľka doktorandov sa venuje lingvodidaktickým otázkam osvojovania si AJ, tvorbe a implementácii e-learningu do výučby cudzích jazykov. Z uvedených oblastí publikovala
viaceré učebnice, monografie, vedecké a odborné štúdie.
Prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc. (Katedra matematiky,
FPV UKF v Nitre) je profesorkou v odbore aplikovaná matematika.
Je garantkou bakalárskeho a magisterského študijného programu matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
študijného odboru štatistika. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa
venuje teórii fuzzy množín, ergodickej teórii a štúdiu entropie. Výsledky jej vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v renomovaných
zahraničných a domácich vedeckých časopisoch a sú citované vo vedeckých časopisoch, zborníkoch a monografiách našimi aj zahraničnými autormi.
Prof. PhDr. Daniela MÜGLOVÁ, CSc. (Katedra translatológie
FF UKF v Nitre) odborne pôsobí v oblasti teórie a didaktiky vyučovania cudzích jazykov so špeciálnym zameraním na nadstavbové rečové zručnosti (preklad a tlmočenie). V rámci vedecko-výskumnej
a projektovej činnosti sa venuje otázkam koncepčnej prípravy učiteľov
cudzích jazykov na základných školách. Je autorkou a spoluautorkou
viacerých monografických publikácií.
Doc. PaedDr. Ľubica PREDANOCYOVÁ, PhD. (Katedra filozofie,
FF UKF v Nitre) je univerzitná pedagogička. Dlhodobo sa venuje príprave učiteľov občianskej náuky. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií, množstva vedeckých a odborných štúdií, učebných
textov, učebníc občianskej náuky pre základné a stredné školy. Perma-
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nentne sa podieľa na vedecko-výskumnej činnosti, výsledky prezentuje na domácich a zahraničných konferenciách.
PaedDr. Anna SANDANUSOVÁ, PhD. (Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre) je skúsenou didaktičkou biológie, autorkou
a spoluautorkou niekoľkých monografií, vysokoškolských učebných
textov, učebnice a mnohých metodických materiálov pre stredné školy.
Venuje sa príprave budúcich učiteľov i ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov
biológie. Má dlhoročné skúsenosti s prácou s talentovanými žiakmi.
Každoročne organizuje a garantuje celoštátnu prehliadku SOČ a tiež
prehliadku SOČ v Nitrianskom kraji. Je autorkou troch akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
PaedDr. Zuzana SLÁDEČKOVÁ (Katedra všeobecnej a aplikovanej
etiky, FF UKF v Nitre) je externou doktorandkou v rámci študijného
programu etika a zameriava sa na humanizovanie vzdelávania v pedagogickej praxi. Stredobodom jej vedeckého záujmu je osobnosť učiteľa
etickej výchovy, aplikácia výchovného štýlu a metodiky etickej výchovy do vyučovacieho procesu.
Doc. PaedDr. Eva STRANOVSKÁ, PhD. (Katedra germanistiky,
FF UKF v Nitre) sa výskumne (v národnom i medzinárodnom meradle) koncentruje na aplikovanú lingvistiku. Dominantnou oblasťou
jej výskumu sú činitele osvojovania si cudzieho jazyka, spracovávanie
jazyka a intervencia v oblasti kompetencií budúcich učiteľov. Pôsobí
ako recenzent učebníc NJ pre MŠVVaŠ SR. Je autorkou mnohých karentovaných publikácií a monografií.
PaedDr. Katarína SZÍJJÁRTÓOVÁ, PhD. (dekanát PF UKF v Nitre)
je koordinátorkou pedagogických praxí na UKF a univerzitnou učiteľkou, ktorá sa orientuje na oblasť pedagogického diagnostikovania,
sociálnej patológie a sociálno-psychologických výcvikov. Dané témy
prezentuje v rámci publikačných výstupov, workshopov a výcvikov
pre odbornú i laickú verejnosť.
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Ing. Mgr. Svetlana STANČEKOVÁ (Katedra germanistiky, FF UKF
v Nitre) je internou doktorandkou v študijnom programe lingvodidaktika. Pôsobila ako stredoškolská učiteľka nemeckého jazyka a informatiky na gymnáziu. Vo výskumnej činnosti sa venuje psycholingvistike,
vplyve afektívnych faktorov na proces osvojovania si cudzích jazykov.
V súčasnosti participuje aj na projekte APVV–17–0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku.
Mgr. Simona ŠLOSÁROVÁ (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky,
FF UKF v Nitre) je externou doktorandkou v rámci študijného programu etika a zameriava sa na rozvíjanie emocionálnej inteligencie prostredníctvom etickej výchovy. Vedecký výskum orientuje na teoreticko-metodologické východiská problematiky zameranej na inteligenciu,
emócie a špecifické aspekty emocionálnej inteligencie s prepojením
do edukačnej praxe.
Doc. PhDr. Eva ŠVARBOVÁ, PhD. (Katedra romanistiky, FF UKF
v Nitre) je vedúcou Katedry romanistiky FF UKF a univerzitnou učiteľkou, zameriava sa na prípravu učiteľov románskych jazykov. Predmetom jej výskumnej činnosti je oblasť didaktiky vyučovania cudzieho jazyka, kontextualizácia gramatiky francúzskeho jazyka a využitie
frankofónnej literatúry vo vyučovaní francúzskeho jazyka. Je autorkou
monografií, vysokoškolských učebníc a odborných štúdií.
Doc. PhDr. Tomáš TANDLICH, PhD. (Katedra histórie, FF UKF
v Nitre) je pedagógom na Katedre histórie od roku 2008. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa venuje dejinám archívov a archívnictva
na Slovensku a v bývalom Uhorsku, problematike spracovania a sprístupňovania archívnych fondov, digitalizácii kultúrneho a vedeckého
dedičstva, dejinám cechov, hospodárskym dejinám Slovenska v 16.
a 17. storočí, dejinám Slovenska v rokoch 1526 až 1711 a histórii Židov
na Slovensku od stredoveku po 20. storočie.
Prof. RNDr. Anna TIRPÁKOVÁ, CSc. (Katedra matematiky,
FPV UKF v Nitre) je významnou odborníčkou v odbore štatistika,
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členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor
teória vyučovania matematiky. Aktívne pracuje v Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Za svoju vedecko-výskumnú činnosť
bola zaradená do zoznamu „List of friends“ International Quantum
Structure Association. Výsledky jej vedecko-výskumnej činnosti boli
publikované v renomovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch a sú citované vo vedeckých časopisoch, zborníkoch a monografiách našimi aj zahraničnými autormi.
PaedDr. Ľubomíra VALOVIČOVÁ, PhD. (Katedra fyziky, FPV UKF
v Nitre) sa venuje oblasti didaktiky fyziky. Jej publikačná činnosť sa
zameriava na experimentálnu činnosť žiakov, fyzikálny experiment
vo vyučovaní fyziky a rozvíjaniu tvorivosti žiakov pomocou fyzikálneho experimentu. Je hlavnou organizátorkou popularizačných aktivít
pre širokú verejnosť, ako sú Vedecký jarmok, Fyzika naživo a Fyzikálny kufor.
Doc. PhDr. Ružena ŽILOVÁ, PhD. (Katedra germanistiky, FF UKF
v Nitre) je dlhoročnou univerzitnou učiteľkou. Svoju pedagogickú
činnosť orientuje na germanistickú lingvistiku, najmä na lexikológiu,
lexikálnu sémantiku a didaktiku vyučovania gramatiky nemeckého jazyka. V rámci publikačnej činnosti vydala jednu monografiu, je spoluautorkou viacerých monografií. Publikovala viacero vysokoškolských
učebníc a učebných textov, odborné články v cudzom jazyku publikovala aj v zahraničí.
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