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ÚVOD
Predkladaný učebný text je určený učiteľským profesionálom (učiteľom všetkých etáp
vzdelávania) v rámci ich kontinuálneho vzdelávania (celoživotného učenia sa), ako i študentom
učiteľských odborov na vysokej škole. Obsahom tohto učebného textu sú vybrané okruhy
všeobecnej didaktiky a možnosti využitia digitálnych technológií vo výučbe. Vzhľadom na
skutočnosť, že súčasťou nášho života sa stali i digitálne technológie považujeme za dôležité
prezentovať ich uplatnenie v školskom výučbovom kontexte. Z pohľadu autorov tohto
učebného textu didaktické využitie digitálnych technológií v procese výučby sa chápe ako dizajn
vyučovaco-učebných iniciatív spočívajúcich na digitálnymi technológiami podporovanom učení
sa a učení subjektov v procese výučby. Učebný text nepredkladá čitateľovi žiadne hotové,
konzervované predlohy ako uplatňovať digitálne technológie vo výučbe, ale upriamuje
pozornosť čitateľa na porozumenie vyššie zmieneného konceptu. Prvá kapitola vymedzuje
súčasný koncept digitálne technológie v informatívnej rovine. V druhej kapitole je upriamená
pozornosť na vízie, paradigmy, koncepcie a modely výučby v didaktickom uvažovaní a konaní
učiteľa. Tretia kapitola sa zameriava prednostne na koncept didaktika v súčasnej postmodernej
interpretácii so zvýrazneným poukázaním jej charakteru a praktického profilu procesu výučby.
Štvrtá kapitola prezentuje koncept evalvovania ako integrálnu súčasť výučby. Piata kapitola
rozvrstvuje pohľad na digitálne technológie cez prizmu troch základných perspektív. Šiesta
kapitola je deskripciou realizovaného kurikulárneho projektu s výskumným zameraním, v
ktorom bol proces výučby podporovaný digitálnymi technológiami. Siedma kapitola sa
zameriava na využitie interaktívnej tabule vo výučbe. Ôsma kapitola predkladá reflexiu
didaktického poznania – otázky na zamyslenie sa. Súčasťou učebného textu sú tiež odporúčania
pre didaktickú prax. Prílohou učebného textu je DVD nosič – sprievodný materiál uvedeného (v
praxi realizovaného) kurikulárneho projektu zaznamenávajúci jeho realizáciu. Aj keď učebný
text v plnej miere nevyčerpáva všetky koncepty, ktoré by mali byť v téme zohľadnené, dúfame,
že budú pre čitateľov vítanou a vhodnou pomôckou pre vlastné vzdelávanie.
Bratislava, 2012

autori
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ABSTRAKT
Predložený učebný text sa zaoberá dizajnom vyučovaco-učebných iniciatív spočívajúcich na
digitálnymi technológiami podporovanom učení sa a učení subjektov v procese výučby z
pohľadu sociokonštruktivistických teórií učenia a učenia sa. Špecificky sa zameriava na proces
učenia sa a učenia (zakladajúci priestor pre napĺňanie učebného prostredia) takými
kontextualizovanými a signifikantnými učebnými situáciami, ktoré v rámci výučbových aktivít a
využitím digitálnych technológií pomôžu učiacim sa subjektom dosiahnuť ciele. Hlavným
prínosom učebného textu je originálnosť perspektívy nazerania na didaktické využitie
digitálnych technológií (autonómnymi, kompetentnými, angažovanými, uvedomelými,
reflektujúcimi, kreatívnymi, (...) subjektmi, ako učiteľmi, tak i deťmi/žiakmi/študentmi.
Kľúčové slová:
didaktika, dieťa/žiak/študent, digitálne technológie, dizajn, kompetencie, koncepcia, koncepty,
kurikulárny projekt, proces výučby, učiteľskí profesionáli (učitelia všetkých etáp vzdelávania),
výučba, výučbová aktivita, výučbové lešenie.
ABSTRACT
This lecture notes deals design teaching-learning initiatives inherent in digital technologies
supported subjects in learning and teaching process, in terms of socio constructivist theories of
teaching and learning. It specifically focuses on process learning and teaching which is based on
place filing such contextualized learning environment and significant learning situations in
which activities and use of digital technology to help learners achieve goals. Main contribution
of lecture notes is originality of perspective of looking at educational use of digital technologies
(autonomous, competent, committed, conscious, reflective, creative, (...) subjects in learning
and teaching process, such as teachers, as well as children/pupils/students.
Keywords:
design, didactics, digital technology, child/pupil/student, instructional scaffolding, competence,
concept, concepts, curriculum design, learning activities, the learning and teaching process,
teaching professionals (teachers of all stages of education).
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1 DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
V súčasnej postmodernej spoločnosti sa často stretávame s konštruktom multimédiá1. Pri
výmene informácií, myšlienok, predstáv, názorov využívame kombináciu rôznych médií, a preto
konštrukt multimédiá môžeme preložiť do slovenčiny ako integráciu „viacerých médií“ textu,
obrázkov, grafiky, zvuku, animácie a videa za účelom komunikovania. Multimédiá s rozvojom
digitalizácie sú charakteristické využívaním počítača a internetu s integráciou jednotlivých
médií. V dnešnej dobe sú označované aj ako elektronické médiá na zálohovanie a
predstavovanie multimediálneho obsahu (J. Dostál, 2009).
Vývoj v oblasti komunikácie a komunikačných médií sa rovnako uskutočňuje aj v procese
výučby, ktorý je podstatnou súčasťou ľudskej existencie. Slovná komunikácia v odbornej
príprave učiteľských profesionálov bola s postupom času dopĺňaná o ďalšie médiá, prostriedky a
pomôcky (kresbu, hlinenú tabuľku, papyrus/papier, tabuľu na písanie kriedou, kníhtlač/tlačenú
učebnicu, fóliu pre meotar, výučbový film, digitálny fotoaparát, digitálnu kameru, diktafón, PC2,
notebook3, iPad, didaktické počítačové programy, dataprojektor, elektronické výučbové
prezentácie, vzdelávacie internetové portály, interaktívne tabule a pod.). Súčasné vzdelávanie
celosvetovo postupne zavádza multimediálne, hypertextové a hypermediálne učebné
prostriedky a pomôcky v procese výučby (P. Sak a kol., 2007 In J. Dostál, 2009).
V predchádzajúcich rokoch sa v školstve čoraz viac využívali multimédiá. Možnosti zjednotenia
viacerých súčastí multimédií pomáhajú subjektom v procese výučby pri nadobúdaní poznatkov
a kompetencií. Efektivita učenia a učenia sa pomocou týchto pomôcok, prostriedkov, učebných
materiálov a nových metód vo výučbe je podstatne účinnejšia a zaujímavejšia pre učiteľských
profesionálov a učiace sa subjekty v súčasnej multikultúrnej spoločnosti. V širšom ponímaní sú
to technológie potrebné na zabezpečovanie informačných a komunikačných procesov. Súčasné
IKT4 zahrnujú PC a počítačové systémy, počítačové softvéry a siete potrebné na získavanie,
sústreďovanie, ukladanie, triedenie, spracovanie, vyhodnocovanie, ochranu, obnovovanie,
odosielanie, prijímanie a pod. informácií. IKT rovnako umožňujú virtuálne simulácie zložitých
procesov, prenos informácií odkiaľkoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek a pod. Táto široko
uplatňovaná skratka zahrnuje všetky technológie využívané pre komunikáciu a využitie
informácií. Pôvodný koncept informačných technológií (IT) bol doplnený o prvok komunikácie,
keď jednotlivé počítače a siete začali medzi sebou komunikovať. V súčasnej ére digitálnych
technológií, médiá definujeme ako prostriedky, ktoré obsahujú informácie vo forme zvuku, vo
forme obrazu, vo forme textu, vo forme animácie, vo forme grafu; a multimédiá, ako pomôcky

1

Multimédiá sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa; podmnožinou hypermédií, ktoré
sú určené na informovanie a zábavu. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a
predstavovanie multimediálneho obsahu.
2
PC z anglického Personal computer, osobný počítač.
3
Notebook a/alebo laptop je označenie pre prenosné počítače s integrovanou základnou jednotkou, monitorom a
klávesnicou.
4
ICT (z anglického Information and Communication Technologies), ďalej IKT je skratka pre informačné a
komunikačné technológie.
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obsahujúce informácie vo viacerých formách, ako napr.: zvuk a obraz; zvuk a text; zvuk
a animácia; zvuk, videá, graf a pod. (I. Urban, 2006).
V súčasnosti koncept digitálne technológie zahrnuje výpočtové a komunikačné prostriedky,
ktoré rôznymi spôsobmi podporujú proces výučby (učenie a učenie sa) a ďalšie aktivity v oblasti
vzdelávania; sú to technológie, ktoré súvisia so zberom, zaznamenávaním, uchovávaním,
spracovaním a výmenou informácií. Presnejšie, zahrnujú informačné a komunikačné
technológie, ale aj technológie, ktoré majú interaktívny charakter (J. Pekárová, 2009).
V tejto dobe sa digitálne technológie stali súčasťou života jednotlivca a spoločnosti. Digitálne
technológie (v skratke DT5) – v kontexte vzdelávania sú súborom prostriedkov, nástrojov,
prostredia a postupov, ktoré sa využívajú na učenie a učenie sa, komunikáciu, kolaboráciu,
prezentovanie, tvorbu a pod., na komplexný rozvoj dieťaťa/žiaka/študenta v procese výučby.
Sčasti sú i synonymum pre informačné a komunikačné technológie (IKT), ktoré v posledných
desaťročiach nahrádzajú označenie IKT v pedagogických a iných dokumentoch v mnohých
štátoch (podľa I. Kalaša, 2011, s. 130 – prispôsobené autormi tohto učebného textu).

1.1 Spoločnosť, kultúra, život v postmodernej dobe a digitálne technológie
V posledných rokoch 20. storočia a začiatkom 21. storočia sme svedkami veľkého pokroku v
oblasti rozvoja digitálnych technológií. Prostriedky na záznam, spracovanie, prenos a
reprodukciu údajov sa podarilo zdokonaliť na úroveň, o ktorej sme pred rokmi ani netušili. V
súvislosti s rozvojom spoločnosti, dnešnú dobu označujeme dobou digitalizácie. Konštrukt
digitálne technológie je zastrešujúci a zahrnuje všetky komunikačné zariadenia. Vývoj, v tejto
oblasti, sa s postupom času nezastavuje, ale rozširuje a zdokonaľuje. V praxi to znamená
prípravu nového digitálneho obsahu, ktorý vyžaduje neustále vzdelávanie sa. Spoločnosť sa
stáva obrovským učiacim sa spoločenstvom. Vytvára sa prepojenosť sveta na základe
digitálnych technológii a nové získané kompetencie umožňujú rýchly prístup a získanie nápadov
a skúseností zo širokého spektra ľudí, komunít a kultúr. V postmodernej dobe pod vplyvom
digitálnych technológií sa naša planéta stáva čoraz „menšia“ zbližujú sa národy, ich kultúra a

5

Digitálne technológie ako prostriedky a/alebo pomôcky vo výučbe, ako napr.: počítač (PC); počítačové hry;
výučbové programy – tzv. edukačné balíky: a) s uzatvoreným cyklom, b) s otvoreným cyklom a ich obsah, ako
napr.: CD – Začínam sa učiť, CD-ROM – Zachraňujeme planétu Zem, CD-ROM – Záchrana zvieratiek, CD – Cirkus
Šaša Tomáša, CD – Tangram, CD – Veselá lienka, PC Tangram, PC Bee Bot; digitálne (programovateľné) hračky, ako
napr.: Bee Bot, Constructa-Bot, podložky pre Bee-Botu a BAGRU–Constructa; digitálne hračky pre rolové hry, ako
napr.: digitálna pokladňa, detské hudobné nástroje a iné; interaktívna tabuľa QOMO s interaktívnym programom
FLOW s príslušenstvom; interaktívna tabuľa ActivBoard s programom Activprimary a Activinspire s príslušenstvom;
multifunkčné zariadenie; dataprojektor; výučbové softvéry; bezdrôtový tablet RF QIT30; tlačiareň; skener; digitálny
fotoaparát; digitálna kamera TUFF-CAM; vizualizér EASI–VIEW; digitálny mikroskop; storyphones; mikroskop TUFF
SCOPE; MP3; mikrofón EASY SPEAK; CD prehrávač; notebook a iné (In GAŠPAROVÁ, Eva et al. Didaktické možnosti
rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole. Martin : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2011. 138 s. ISBN 97880-969298-7-0.)
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štáty, na základe čoho sa rozvíja kozmopolitný spôsob života vzdelanej spoločnosti, resp. utvára
sa občan kozmopolita6.
Digitálne technológie sú systémy, ktoré musia mať nasledujúce kvality: a) interaktívnosť; b)
mobilnosť; c) konvertibilnosť; d) spájateľnosť; e) všadeprítomnosť (úplná demokratizácia
informácií); f) svetovosť (informácie bez hraníc a rozdielov); g) globálnosť (A. Colom Cañelas,
1994). Ako uvádza I. Uváčková (2011, s. 107) jednotlivec, ktorý využíva tieto systémy (digitálne
technológie), môže byť označovaný ako digitálny občan.
Postkomunistické krajiny v európskom kontexte vystupujú v súčasnom období ako krajiny s
veľkým ekonomickým, kultúrnym a sociálnym potenciálom. Výchova a vzdelávanie na školách
preto má byť prípravou na zodpovedný život jednotlivca v slobodnej demokratickej spoločnosti.
Nové trendy v pedagogike s požiadavkami na aktuálne vzdelávanie detí/žiakov/študentov v 21.
storočí už nepočítajú s dominantným postavením učiteľa, ako principiálneho zdroja informácií,
odovzdávajúceho hotové poznatky pasívnemu učiacemu sa subjektu, ktorý nemá vo výučbe
dostatočný priestor na aktívnu participáciu na vlastnom učení sa. Uskutočňujúca sa školská
reforma na Slovensku a ostatných európskych krajinách, na ktorej sa zúčastňujú, by mala mať
jednu prioritu – aby nastala zmena v oblasti prístupu v tom, ako pripravujeme jednotlivca pre
život, zmena učiteľovho učenia a zmena učenia sa dieťaťa/žiaka/študenta (D. Kostrub, 2010).

1.2 Uplatnenie digitálnych technológií v učiteľskej profesii v predprimárnom,
primárnom, sekundárnom a terciárnom vzdelávaní
V dnešnej digitálnej ére digitálne technológie sú podporným systémom, prostredníctvom
ktorého sa realizuje proces výučby. Dynamický a meniaci sa globálny svet kladie na vzdelávanie
nároky, ktoré má len málo spoločné s cieľmi vzdelávania z druhej polovice 20. storočia,
presnejšie na vzdelávaciu prax, ktorá ešte stále v súčasnosti na školách pretrváva.
Súčasný vzdelávací proces je zameraný na inovovanie obsahu vzdelávania a metód v procese
výučby, ale najmä na prípravu učiteľských profesionálov (učiteľov všetkých etáp vzdelávania) s
novými kompetenciami pre 21. storočie. Požiadavky Európy a sveta zamerané na kvalitu
celoživotného vzdelávania sa orientujú na nadobúdanie a rozvoj kompetencií. V rámci hľadania
kurikulárnych štandardov na rozvíjanie digitálnej gramotnosti učiteľských profesionálov bol
prijatý, z časti Európou akceptovaný rámec kompetencií v snahe rozvoja poznania Európy,
oficiálny sylabus ECDL7, akceptovaný štandard na rozvoj digitálnej a informačnej kompetencie.
Základným cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a dostupnosť digitálnych technológií na
školách pri rozvíjaní digitálnej gramotnosti učiteľských profesionálov v procese výučby, aby sa
efektívne využívali digitálne technológie vo vzdelávacom procese. Rovnako je dôležité
didaktické zakomponovanie využitia digitálnych technológií do procesu výučby, pretože sa ich
využívanie neviaže iba na jednu konkrétnu oblasť rozvoja jednotlivca. V didaktickej praxi je
6

Kozmopolita je občan sveta; jednotlivec, ktorý celý svet pokladá svojou vlasťou a všetkých ľudí sveta svojimi
spoluobčanmi. Nie je mu ľahostajný svet, ktorého je reálnou a/alebo virtuálnou súčasťou.
7
ECDL z anglického European Computer Driving Licence; Európsky počítačový certifikát.
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potrebné zodpovedne, systematicky a dôsledne využívať digitálne technológie s cieľom
rozširovania informácií a rozvíjania spôsobilostí učiacich a učiacich sa subjektov, ktoré zároveň
pomáhajú učiteľským profesionálom znižovať negatívny vplyv médií a multimédií na
dieťa/žiaka/študenta (H. Анђелковић, 2008).
V súčasnosti na školách predmet Digitálne technológie začína nahrádzať predchádzajúcu
výpočtovú techniku alebo informatiku, ktorá na rozdiel od nej presnejšie opisuje súčasnú
realitu, v ktorej sú informácie s komunikáciou takmer nerozlučne späté. Vo svete digitálne
technológie predstavujú dôležitú a nevyhnutnú súčasť procesu výučby učiacich a učiacich sa
subjektov. Vyznačuje sa tým, že sa dieťa/žiak/študent učí globálne a každým dňom nadobúda
nové skúsenosti, poznatky, hodnoty a postoje aj prostredníctvom digitálnych technológií, ktoré
mu pomáhajú v jeho rozvíjaní. Z tohto dôvodu, medzi kompetencie zaraďujeme digitálnu a
informačnú kompetenciu, ktorú je potrebné rozvíjať už v predprimárnom vzdelávaní a
pokračovať v jej rozvíjaní v primárnom, sekundárnom a terciárnom vzdelávaní.

1.3 Rozvíjanie spôsobilostí u subjektov v procese výučby cez digitálne
technológie
Dieťa/žiak/študent v súčasnej globálnej spoločnosti sa s vývojom a využívaním digitálnych
technológií stretáva už v útlom veku (v rodinnom prostredí), neskôr čiastočne i v školskom, z
čoho vyplýva, že digitálne technológie spájame s rozvojom digitálnej a informačnej
kompetencie.
V roku 2004 pracovná skupina pre kompetencie zostavená Európskou komisiou z expertov
členských štátov EÚ, OECD8 podala druhú priebežnú správu, v ktorej uvádza osem oblastí
kompetencií. Kompetencie definuje ako prenosný a mnohofunkčný súbor, ktorý potrebuje
každý jednotlivec na naplnenie a rozvoj osobnosti, spoločenské zaradenie a uplatnenie.
S. Kikušová (2007) vychádza pri rozdelení kompetencií z toho, že každá kompetencia má
kognitívnu a konatívnu zložku. Obe tieto zložky sa viažu na nejakú konkrétnu vytvorenú
mentálnu štruktúru (konceptuálnu mapu, koncept, schému), ktorá prezentuje interiorizáciu
obsahov sociokultúrneho prostredia. Taktiež obsahy/učivo/témy v predprimárnom, primárnom,
sekundárnom a terciárnom vzdelávaní sa viažu na sociokultúrne systémy – subsystémy. Na
základe uvedeného S. Kikušová (tamtiež) rozdeľuje kompetencie kultúrnej gramotnosti do
skupín podľa jednotlivých sociokultúrnych subsystémov na:
• všeobecné kompetencie (prierezovo využívajú mentálne štruktúry zo všetkých
sociokultúrnych subsystémov);
• komunikačné kompetencie;
• somaticko-motorické kompetencie;
• kognitívne kompetencie (matematicko-logické, prírodovedné, multimediálno-digitálne);
• sociálne kompetencie;
8

OECD je skratka pre anglické označenie inštitúcie Organisation for Economic Co-operation and Development,
ktorú v slovenčine poznáme pod názvom Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
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•
•

afektívne kompetencie;
expresívno-umelecké kompetencie.

To znamená, že na kompetenciu nazeráme ako na celok – konceptuálnu mapu, prezentujúcu sa
v konaní jednotlivca, a nie ako na časti, ktoré sú pospájané. Koncept kompetencia znamená:
subjekt je spôsobilý – kompetentný vtedy, keď dokáže v riešení rôznych situácii súčinne využívať
rôzne vlastné kognitívne štruktúry, viažuce sa na konkrétne riešenie/vyriešenie problému, vie
tieto kognitívne štruktúry flexibilne zoskupovať a preskupovať podľa aktuálne riešeného javu, a
využíva tieto kapacity vo svojom personálnom, sociálnom a profesijnom živote (J. G. Sacristán a
kol., 2008).
Podľa J. G. Sacristána a kol. (2008) sú kompetencie konštrukty, ktoré na spôsob konglomerátov
definujú vnútorné potenciály subjektov (vychádzajú z vnútorného potenciálu subjektu), majú
komplexnú kompozíciu zahrnujúcu kognitívne štruktúry, motiváciu, postoje a prejavy správania
a vyjadrujú stav subjektu riešiť/vyriešiť vlastnú participáciu ako člena sociálnej komunity.
Komplex kognitívnych štruktúr, motivácie, postojov, hodnotenia a konania vyjadruje charakter a
konkrétny obsah tejto komplexnej kompozície a vyjadruje identitu kompetencie, ktorou sa
kompetencie navzájom od seba diferencujú. Z uvedeného vyplýva, že každá kompetencia má
svoju kognitívno-konatívnu „podobu“, na základe ktorej môžeme označiť charakter a obsah
konkrétnej kompetencie.
Autori J. G. Sacristán a kol. (2008) ďalej zdôrazňujú, že kompetencie sú:
• preskupujúce sa – vytvárajú zoskupenia podľa aktuálneho využitia, niektoré kompetencie
môžu byť začlenené pod ostatnými kompetenciami,
• sú premenlivé – dynamicky sa menia a rozvíjajú,
• nemajú rovnakú komplexnosť – môžu mať charakter mikrokompetencie alebo
metakompetencie,
• môžu sa vzájomne prelínať v kognitívnej časti kompetencie – časť kognitívnej štruktúry
jednej kompetencie sa „prekrýva“ s kognitívnou štruktúrou inej/ďalšej kompetencie.
Kompetencia je kompaktný celok konkrétnej spôsobilosti. Jednotlivé časti kompetencie je
možné charakterizovať iba teoreticky, reálne je kompetencia komplexom, ktorá sa aj v konaní
jednotlivca prejavuje ako celok.
Kompetencie dieťaťa/žiaka/študenta sú konglomeráty obsahovo viažuce sa na celý proces
výučby a vyjadrujúce aktuálny stav spôsobilosti riešenia/vyriešenia rozmanitých výučbových
situácií učiaceho sa subjektu, vychádzajúce z individuálnej potencionality učiaceho sa subjektu a
úrovne jeho aktuálneho rozvoja.
Kompetencie dieťaťa/žiaka/študenta sú kompaktné celky, ktoré vyjadrujú ako reálne dokáže
učiaci sa subjekt zvládnuť proces, obsah, ciele a pod. výučby v súvislosti s konkrétnym školským
kontextom a v súvislosti s poznaním súčasných vied. Môžeme sledovať rozmanitú komplexnosť,
vyskytujú sa kompetencie v podobe metakompetencií ako aj mikrokompetencií. Kompetencie
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vytvárajú zoskupenia podľa aktuálneho využitia, niektoré kompetencie môžu byť začlenené pod
inými kompetenciami, preskupujú sa podľa aktuálneho riešenia problému, dynamicky sa menia
a rozvíjajú (konštruujú sa a rekonštruujú podľa rozširovania myslenia dieťaťa/žiaka/študenta
v kontexte jeho činnosti) a častokrát sa môžu vzájomne prelínať v kognitívnej časti kompetencie
– časť kognitívnej štruktúry jednej kompetencie sa „prekrýva“ s kognitívnou štruktúrou
inej/ďalšej kompetencie (D. Kostrub, S Kikušová, 2012).
Nadobúdanie a zdokonaľovanie kompetencií sa považuje za celoživotný proces učenia sa, a to
nielen v rodine, kultúrnom i spoločenskom živote, ale aj v škole. Medzi hlavné ciele, v dnešnej
dobe, patrí identifikovanie a definovanie nových prenositeľných kompetencií, ako a či je možné
ich lepšie integrovať do učebných plánov, ako ich je možné udržiavať a učiť sa im, počas celého
života. V súčasnosti má v rozvoji jednotlivca svoje miesto i digitálna a informačná kompetencia.
Digitálna a informačná kompetencia obsahuje sebavedomé a kritické využívanie technológií
informačnej a digitálnej spoločnosti na učenie, učenie sa a komunikovanie. Na svojej
najzákladnejšej úrovni táto spôsobilosť obsahuje využívanie multimediálnych techník,
presnejšie na získavanie, vyhodnocovanie, tvorbu, prezentáciu, komunikáciu a výmenu
informácií. Z čoho vyplýva, že rozvoj digitálnej a informačnej kompetencie v procese výučby je
dôležitý a participuje na rozvoji logického a kritického myslenia, nadobúdaní poznatkov na
vysokej úrovni a rozvíjaní komunikačných a informačných spôsobilostí učiacich a učiacich sa
subjektov (M. Blaško, 2010).
Digitálna gramotnosť – je vo všeobecnosti súbor spôsobilostí subjektov prenášajúcich poznanie
na primerané, bezpečné a produktívne využívanie digitálnych technológii pre učenie a učenie
sa. Je to súbor spôsobilostí, vzťahujúci sa na (podľa I. Kalaša, 2011, s. 130 – prispôsobené
autormi tohto učebného textu):
• využitie digitálnych prostriedkov pre vlastné potreby, poznávanie, prezentovanie a
komplexný rozvoj,
• efektívne riešenie problémových situácií v digitálnom prostredí,
• rozhodovanie sa a využitie vhodných digitálnych technológií pre získanie informácií, a na
ich spracovanie, využitie a prezentovanie,
• kritické hodnotenie a analyzovanie poznatkov získaných prostredníctvom digitálnych
zdrojov,
• chápanie sociokultúrnych dôsledkov (bezpečnosti, ochrany súkromia a etiky), ktoré sú
spôsobené využívaním digitálnych technológií v digitálnom svete.
Digitálna kompetencia zahrnuje sebaisté a kritické využívanie technológií (nástrojov a pod.)
informačnej a digitálnej spoločnosti na rôzne účely. Je založená na základných spôsobilostiach
pre využitie digitálnych technológií. Využívanie počítača na získavanie, hodnotenie a
posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a transfer informácií, ako i na vzájomnú
komunikatívnu výmenu a spoluúčasť v kolaborujúcich (aj sociálnych) sieťach prostredníctvom
internetu. Základné poznatky, spôsobilosti, hodnoty a postoje súvisiace s touto kompetenciou
sú tieto: Digitálna kompetencia vyžaduje zodpovedajúce porozumenie poznatkom o charaktere,
úlohách a príležitostiach využitia technológií v informačnej a digitálnej spoločnosti; v
každodenných súvislostiach, v osobnom a spoločenskom živote, ako aj v rôznych profesijných
12
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činnostiach. Patria sem hlavné počítačové aplikácie ako textový a tabuľkový procesor, databázy,
ukladanie a riadenie informácií a porozumenie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú
spojené s internetom a komunikáciou pomocou elektronických médií (elektronická pošta,
sieťové nástroje) v profesijných činnostiach, vo voľnom čase, pre zdieľanie informácií, či
spoluprácu na sieti, vzdelávanie a výskum. Jednotlivci by mali takisto chápať, ako môžu
technológie informačnej a digitálnej spoločnosti podporovať kreativitu a inovácie, a mali by si
byť vedomí problematiky súvisiacej s platnosťou a spoľahlivosťou dostupných informácií, ako i s
právnymi a etickými princípmi interaktívneho využívania technológií informačnej spoločnosti.
Potrebné spôsobilosti zahrnujú spôsobilosť vyhľadávať, zoskupovať a spracovávať informácie;
využívať ich kritickým a systematickým spôsobom; hodnotiť a posudzovať relevantnosť; či
rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom; ako i zároveň rozpoznávať prepojenia.
Jednotlivci by mali byť spôsobilí využívať nástroje na tvorbu, prezentáciu a porozumenie
zložitým informáciám a sprístupniť si, vyhľadávať a využívať služby založené na využití internetu.
Jednotlivci by mali byť tiež spôsobilí využívať digitálne technológie (v súčasnej informačnej
a digitálnej spoločnosti) na podporu vlastného kritického myslenia, kreativity a inovácií.
Využívanie digitálnych technológií si vyžaduje uplatňovať kritický a reflektujúci (zvažujúci) postoj
voči dostupným informáciám a zodpovednému, bezpečnému využívaniu interaktívnych médií.
Táto kompetencia je tiež rozvíjaná záujmom o účasť v (sociálne zdieľaných) komunitách a
internetových/intranetových sieťach využívaných na kultúrne, sociálne a/alebo profesionálne
účely.
V podstate sa môže uvažovať o digitálnej kompetencii ako o stupňujúcej sa dvojstupňovej
kompetencii. Na prvom – základnom – stupni ide o spôsobilosti, ktoré (spolu s jeho postojmi,
hodnotami a poznatkami) umožňujú jednotlivcovi využívať digitálne technológie na získavanie,
sústreďovanie, triedenie, selektovanie, vyhodnocovanie, uchovávanie, tvorbu, ochranu a
výmenu informácií, na komunikáciu a participáciu na využívaní internetovej siete. Druhý stupeň
sa vyznačuje samostatným, sebavedomým a kritickým využívaním digitálnych technológií
(vrátane služieb poskytovaných cez internet), digitálneho obsahu a digitálnych médií. Tento
stupeň je charakterizovaný kritickým (racionálnym) myslením pri využívaní digitálnych
technológií na vyššej úrovni a na identicky rozvinutej úrovni komunikačných kompetencií (J.
Pavlovkin, M. Ďuriš, 2012 – upravené autormi tohto učebného textu).

Učiaci sa

Obrázok 1 Zjednodušený pohľad na osobné učenie sa vo virtuálnom prostredí
(S. Leslie, 2009 In N. Friesen, S. Lowe, 2012, s. 186).
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Nevyhnutným predpokladom účinnosti výučby je kompetentný učiteľ. Učiteľský profesionál
dvadsiateho prvého storočia, v súvislosti s využitím digitálnych technológií, musí byť spôsobilý:9
1. Vytvárať a upravovať digitálny zvuk;
2. Využívať, sociálne zálohovať a zdieľať zdroje s/medzi deťmi/žiakmi/študentmi;
3. Využiť blogy a wiki pre vytvorenie on-line výučbových platforiem orientovaných na svoje
učiace sa subjekty;
4. Využiť digitálne obrázky pre využitie v učiacej sa skupine (triede);
5. Využiť audiovizuálny obsah a video obsah spoločne s deťmi/žiakmi/študentmi;
6. Využiť počítačovú grafiku na vizuálnu stimuláciu učiacich sa subjektov;
7. Pripájať sa pomocou sociálnych sietí s kolegami a zabezpečovať tak vlastný profesijný
rast;
8. Vytvoriť a poskytovať prezentácie a školenia;
9. Vytvoriť e-portfólio pre svoj vlastný rozvoj a rozvoj učiacich sa subjektov;
10. Mať poznanie o on-line bezpečnosti a zabezpečení;
11. Byť spôsobilý odhaliť plagiátorstvo v produktoch svojich detí/žiakov/študentov;
12. Vytvoriť videá, obrazové snímky a video návody;
13. Vyberať webový obsah vhodný pre učenie a učenie sa v učiacej sa skupine (triede);
14. Poskytnúť deťom/žiakom/študentom na využívanie potrebné nástroje, ako napr.
„Správcu úloh“, možnosť zorganizovať si a naplánovať optimálne učenie sa;
15. Poznať možnosti softvéru na hlasovanie: môže sa použiť napríklad na vytvorenie ankety
v reálnom čase v učiacej sa skupine (triede);
16. Pochopiť otázky týkajúce sa autorských práv a spravodlivého využívania materiálov;
17. Využiť počítačové a konzolové hry pre vzdelávacie účely;
18. Využiť digitálne technológie na vytváranie evalvačných nástrojov;
19. Využiť nástroje pre spoluprácu, pre konštruovanie a úpravy/edíciu textov;
20. Vyhľadávať a hodnotiť webový obsah;
21. Využívať mobilné zariadenia (napr. tablety alebo smartphony);
22. Určiť bezpečné on-line vzdelávacie zdroje pre deti/žiakov/študentov;
23. Využiť digitálne technológie pre adekvátne a rozumné využitie času;
24. Poznať a diskutovať o využití Youtube a jeho potenciálu v učiacej sa skupine (triede);
25. Poznať nástroje pre anotáciu a zdieľať obsah so svojimi deťmi/žiakmi/študentmi;
26. Podeliť sa/zdieľať webové stránky a zdroje digitálnych technológií po prerokovaní v
učiacej sa skupine (triede);
27. Využiť grafické, on-line a tlačové organizátory;
28. Využiť on-line poznámkové bločky (Post-it) pri získavaní zaujímavých nápadov;
29. Využívať nástroje na vytváranie a zdieľanie výučbových programov a obrázkových
snímok nahrávania filmu;
30. Využívať on-line nástroje v učiacej sa skupine/tíme na vytváranie správ;
9

GONZÁLEZ VARGAS, B. 2012. Las competencias digitales de los docentes del siglo XXI. In Educational Technology
and Mobile Learning. Educación y Pedablogía para el siglo XXI. Blog de análisis educativo y temas curturales, Chile
[online], Aktualizované 2012-06-15. Dostupné na internete: <http://pedablogia.wordpress.com/2012/06/15/lascompetencias-digitales-de-los-docentes-del-siglo-xxi/#more-3594>.
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31. Vyhľadávať efektívne pomocou internetu v najkratšej možnej dobe;
32. Vykonávať výskum s využitím digitálnych technológií;
33. Využívať nástroje pre zdieľanie súborov a dokumentov s deťmi/žiakmi/študentmi.
Rozšírenie o ďalšie kompetencie: a) poznať, vyučovať a učiť sa prostredníctvom využitia plánov
a tabuliek, b) poznať a vyučovať metódy skúmania prostredníctvom digitálnych technológií
spolu s kompetenciami pre riadenie informácií, c) poznať a používať digitálne technológie na
úpravu obrázkov, d) reflektovať a učiť svojich študentov praktické, kritické a etické využitie
aplikácií v sieti, e) pochopiť a spravovať virtuálne učebne, f) využívať digitálne fóra spolu s
deťmi/žiakmi/študentmi, g) vytvárať, zostavovať a zverejňovať digitálne knihy.
Digitálne technológie vo výučbe predstavujú prostriedok získavania informácií v súvislosti s
digitálnymi technológiami na báze komunikácie a ich integrácia do výučby poskytuje
informačné zdroje, názory, prípadné obavy, umožňuje zdieľať svoje učebné skúsenosti
prostredníctvom digitálnych technológií, učiť sa od iných, ale najmä učiť sa spolu s ostatnými
(koncept kolaboratívneho učenia sa); t. z. interagovať s inými preto, aby sme sa vzájomne
obohatili.
Štandardy ISTE10 (Brooks-Young, 2007, s. 1)11:
1. Kreativita a inovácie (kreatívne myslieť, konštruovať poznatky, rozvíjať inovatívne
produkty a stratégie využívaním technológií),
2. Komunikácia a spolupráca (na podporu individuálneho učenia sa i učenia ostatných),
3. Informácie a ich vyhľadávanie (získavanie, hodnotenie a využívanie informácií),
4. Kritické myslenie, riešenie problému a vytváranie rozhodnutí (plánovanie,
uskutočňovanie skúmania, manažovanie, riešenie, rozhodovanie),
5. Digitálna príslušnosť (rozumieť ľudským, kultúrnym a spoločenským problémom
súvisiacich s využitím technológií, uplatňovať právne a etické princípy),
6. Technologické operácie a koncepty (rozumieť technologickým konceptom, systémom a
operáciám).

10

Koncepcia podľa The International Society for Technology in Education (ISTE®).
BROOKS-YOUNG, S. 2007. The ISTE NETS and Performance Indicators for Students [online], 2007. Dostupné na
internete: <URL:http://www.iste.org/standards/nets-for-students.aspx>.
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2 VÍZIE (PERSPEKTÍVY), PARADIGMY, KONCEPCIE A MODELY
VÝUČBY V DIDAKTICKOM UVAŽOVANÍ A KONANÍ UČITEĽA
„Pani učiteľka povedala, že si môžeme kresliť čo chceme. Ja som si nakreslil most Apollo, lebo ja rád kreslím mosty.
Pani učiteľka prišla za mnou a opýtala sa, že prečo som nakreslil most a nakoniec mi ho vygumovala.“
(M. CH., žiak 1.A)
„Keď niekto nevie čo hovorí, radšej nech nehovorí – lebo obzvlášť v prípade učiteľa je to spoločenská katastrofa.“
(D. Kostrub)

V didaktickej minulosti našich škôl (a učiteľovho vyučovania) absentovali tieto entity, pretože
preferovanou ideológiou im nebol pripisovaný status profesijnej dôležitosti pre učiteľa.
Didaktická prax bola poznamenaná zväčša ideologicky a menej pedagogicky, či didakticky.
Didaktika bola prostá, jednoduchá s cieľom viesť deti/žiakov/študentov (učiace sa subjekty) tak,
aby si oni v dostatočnom rozsahu osvojili požadované učivo, a nástrojmi, ktoré boli ideologicky
podmienené.
V deväťdesiatych rokoch sa ideológia postupne a pomaly z vedeckej a odbornej literatúry
vytráca, avšak didaktická prax je naďalej deformovaná jednostrannou, jednoduchou,
nekomplikovanou, mechanickou didaktikou, ktorá je uplatňovaná v rôznych formách až do
súčasnosti. Jednoduchá, prostá, nekomplikovaná, jednostranná didaktika spočíva na princípe
akejsi kuchárskej knihy (obsahujúcej recepty a technológiu prípravy), či návodu na použitie, v
ktorej učiteľ má jedinú úlohu, a to viesť deti/žiakov/študentov tak, aby vzniklo čo najmenej (či
vôbec aby nevznikol) priestoru na vlastnú sebarealizáciu, sebaaktualizáciu, sebaprezentovanie
sa, sebazlepšovanie sa, sebapotvrdzovanie vlastných osobnostných (učebných i rozvojových)
kvalít, pretože uvedené je považované za zbytočné, nežiadúce, ohrozujúce dominantnú pozíciu
učiteľa, narúšajúce (...), predsa je jednoduchšie dať všetkým prítomným
deťom/žiakom/študentom v učiacej sa skupine rovnakú, častokrát z pohľadu vývinovej,
pedagogickej psychológie i didaktiky, „triviálnu“, primitívnu (myseľ zväzujúcu a častokrát i
zavádzajúcu) úlohu, rovnaký čas, rovnaké podmienky, rovnaké kritériá, rovnakú stupnicu
hodnotenia, než sa zamýšľať na tým, že individualizácia a diferenciácia nie sú len cudzoznejúce
pojmy, ale že sú pre didaktickú prax rovnako dôležité, ako napr. koncept učivo, či koncept
metóda.
V prvom desaťročí 21. storočia je už pre didaktickú prax dostupnejšia vedecká/odborná
literatúra zaoberajúca sa tým, čo v celom 20. storočí zamestnávalo (nielen) myseľ (a) nielen
vedcom, ale i samotným učiteľom vo svete mimo Slovenskej republiky. Sú to vízie (perspektívy),
paradigmy, koncepcie a modely výučby, ktoré majú byť súčasťou didaktického poznania,
uvažovania, konania a reflektovania učiteľa. Paradoxom súčasného okolitého sveta je fakt, že sa
v ňom už upúšťa od paradigiem, ktoré boli vytvorené v 20. storočí a intenzívne sa báda po
entite/entitách, ktoré by ich nahradili. Je to prirodzene dôsledok vývoja, vďaka ktorému sa na
konštrukty nazerá inak s uvedomením si, že niektoré konštrukty je možné nahradiť inými, avšak
mnohé konštrukty vznikajú ako nové. V 21. storočí, znamená prinajmenšom uvedomovať si, že v
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kultúre a kultúrou rozptýlenej pozornosti a mentálnej entropie (chaosu) a na túto skutočnosť
nám niektoré (možno už žiadne) paradigmy nestačia.
Ako uvádza M. Dogan (2001), „už neexistujú v spoločenských vedách žiadne vzory, pretože
pojmy sú výsledkom polysémického (mnohovýznamového/mnohoznačného) úsilia vzájomného
poznania medzi vedcami (učencami) a slúžia na šírenie teórií (jednotlivých škôl) v týchto
disciplínach“. Práve pod zorným uhlom tohto tvrdenia je žiaduce uvedomiť si, že 21. storočie
ruší nadvládu pojmov (a preto vzniká chaos, najmä z pohľadu niektorých). V našich didaktických
podmienkach však nemožno mechanicky nahradiť (doteraz uplatňovanú) jednostrannú
didaktiku, didaktikou zodpovedajúcou 21. storočiu, pretože by nám tu chýbal akýsi medzistupeň
– (absencia) určitého pedagogického poznania, myslenia, pedagogickej múdrosti (už len preto,
aby sme neostali „stáť bokom“). Autori tohto učebného textu poznajú samotnú didaktickú prax
našich škôl a usudzujú, že pokiaľ učiteľ nevie a neovláda v praxi potom nezvláda, čo má
rozsiahle (a nielen školské) dôsledky. Upokojovať sa tým, že učiteľ učí, hoci nevie, čo sa za jeho
učením ostatných subjektov skrýva (a čo svojim vyučovaním spôsobuje ostatným), je chabé
upokojenie, pozbavené skutočnej profesionality a profesijnej múdrosti učiteľovania v 21.
storočí).
Áno, učiteľ učí, ale jeho učenie iných je skôr odovzdávanie jeho skúseností alebo ním
osvojených cudzích skúseností učiacim sa subjektom, ktoré sú (proti svojej vôli, či
dobrovoľne?)12 v pozícii pasívnych prijímateľov a vykonávateľov vôle učiteľa („... kázal som vám
urobiť to a to ...“). Chápanie súčasných učiteľov im neumožňuje vymaniť sa z okliešteného
rámca uvažovania o poňatí pozícií učiacich i učiacich sa subjektov vo výučbe i úloh, ktoré súvisia
s profesiou učiteľa, ako i celej didaktiky. Za súčasného stavu nie sú zásadné zmeny
realizovateľné natoľko, že by bolo možné hovoriť reálnom uskutočnení podstatných zmien.
Absentuje diskusia inteligentných ľudí (i didaktických profesionálov) a ľudia (aj didaktickí
profesionáli) majú problém vmyslieť sa do informačného obsahu (vzájomnej) komunikácie –
vedeckého i odborného jazyka. Komplexnosť spoločnosti ovplyvňuje komplexnosť komunikácie,
ale komunikácia didaktických profesionálov je zredukovaná na laickú, folkovú veľmi
zjednodušujúcu formu komunikácie (ktorá sa od bežnej komunikácie, bežného jazykového
prejavu ani nelíši). Nielen 21. storočie, ale i autori tohto učebného textu upriamujú pozornosť
na destabilizáciu mysle didaktického profesionála. Zmena uhla pohľadu, decentrácia, posunutie
aspektov nazerania – perspektív do zatiaľ nevyužitých mentálnych potenciálov, narúšanie
doterajších schém, nachádzanie významov z pozície toho, kto na svet nazerá – to je strata
centrálnej fixácie na jednu dominantnú, preferovanú, obľúbenú, či možno jedinú mentálnu
schému; to je vedomá destabilizácia mysle.
M. Tüma (2011, s. 69 In Ľ. Hrdina a kol., 2001) uvádza, že budúcnosť je s vysokou
pravdepodobnosťou vyznačená ako postupnosť navzájom málo súvisiacich javov a rozhodne to
nebude pokračovanie vo vektoroch minulosti. Skončila sa éra lineárnych extrapolácií a
12

Nie každý subjekt v procese výučby sleduje nadobudnutie vlastnej múdrosti. Mnohým subjektom ako keby
stačilo byť len dobre informovanými subjektmi, čo vlastne vedome udržiavajú, podporujú samotní učiteľskí
profesionáli, ktorí mentálne náročnejšie operácie u svojich detí/žiakov/študentov ani nepodporujú.
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vstupujeme do éry drasticky sa meniacich diskontinuít v ére chaosu. Prednosť budú mať
stratégie vynachádzania (sa), nie stratégie reagovania na už existujúce javy.
Dekonštrukcia nemenných predpokladov („učiace sa subjekty sú malé, nemajú žiadne
skúsenosti, preto je potrebné ich viesť a učiť ich“, „niektoré učiace sa subjekty sú dobré,
niektoré sú neposlušné, drzé) a poznatkových systémov, ktoré produkujú ilúziu singulárnych
významov („všetky učiace sa subjekty máme naučiť recitovať“). S uvedeným sa spája tiež
paralýza paradigmy, čo znamená doslovne ochrnutie, či neschopnosť, alebo tiež odmietanie
vidieť za aktuálny model myslenia (psychologicky: potvrdenie zaujatosti). Zmena myslenia by
mala byť práve u didaktických profesionálov rozhodne viditeľnejšia, než napr. u robotníckych, či
úradníckych profesií. Ako ju však má didaktický profesionál uskutočniť? Pravdepodobne
vlastnou organizáciou (aj mysle) a pochopením realít, ktorých je súčasťou. Reality nie sú
nemennými konštantami, ale sociokultúrne tvorenými konštruktmi, na ktorých produkcii sa
spolupodieľa s ostatnými tiež sám didaktický profesionál („myslenie je vlastné človeku, ale
človek ako keby ho využíval minimálne“).

2.1 Vízie (perspektívy)
Filozofia – ako láska k múdrosti, nie je zbytočnosťou najmä pre tých, ktorí dokážu „viac ako len
jesť chlieb“. Existencia jednotlivca a jeho vzťahy v sociálnom i fyzickom svete sú predmetom
filozofických úvah a pre učiteľa (ako etalónu ľudskej múdrosti) sú základom, východiskom i
cieľom jeho profesionality. Učiteľ si nemôže dovoliť nemyslieť a vyhýbať sa filozofickým
úvahám, pretože v jeho profesionalite by absentovala práve tá stránka profesie, ktorá z
učiteľskej profesie robí zaujímavú profesiu s istou dávkou intelektuálnej vznešenosti („kto na to
nemá, nech ide radšej betónovať“ Z. K.). Je to práve filozofia, ktorá umožňuje aspektovať
pohľady na svet, jednotlivca, spoločnosť, život a pod. Pod rôznymi uhlami pohľadu, v
jednotlivých víziách, či perspektívach. Sú známe dve základné vízie, absolutistická a
relativistická vízia sveta.
Absolutistická vízia predstavuje pozitivistickú, empiricko-induktívnu koncepciu vedy spočívajúcu
na aseptickom neutrálnom objektivizme. Jej doménou je prenášať objektívnu pravdu s využitím
stanovenej lingvistickej normy ako čosi absolútne a nehistorické (mimo osobnej histórie
jednotlivcov). Pravda stojí mimo jednotlivcov. Pravda musí byť (vždy) len objektívna. Dôraz sa
kladie na poznanie ako logickú, hierarchickú, jednoznačnú štruktúru odrážajúcu externé (mimo
jednotlivca existujúce) univerzum. Poznanie sveta je reflexom (odrazom) alebo kópiou
charakteristík a vlastností reálneho sveta – takého, aký je, t. z. nezávisle od jednotlivcov a ich
myslí. Najdôležitejším dôsledkom absolutistickej vízie je myšlienka, že na to, aby dobre
fungovala spoločnosť ľudí, organizácie a skupiny, je potrebné, aby pravidlá (normy) boli jasné,
presvedčivé pre všetkých a aby existovala taxatívna alebo demokratická autorita, ktorá v
každom momente stanovuje to, čo sa musí vykonať, alebo má vykonať a ako to má byť
vykonané (vyjadrené myšlienkou: „My vymyslíme pravidlá/normy/kritériá/zákony, vy ich
budete dodržiavať. A ak ich nebudete dodržiavať, pohrozíme vám sankciami, ktoré môžu mať
rôzne dôsledky. My pre vás pripravíme úlohy a vy ich budete musieť splniť. Kto ich nesplní, má
problém.“). Ide o objektivistickú a akademickú (knižnú) perspektívu nazerania.
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Objektivistická perspektíva nazerá na školu pod týmto uhlom pohľadu – dôraz sa kladie na
zvonku pozorovateľné a merateľné (testovateľné a pod.) vonkajšie prejavy správania:
determinuje jednoznačné a externe poňaté ciele edukácie a výučby. Preto učenie a učenie sa
spočívajú v mechanickom prenášaní poznania z vonkajšieho objektívneho sveta do mysle
dieťaťa/žiaka/študenta. Toto mechanické prenášanie vyžaduje osvojovanie (prevzatie,
preberanie, prisvojovanie si cudzích myšlienok). Vyžaduje sa technologická (návod na použitie,
kuchárska kniha s konkrétnymi receptami a pod.) a akademická (učiteľ ako nositeľ objektívne
platného poznania, pravdy, morálky, šikovnosti a pod.) intervencia učiteľa (ako experta)
zameraná na úlohy a cvičenia. Učiteľ musí mať status experta, rozhoduje a riadi proces učenia
sa detí/žiakov/študentov. Ciele a učivo sú pripravené vopred, aby boli objektívne a adekvátne
pre všetkých (ide o prístup: „o nás, bez nás“, či „pre dieťa/žiaka/študenta, ale bez
dieťaťa/žiaka/študenta“).
Relativistická vízia zodpovedá konštruktu relativizmu. Dôraz sa kladie na poznanie ako
individuálne, či skupinové elaborovanie a interpretovanie sveta – prikladanie významov.
Poznanie nie je čírou kópiou externého sveta (nie je to realizmus, ani objektivizmus), ani čistý
produkt mysle (plodnej predstavivosti, či dokonca až fantázie) jednotlivca (nie je to ani
idealizmus, ani psychologizmus). Nepochybne závisí od toho, aký svet je, ale aj od adaptačnej
konštrukcie poznania sveta, ktorú uskutočňuje každý jednotlivec v súlade so svojimi vlastnými
skúsenosťami, poznaním, presvedčením, vierou, psychickými procesmi, mentálnymi operáciami
a pod. Na to, aby spoločnosť, organizácie a skupiny fungovali kvalitne a s garantovaním
budúcnosti (v dobe s najväčšími možnosťami satisfakcie a rozvojom humánneho potenciálu), je
potrebné, aby členovia spoločnosti vytvárali ciele a životnú cestu napredovania
prostredníctvom kompetentnej autority so súbežným garantovaním úspechu. Relativistická
vízia umožňuje vedľa seba stáť mnohým verziám sveta, ktoré si nárokujú na platnosť, pretože
každá verzia sveta môže byť alternatívou pre ostatné verzie. Mysle jednotlivcov i sociálnych
skupín nemôžu produkovať sterilné pravdy, pretože za pravdu sa považuje to, čo je
jednotlivcom, či skupinou na základe flexibilného operovania rôznymi perspektívami a
zosúladením viacerých aspektov utvorené (auto, či sociokonštruované – subjektmi vyrokované
a dohodnuté). Ide o subjektivistickú a dialektickú perspektívu nazerania.
Subjektivistická perspektíva nazerá na školu pod týmto uhlom pohľadu – dôraz sa kladie na to,
čo má tvoriť individuálne, či skupinové poznanie, to determinuje intelektové výučbové ciele a
interný rozvoj subjektu/subjektov (edukačné ciele). Učiaci sa subjekt (dieťa/žiak/študent) je ten,
kto si má podporovať, zabezpečovať a rozvíjať svoje (aj) kognitívne potreby nachádzaním
alternatív, ako aj rozvoj vlastných potenciálov a svojho učenia sa. Učenie a učenie sa spočívajú
vo flexibilnom prepájaní, konfrontovaní a vzájomnom zdieľaní poznania medzi tým, čo
prichádza z externého prostredia a tým, čo sa nachádza v mysli učiaceho sa subjektu. Zmena
perspektívy je neodmysliteľná pre osobný i sociálny rozvoj.13
13

Zmena v perspektíve nazerania môže byť symbolizovaná aj prostredníctvom interpretácie konceptu škatuľa
pôvodom od (F. Tonucciho In kol. autorov, 1992), ktorý uvádza: „Ale škatuľa má predsa svoju vlastnú históriu: bola
škatuľou na niečo, obsahovala niečo a už skončila jej funkcia. Už neslúži, a tiež už bola vyradená. Pre jej nové a iné
využitie je potrebné dokázať zabudnúť na jej históriu – objaviť nové v starom – dokázať vidieť škatuľu cez nový
pohľad, ako objekt pripravený realizovať nové funkcie nadobúdaním nových významov“ (F. Tonucci In kol. autorov,
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2.2 Paradigmy
Slovo paradigma pochádza z gréčtiny a jeho slovenský ekvivalent je vzor, príklad, ukážka, príp.
poukázanie. Je to filozofický alebo teoretický rámec akýchkoľvek druhov, ktoré sú si podobné.
Vždy v istom čase, v istej dobe sa odkazuje na súbor poznania, ktoré definujú vedecké disciplíny.
Toto poznanie je podporované súborom vedeckých postupov a spôsobov, ktoré ho udržujú v
jeho špecifickosti. Niektorí vedci (učenci) však za ekvivalent paradigmy považujú ideál, čo je
však niečo iné než vzor. T. Kuhn (1996) dáva konštruktu paradigma jeho aktuálny význam. Vo
svojej publikácii „Štruktúra vedeckých revolúcií“ definuje vedeckú paradigmu ako: čo je
potrebné dodržiavať a hodnotiť, druh otázok, ktoré majú byť kladené a zisťovanie odpovedí v
súvislosti s ústrednou témou, ako majú byť tieto otázky štruktúrované, a ako by mali byť
výsledky výskumov vysvetľované. T. Kuhn sa domnieva, že väčšina vedcov sa podieľa na
„normálnej vede“, v rámci ktorej je akákoľvek činnosť v súlade s existujúcou paradigmou, s
relatívne malými ziskami pre obmenu, či zmenu pravidla, celého systému. Anomália však
nastane v situácii, ktorú už dominujúca (prevládajúca) paradigma nedokáže obsiahnuť (vyriešiť).
Potom sa niektorí jednotlivci môžu pokúsiť vystúpiť z rámca paradigmy a navrhnúť niekoľko
nových princípov alebo pravidiel. Ak vedecká obec akceptuje navrhované zmeny, vo vede
nastane „posun vzoru“ a nová veda je rozvíjaná pod vplyvom novej paradigmy. Postmoderný
filozof M. P. Foucault využíva na označenie konštruktu paradigma koncepty epistéme
(epistéma), discourse (diskurz).

1992, s. 195). Ak budú takto nazerať na škatuľu vzájomne viaceré subjekty (ako členovia skupiny), tak svojou
mentálnou interaktívnou kognitívnou aktivitou tieto subjekty pravdepodobne v určitom bode pretnú svoje obzory
(stanú sa dočasne zhodnými) – perspektívy, pod ktorými na škatuľu nazerajú s predpokladom, že si spoločne,
vzájomne vydiskutujú tú (jednu z viacerých) – pre ne prijateľnú perspektívu. Túto perspektívu (a spoločne pridelený
význam) budú spoločne, vzájomne zdieľať členovia skupiny do času, pokiaľ ju (opätovne, pod vplyvom nových,
iných udalostí) nezačnú spochybňovať. Sociokognitivisti tvrdia, že všetko mentálne má pôvod v sociálnom, to je
spôsobené procesmi vydiskutovávania s uplatnením rokovacích stratégií v sociálnej dimenzii s aktívnym,
angažovaným zvnútorňovaním vydiskutovaného náhľadu do mentálnej dimenzie. V podstate ide o skupinou
uskutočňovanú sociokognitívnu reštrukturalizáciu deja, udalosti, procesu a pod. a jeho spracovania do – pre
skupinu – prijateľných spomienok, zážitkov a poznania, ktoré budú členovia skupiny vzájomne zdieľať. Nemožno
však zabudnúť na príčinu, ktorá vyvolala u členov skupiny potrebu zmeniť perspektívu nazerania na škatuľu, nech
to bolo čokoľvek spochybňujúce, vyvolalo to sociokognitívny konflikt členov skupiny a mechanizmom jeho
odstránenia sa docielilo znovunadobudnutie rovnováhy v novom, pozmenenom skupinovom nazeraní na (koncept)
škatuľu a jej funkcie. V súvislosti s uvedeným príkladom sa kladú v odborných diskusiách, ako uvádzajú J. G.
Sacristán a kol. (2008, s. 215), tieto otázky: Kto navrhuje nové hľadisko? Kto nad ním uvažuje? Kto ho utvára? Aký
má konceptuálny rámec táto referencia? Treba mať tiež na zreteli, že sociokognitivizmus hovorí o dočasnosti
perspektív nazerania a potrebe ich meniť, prispôsobovať ich novému; behaviorizmus a akademizmus zase hovoria
o dlhodobej (či priam večnej) trvácnosti poznania. Iný príklad uskutočnenia zmeny v perspektíve nazerania môže
predstavovať zmena v perspektíve nazerania na hypertenziu u detí/žiakov/študentov. V minulosti bolo
nemysliteľné, aby sa hypertenzia spájala s deťmi/žiakmi/študentmi, bola totižto klasifikovaná ako ochorenie
dospelých – panoval názor, že deti/žiaci/študenti nemôžu trpieť ochoreniami typickými pre dospelú populáciu. Ak
sa v minulosti vyskytol nejaký prípad hypertenzie u dieťaťa/žiaka/študenta, bol tento prípad klasifikovaný skôr ako
náhoda, než pravidlo. Až v súčasnosti si uvedomujeme, že zdravotný stav dieťaťa/žiaka/študenta je takým
zdravotným stavom ako má dospelý. Akceptuje sa dôležitý fakt: obaja žijú v rovnakých podmienkach; obaja sú
vystavení rovnakým vplyvom (E. Čižmárová v relácii TV Bratislava, júl 2009.) Zmenu badať v zmene pohľadu na
samotné dieťa (žiaka/študenta) a sociokultúrny kontext, v ktorom existuje.
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Paradigma v technických vedách je zároveň akýsi zákaz pokračovať v akejkoľvek činnosti, ktorá
by zvýšila celkovú entropiu určitého systému (voviedla by do systému chaos). Paradigmou v
technických vedách sa sleduje vytvoriť vzor, uzatvorený systém bez možnosti prijímania
akejkoľvek zmeny (porovnaj s behavioristickou a akademickou koncepciou, z didaktického
aspektu sú viac menej identické). Naopak, v sociálnych vedách je potrebné utvárať otvorené
systémy, v ktorých prítomnosť zmien je potrebná, alebo tiež, ako sa už vyššie uvádza, vôbec
nemať v sociálnych vedách 21. storočia žiadne paradigmy (pozri: M. Dogan, 2001), pretože
sociálna dimenzia je (aj) priestorom entropie (chaosu a kultúry rozptýlenej pozornosti).
Príkladom zmeny paradigmy môže byť iný/nový pohľad na koncept hodnotenia.14

2.3 Koncepcie
Koncepcie sú teórie. Teórie učenia sa poskytujú niekoľko pohľadov, ako sú behaviorizmus,
kognitivizmus, sociokognitivizmus, humanizmus. Koncepcie výučby poskytujú teoretické vzory
ako je akademizmus, behaviorizmus, konštruktivizmus, sociálny konštruktivizmus.
Behaviorizmus
• Zakladatelia a zástancovia: J. B. Watson, B. F. Skinner, I. Pavlov, E. Thorndike a ďalší.
• Základná myšlienka: podnet–reakcia (stimul–odpoveď). Všetky formy správania sú
vyvolané/spôsobené vonkajšími podnetmi (operantmi predurčenia). Všetky správania
možno vysvetliť bez toho, aby bolo potrebné zvážiť vnútorné psychické stavy, mentálne
operácie alebo vedomia.
• Učiaci sa je zobrazovaný ako pasívne prijímajúci (osvojujúci si) objekt, ktorý reaguje na
podnety vonkajšieho prostredia.
• Správanie môže byť posilňované (zvýšenie pravdepodobnosti, že správanie sa v
budúcnosti bude opakovať) odmenou alebo trestom.

14

E. G. Guba a Y. S. Lincoln (In L. M. Skolnik, 2010) prezentujú štvrtú generáciu hodnotenia, ktorá sa snaží napraviť
problémy staršej generácie modelov hodnotenia. Štvrtá generácia modelu hodnotenia zahrnuje hodnoty
pluralizmu a berie ako východiskový bod požiadavky, tvrdenia, obavy a otázky, dáva tak priestor všetkým
zainteresovaným stranám. Zapája konštruktivizmus ako protiklad pozitivistickej paradigmy. To mení rolu
hodnotiteľa z technického experta (experta na techniky hodnotenia), či sudcu na pozíciu mediátora a diskutéra. To
robí z hodnotenia spoluprácu a nie proces hodnotenia zhora – nadol. Niektoré z týchto vlastností štvrtej generácie
hodnotenia zodpovedajú postmodernizmu, a modely hodnotenia s týmito charakteristikami sú niekedy označované
ako postmoderné hodnotenie (L. Mabry, 2002, s. 14 In L. M. Skolnik, 2010). E. G. Gubova a Y. S. Lincolnova štvrtá
generácia modelu hodnotenia má veľa podobností s „citlivým/reagujúcim/prístupným“ modelom hodnotenia
vyvinutým R. Stakeom (1980 In L. M. Skolnik, 2010). Základným znakom tohto prístupu pre hodnotenie je
schopnosť reagovať na kľúčové otázky a problémy identifikované zainteresovanými stranami počas procesu
hodnotenia, skôr než reagovať na teoretický program alebo stanovené ciele (R. Stake, 2004, s. 89 In L. M. Skolnik,
2010). R. Stake opisuje citlivé hodnotenie ako „všeobecné hľadisko pri hľadaní kvality“, a ako viac „postoj než ako
model alebo recept“ (R. Stake, 2004, s. 86 In L. M. Skolnik, 2010). Kým E. G. Guba a Y. S. Lincoln označujú svoju
štvrtú generáciu hodnotenia ako prirodzenú alternatívu voči hodnoteniu založenému na kritériách, R. Stake sa
snaží kombinovať citlivé hodnotenie a na štandardoch založené hodnotenie. Avšak, R. Stake pripúšťa, že
interpretačné myslenie – ktoré je charakteristickým znakom citlivého (reagujúceho) hodnotenia – sa nedá ľahko
miešať s kriteriálnym myslením (bližšie pozri: L. M. Skolnik, 2010, s. 67–86).
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Rozvíjanie behaviorizmu a jeho postupné nahrádzanie v 60. rokoch 20. storočia prináša
informáciu, že mentálne funkcie môžu byť pochopené. Učiaci sa subjekt je zobrazovaný ako
informačný procesor (spracúvateľ informácií). Nastáva otváranie „čiernej skrinky“ ľudskej mysle
a označuje sa ako procesy (ako pamäť, myslenie, poznávanie), ktoré majú vplyv na riešenie
problémov.
Kognitivizmus
Ľudia už nie sú považovaní za „naprogramované zvieratá“, ktoré iba reagujú na podnety
vonkajšieho prostredia, ale sú považovaní za racionálne bytosti, ktorých činnosť je dôsledkom
myslenia. Je preferovaná metafora myseľ ako počítač: prichádzajúce informácie sú spracúvané
a prinášajú určité výsledky. Konštruktivizmus a sociálny konštruktivizmus
• Zakladatelia a zástancovia: J. Dewey, J. Piaget, J. Bruner, L. S. Vygotský, G. Vico, R. Rorty
a ďalší.
• Základná myšlienka: Učenie sa je aktívny, konštruktívny proces.
• Učiaci sa subjekt je zobrazovaný ako konštruktér poznania.
• Ľudia si aktívne konštruujú alebo si vytvárajú svoje vlastné subjektívne reprezentácie
reality/realít, ľudia si symbolicky reality (auto/socio) konštruujú. Nová informácia je
spojená s predchádzajúcim poznaním a tak sú mentálne reprezentácie subjektívne.
Konštruktivizmus a sociálny konštruktivizmus sú reakciou na didaktické prístupy zodpovedajúce
behaviorizmu, akademizmu, ako i programové vyučovanie. Konštruktivizmus tvrdí, že učenie sa
je aktívny, kontextualizovaný proces konštruovania poznania. Poznanie je konštruované na
základe osobnej skúsenosti (ide o aktívny pokus utvárať si poznanie) a hypotéz životného
(sociokultúrneho) prostredia. Deti/žiaci/študenti si priebežne tieto hypotézy overujú
prostredníctvom sociálnych rokovaní. Každý jednotlivec má iné vysvetlenia, interpretácie a
konštrukcie pochádzajúce z poznávacieho procesu. Dieťa/žiak/študent nie je nepopísaný list
(tabula rasa), ale operuje skúsenosťami z minulosti a adaptuje ich, ako dôležité kultúrne faktory,
na rôzne situácie. Učenie sa je poňaté ako sociokultúrna skúsenosť, aktívna činnosť a dialogický
proces (vydiskutovávanie významov a uplatňovanie rokovacích stratégií), problém zakladajúci
učenie sa. Kotvenie inštrukcie, L. S. Vygotského koncept zóna proximálneho rozvoja, kognitívne
učenie sa (výučbové lešenie, stratégia obozretného podporovania učenia sa), skúmanie a
objavovanie učenia sa v rozmanitých sociálne a kultúrne podmienených kontextoch sú pre
sociokonštruktivizmus dôležité koncepty. Teória sociálneho konštruktivizmu argumentuje, že
sociálne interakcie a transakcie predchádzajú vývin, vedomie, poznanie a sú konečným
produktom socializácie a sociálne i kultúrne podmieneného správania.
Humanizmus
• Zakladatelia a zástancovia: A. Maslow, C. Rogers a ďalší.
• Základná myšlienka: Učenie sa je osobným aktom napĺňania jedného z potenciálov.
• Učiaci sa je zobrazovaný ako jednotlivec s afektívnymi a kognitívnymi potrebami.
• Dôraz sa kladie na slobodu, dôstojnosť a potenciál ľudí.
• Učenie sa je centrované na dieťa/žiaka/študenta a je osobné, uľahčované učiteľmi s
cieľom rozvíjať sebaaktualizáciu ľudí v spoločenstve, v podpornom prostredí.

22

Proces výučby a digitálne technológie
2 Vízie (perspektívy), paradigmy, koncepcie a modely
výučby v didaktickom uvažovaní a konaní učiteľa

2.4 Modely
Modely, ako uvádza J. Bruner (1988, s. 21.), „každý jednotlivec si konštruuje modely skúsenosti
so svetom, či lepšie povedané, modely sveta samého. Tieto modely sú vyšším stupňom
poznania, sú „nad“ skúsenosťou, pretože slúžia ako nástroj na to, ako tento svet zvládnuť; ako
svoju skúsenosť zdokonaľovať“. Ako uvádza E. Marx (2000, s. 37), „model akéhokoľvek systému
poskytuje možnosť prezentovať v teoretickom spracovaní fikciu fungovania ideálneho systému
tak, aby poskytol prehľadný a čo najvernejší obraz reality. Model je redukciou reality“. To, ako
samotný proces výučby vyzerá, je individualizovanou interpretáciou učiteľom preferovanej
koncepcie (prirodzene tiež paradigmy, ako i vízií – perspektív). Je to zosobnený koncept výučby
zo strany učiteľa, je to istý svojbytný fenomén, charakteristický pre konkrétneho učiteľa. Nesie
autorskú pečať, má znaky pôvodnosti, i keď v mnohom sa zlučuje s modelmi iných učiteľov,
pretože má tiež svoj identický kultúrny kontext (ako i iné vplyvy). Utváranie modelov na základe
ich odvodzovania z jednotlivých koncepcií je dlhodobou záležitosťou, hoci častokrát je možné
stretnúť sa s otrockým preberaním – imitovaním (a uplatňovaním) modelu výučby od iného
subjektu, čím sa tak vlastne udržiava re-reprodukcia jediného modelu výučby v didaktickej
praxi. Ak sa tak deje vo viacerých (prípadne vo všetkých) kontextoch didaktickej praxe, potom je
možné oprávnene usudzovať, že didaktická prax je všade rovnaká („všetci, všade a všetko
rovnako“).
Myslenie 21. storočia je pluralitným myslením, čo znamená uvažovať v rôznych dimenziách (či
už hlavných, vedľajších, postranných a pod.) tak, aby predsudky a nepochopenia netvorili v
myslení prekážku, či nejaké dominantné prvky, ktoré ho ohrozujú. Zbavenie sa predsudkov a
odstraňovanie nepochopení sú vhodné základy pre zmenu, ktorú môže učiteľ aktívne vo svojom
vyučovaní vykonať. Životná prax už niekoľkokrát poukázala na to, že zmena na jednej strane
priniesla zmenu všade. Potreba vykonať zmenu neprichádza sama od seba a zvonku už len
preto, že nie je predmetom motivácií, ale osobnej zameranosti jednotlivca. To je potrebné mať
na zreteli, ak sa budeme zapodievať otázkou uskutočnenia ďalších (nie však papierových)
školských reforiem. Je prínosné pátrať po tom, čo je obsahom učiteľovej profesijnej, ale i
ľudskej zameranosti.
„Neoblomná spokojnosť so sebou samým je hrobárom uskutočnenia akýchkoľvek zmien.“
(D. Kostrub)
Už inzultujú a strieľajú aj učiteľov – nastal súmrak učiteľskej profesie,
alebo ide „len“ o jej sociálnu detronizáciu (ako už niekoľkokrát)?
(D. Kostrub)

Dnes je učiteľ, ktorý sa pasuje do pozície jediného nositeľa poznania, pravdy, múdrosti, morálky
i šikovnosti (má byť kultúrnym garantom a jedným z mediátorov týchto entít), skôr na
pobavenie rodičom, ale i deťom/žiakom/študentom. Takýto mandát už dávnejšie nemá, svojim
poznaním, či poznaním osvojeným od iného už málokoho ohúri a preto si má uvedomiť, že jeho
pozícia sa nachádza inde. Je potrebné sa vyhýbať didaktickej arogancii. Pozícia učiteľa sa
nachádza v sprevádzaní učiacich sa subjektov (nie v ich poúčaní). Autori tohto učebného textu
stále kladú otázku, či má učiteľovo vyučovanie, proces učenia sa detí/žiakov/študentov uľahčiť
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alebo komplikovať. Uvedomiť si to, je dôležitým aspektom sebazáchrany. Učiteľa nezachráni
nik, iba on sám; nie však päsťami, nie vyhrážkami, nie pomstami, ale neutíchajúcim
sebarozvojom v humánnej dimenzii, ktorá mu pomôže stať sa partnerom ním
(spolu)vychovávaných a vyučovaných subjektov. Partnerstvo je spolužitím rôznych kultúrnych
okamihov, ktoré do života učiteľa a jemu zverených subjektov neprichádzajú len tak. Duchovný
rozmer súčasnému učiteľovaniu tiež chýba. Je čas sa zamyslieť na tým, aké dôsledky spôsobuje
všadeprítomný nezáujem o mladé generácie. Empatickosť ako zbytočnosť pre učiteľskú
profesiu? To asi nie! V tomto ohľade empatický učiteľ ostáva naďalej kľúčovým subjektom v
učení sa ostatných subjektov.
Akademický, inštrumentalistický, technický, technologický model výučby spočíva na
uvedomovaní si, že:
• Existuje iba jediná realita života, ktorá je nezávislá od ľudskej jedinečnosti (t. z. je
označovaná ako objektívna realita, stojaca mimo jednotlivca).
• Ľudské záujmy a potreby sú úzko späté so zákonmi ľudského správania (ktoré môžu byť
pozorované cez empirické, analytické výskumy).
• Ľudské záujmy a potreby môžu byť uspokojené, ak je ľudské konanie kontrolova(teľ)né.
• Empirické a analytické skúmanie poskytnú sofistikovanejšie chápanie povrchných
vzťahov.
• Konanie môže byť predpovedané a kontrolované vtedy, keď pochopíme náhodne
vyskytujúce sa vzťahy C. A. Morgainová (1996, s. 56–81).
Interpretatívny, praktický a konštruktivistický model výučby spočíva na uvedomovaní si, že:
• Neexistuje jediná realita života – poznanie sa utvára jednotlivcami žijúcimi v
historickom, kultúrnom a geografickom kontexte.
• Ľudské záujmy a potreby sú ovplyvňované personálnymi významami a interpretáciami.
• Ľudské konanie nemôže byť predvídateľné a zvonka kontrolované.
• Porozumenie alebo reflektovanie významov slúži ako katalyzátor pre činy (konanie)
vzťahujúce sa na záujmy a potreby.
• Empirické a analytické metódy uplatňované v prírodných vedách v podobe požiadaviek
nie sú vhodné pre detailnejší náhľad do ľudských interakcií so svetom.
• Pokusy o manipulovanie a kontrolu iných sú neetické C. A. Morgainová (1996, s. 56–81).
Kritický, emancipatívny a sociokonštruktivistický model výučby spočíva na uvedomovaní si, že:
• Empirické a štatistické techniky zisťovania typické pre prírodné vedy nie sú vhodné pre
získavanie náhľadu do niektorých interpersonálnych interakcií a transakcií.
• Ľudské činy (konanie) nie sú za každých podmienok kontrolovateľné.
• Pokusy o manipuláciu a kontrolovanie iných môžu byť neetické.
• Existuje veľa realít života.
• Jednotlivci majú percepcie a poňatia (myšlienky) o živote a vzťahoch v ňom, ktoré
pochádzajú zo sociálnych podmienok a životných skúseností.
• Každá myšlienka, nápad, každá viera (presvedčenie) a hodnota je spojená so
sociokultúrnymi štruktúrami a procesmi.
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•

•
•

Všetci potrebujú také životné prostredie, ktoré im umožní slobodu rozhodovania,
konania, aby mohli rozvíjať potenciál seba samých, svojich rodín, komunít a niesť
zodpovednosť.
Jednotlivci sú schopní nadobudnúť kritický pohľad na tie aspekty života, ktoré negatívne
determinujú vývoj interpersonálnych vzťahov a vzťahov voči sebe samým.
Jednotlivci sa oslobodia od utláčajúcich alebo (seba)zničujúcich situácií hneď, ako si
uvedomia svoje narušené poňatie a začnú konať, aby zmenili situácie C. A. Morgainová
(1996, s. 56–81).

Schéma 1 Sociálno-konštruktivistický model rolí v procese učenia a učenia sa
(A. Pollard, 1998 In D. Kostrub, 2008).
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ZNR – zóna najbližšieho
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Schéma 2 Koncept procesu výučby.

CIEĽ

UČIVO

Očakávaná – ucelená didaktická predstava
výsledkov (predpokladov a žiaducich
vlastností) učenia sa a učenia. Je to ašpirácia
– akým by človek mal byť, a čo všetko by
mal poznať a ovládať. Je podmienená
výučbou.

Štruktúrovaný a funkčne usporiadaný, t. z.
didakticky transformovaný a skutočne
realizovaný výber obsahu poznania
kompetencií, hodnôt, postojov a ostatných
sociokultúrnych systémov spoločnosti do
jedného celku.

Pretvárajúce
komponenty
Zámery
Stratégie
Princípy
Metódy
Formy
(Nemateriálne)
prostriedky:
● výučbová aktivita;
● podmienky/čas,
priestor a pod.

Proces výučby je ľudskou interakciou a
transakciou, ktorá spája učiteľa,
dieťa/žiaka/študenta a celú skupinu
učiacich sa subjektov do celku
dynamických vzájomných vzťahov,
ktoré slúžia ako rámec učenia sa a
vyučovania chápané ako permanentná
zmena, ktorá inkorporuje do životného
projektu každého indivídua (L. P.
Bradford In M. A. Zabalza, 1996, s. 48).
Proces výučby je mnohofaktorový dej,
ktorý sa rozvíja na základe kauzálnych
väzieb, pričom je cieľovo orientovaný.
Zahrnuje vyučovaciu činnosť učiteľa a
učebnú činnosť dieťa/žiaka/študenta (J.
Maňák, 2001, s. 13).

VYUČUJÚCI SUBJEKT

UČIACI SA SUBJEKT
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Podporné
komponenty
Materiálne
prostriedky:
● pomôcky;
● didaktická
technika;
● digitálne
technológie;
● nástroje, náradie,
náčinie;
● rozmanitý
materiál a pod.
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3 VÝUČBOVÉ LEŠENIE, DISKURZÍVNA A PROLEPTICKÁ VÝUČBA
Z ASPEKTU POSTMODERNEJ DIDAKTIKY
„Pani učiteľka na nás stále len kričí. Mne sa to nepáči. Ja sa zajtra v triede postavím a poviem za všetkých:
„Pani učiteľka, prečo na nás stále kričíte?“
(M. CH. žiak 1.A)
„I toto môže byť s plnou vážnosťou prejav osobnej a profesijnej bezmocnosti tiež učiteľky.“
(poznámka D. Kostruba)
15
„Všeobecná didaktika je ako štrikovať bez vlny.“
Didaktika nie je len náukou o procese výučby, ale je najmä o nápadoch,
čo je možné s výučbou a vo výučbe urobiť.
(D. Kostrub)

Koncept kozmopolita (učiaci sa subjekt v učiacej sa skupine16) – v 21. storočí – v epoche
postmodernizmu17 – vystupujú do popredia konštrukty reflexie, praktického a kritického
15

Cit. od I. Dietrich (In W. Jank, H. Meyer, 2008, s. 31).
Skupina konajúcich detí/žiakov/študentov je v zmysle sociokognitivistických teórií učenia sa a učenia poňatá ako
vnútorne (alebo tiež aj externe) regulovaná učiaca sa skupina. Z didaktického aspektu zmieňovanej teórie sa
pozícia učiteľa konvertuje na konzultanta, poradcu a spolupracovníka, ktorý má:
• Pomáhať deťom/žiakom/študentom, ako členom (malej, či veľkej) učiacej sa skupiny definovať spoločné
i individuálne) hrové – súvisiace s rolami, činnostné ciele, zostaviť časový rozvrh, mentálny plán súvisiaci s
riešením zvoleného problému, plán hry/herný plán súvisiaci s hrou a určiť nimi požadované, očakávané
konečné výsledky, ktoré skupina ašpiruje dosiahnuť.
• Napomáhať deťom/žiakom/študentom overovať, objasňovať, testovať, hodnotiť, komunikovať
myšlienky.
• Podporovať udržiavanie nepretržitej vnútornej motivácie konať a pôsobiť u každého
dieťaťa/žiaka/študenta i celej učiacej sa skupiny.
• Podieľať sa myšlienkami, nápadmi, návrhmi i vlastným konaním na riešení ťažkosti, do ktorých sa
deti/žiaci/študenti eventuálne dostanú. Je potrebné ale vyhnúť sa poskytovaniu hotových odpovedí,
hotových právd, správnych výsledkov alebo vlastných stanovísk deťom/žiakom/študentom. Je didakticky
osožnejšie nechať učiace sa subjekty samostatne hľadať odpovede a príp. poradiť im, ako by mohli sami
získať riešenie (napr. kde nájsť zdroj dôležitých informácií).
• Klásť otázky, ktoré si deti/žiaci/študenti nechcú klásť.
• Zabezpečovať učiacej sa skupine spätnú väzbu – poskytovať informácie (získané od samotných
detí/žiakov/študentov) z ich doterajších skúseností, zážitkov a pod.
• Diagnosticky monitorovať celú učebnú situáciu vo výučbovej aktivite.
• Umožňovať deťom/žiakom/študentom konať autonómne (samostatne a relatívne nezávisle), aktívne,
kompetentne, interaktívne, uvážlivo a zodpovedne sledovať i hodnotiť efektivitu a mieru prospešnosti
tohto konania pre učiacu sa skupinu i pre samotné učiace sa subjekty.
• Spoločne si s deťmi/žiakmi/študentmi rozdeliť efektívne a optimálne čas – plánovať a robiť denný
program (vyhýbať sa tzv. stopkovému syndrómu).
• Podporovať osobné angažovanie sa každého dieťaťa/žiaka/študenta (napr. prevzatím a predstieraním
konkrétnej roly učiacim sa subjektom) v skupinovej dynamike.
• Poskytovať deťom/žiakom/študentom dostatočný priestor a adekvátne možnosti kontroly ich vlastného
konania a pôsobenia, vrátane konania a pôsobenia učiacej sa skupiny (napr. tým, že učiteľ spolu s
deťmi/žiakmi/študentmi si pripravia kritériá a indikátory ich vlastného hodnotenia).
• Hodnotiť a odmeňovať učiacu sa skupinu.

16
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konania, diskutovania, kolaborácie a najmä zmena konceptu učiaceho sa a učiteľa. Učiaci sa a
učiteľ sú obaja koncipovaní ako neustále rozvíjajúci sa kozmopoliti – nedokončení kozmopoliti;
dieťa/žiak/študent však najmä ako kozmopolitný občan budúcnosti (bližšie pozri: T. S.
Popkewitz, 2009, s. 133 a 139). Kozmopolita sa nerodí, ale utvára sa a edukácia spolu s výučbou
sú centrálnymi miestami pre toto auto/sociokonštruovanie. Konštruovanie – ako postupná
zmena – sa produkuje v usporiadaní interakcií a diskurzov18 v učiacej sa skupine. Koncept
nedokončený kozmopolita naznačil už L. S. Vygotský (In T. S. Popkewitz, 2009, s. 150). Ide o také
indivíduum, ktoré je permanentne učiacim sa subjektom, uplatňujúcim spôsob života, v ktorom
je prítomný výber volieb, inovácií a kolaborácií, ktorý nikdy ne(s)končí. Kultúrne tézy ohľadne
spôsobu života sú rozdielne. Permanentne učiaci sa subjekt riadi svoju biografiu
prostredníctvom procesov supervízie seba samého (dohľadu nad sebou samým), ktoré zahrnujú
trvalé učenie sa, adaptovanie, generovanie, učenie sa, ktoré obohacuje jeho kapacitu tvoriť −
vytvárať. Kvality dieťaťa/žiaka/študenta sú kozmopolitné a reprezentujúce univerzálne kvality,
ktoré konštituujú možnosť personálnej sebarealizácie v nestrannom svete. Kozmopolitné
dieťa/žiak/študent má všetky dôležité kapacity pre učenie sa. Spôsob života autonómneho
indivídua, ktoré rieši problémy, je to, ktoré sa konštantne nachádza v personálnom zlepšovaní
formy charakteristík nedokončeného kozmopolitu. Tieto skutočnosti sa nezlučujú s konceptom
dieťaťa/žiaka/študenta ako pasívneho prijímateľa hotových poznatkov, právd, foriem správania
a morálky, interpretácií sveta a pod., ktorý je v našich školách a našimi učiteľmi ešte stále
preferovaný a udržiavaný.
Proces učenia sa a proces poznávania vyžadujú narušenie vzťahu s konvenčnými
interpretáciami, kritický odstup od vlastných foriem uhlov pohľadu, uvedomenie, že nie sú nič
viac, ako len obyčajné, parciálne formy nazerania, cítenia a konania. Kritický odstup vyžaduje
kontrast, pluralitu alternatív, zmenu uhla pohľadu a pozície. Tak v individuálnom učení sa, ako
aj v skupinovom bádaní/skúmaní, najdôležitejším posunom je otvorenie sa novým perspektívam
17

O koncepte postmodernizmu, postmodernity v súvislosti s učiteľovaním, kultúrou a školou pozri napr.:
HARGREAVES, A. 2003. Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado. 4.
vyd. Madrid : Morata, 2003. 303 s. ISBN 84-7112-406-8 alebo anglický originál – HARGREAVES, A. 1994/1995.
Changing Teachers, changing times. Teacher´s work and culture in the postmodern age. 1. a 2. vyd. London :
Cassell.
18
Diskurz je (...), rozprava. Výučbový diskurz – diskurz uplatňovaný vo výučbe je mechanizmom symbolickej
regulácie distribuovania poznania vo význame vzájomného ovládania, a vo význame pripisovania legitímnosti
tomuto poznaniu na základe vlastných procesov uvedomovania. Dať význam tomu, čo sa deje, v postmodernite
znamená konštruovať alebo tvoriť tento význam. Dať význam, zahrnuje procesy dialógu a kritickej reflexie, ktoré
vychádzajú z konkrétnej ľudskej skúsenosti a nie z cvičení abstrahovania, kategorizovania a úhľadných máp (G.
Dahlbergová, P. Moss, A. Pence, 2005, s. 172). Diskurz konštruovania a tvorby (prikladania) významu nielenže
zodpovedá sociálnemu konštruktivizmu, ale je taktiež prepojený so zvažovaním formy učenia sa ako procesu
spoločného konštruovania (v kolaborácii s inými osobami), ktorým prikladáme význam svetu. Tvorba významu
vyžaduje precízne, náročné a zjavné podmienky, ktoré generujú interaktívny a dialogický proces konfrontácie a
pochybovania (G. Dahlbergová, P. Moss, A. Pence, 2005, s. 173). Konanie a pôsobenie učiacich sa a učiacich
subjektov, súvisiace so vzájomne zdieľaným produkovaním textov (v diskurzoch) podporuje vznik sociálnej a
individualizovanej skúsenosti, chápanej ako skutočný utvárajúci (konštrukčný) a pretvárajúci (rekonštrukčný)
proces. V symbolicky (vy)konštruovanom svete je ľudská skúsenosť (t. z. sociálne a kultúrne sprostredkované
obsahy zahrnuté v myslení ľudí) poňatá ako skutočný utvárajúci a pretvárajúci proces s ostatnými (P. K.
Feyerabend, 1981).
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nazerania a interpretovania reality/realít, rozpoznanie kritických aspektov fenoménov a situácií
nezvažovaných až niekedy v budúcnosti, ale využívaných ako platformy interpretácií a
inovačného konania (J. G. Sacristán a kol., 2008, s. 73). Je potvrdené, že slobodná − otvorená
spoločnosť je taká, ktorá vychováva všetkých jednotlivcov v týchto kvalitách. Učiť sa rozpoznať
objekty a subjekty i v sťažených podmienkach je otázkou konštruktu inteligencie v 21. storočí.
Kozmopolitné dieťa/žiak/študent a kozmopolitný učiteľ19 majú možnosť si zvoliť vlastnú úroveň
inteligencie už len z toho dôvodu, že ľudská myseľ v kontakte s rôznymi realitami si spája rôzne
udalosti. Emócie zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji vyšších foriem inteligencie. Pokiaľ (učiace a
učiace sa) subjekty stratia kontakt s kozmopolitným vývojom, budú znášať dôsledky; v tejto
dobe – dobe postmodernizmu, postštrukturalizmu, nie je dobré ostať stáť stranou. V kontexte
tohto učebného textu sa označuje kozmopolitný učiaci sa subjekt a kozmopolitný učiteľ,
konceptom svetobežníci vo fyzických i virtuálnych prostrediach20.
Neustále rozvíjajúci sa kozmopoliti – nedokončení kozmopoliti – sú reflektujúce subjekty.
Kultúrna téza takto poňatého dieťaťa/žiaka/študenta a učiteľského profesionála sa preukazuje v
kvalite reflektujúcej praxe.
Reflexia, ako uvádza S. Kemmis (1985 In J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez, 2008, s. 417) je
proces transformovania determinovaného pôvodného/prvotného materiálu pochádzajúceho z
našej skúsenosti (ponúkaného históriou a kultúrou a sprostredkovaného situáciami, ktoré
žijeme) na determinované produkty (porozumené myšlienky, kompromisy, činy), je to
transformácia vzťahujúca sa na našu konkrétnu úlohu (naše myslenie o vzťahoch medzi
myslením a konaním a vzťahmi medzi indivíduom a spoločnosťou), využívajúc determinované
prostriedky produkcie (komunikácia, uskutočňovanie rozhodnutí a samotné konanie). Učiteľskí
profesionáli (učitelia všetkých etáp vzdelávania) ako reflektujúci praktici, kritici, výskumníci
majú uskutočňovať reflexiu – ako proces rekonštruovania vlastnej profesijnej skúsenosti
najmenej v troch paralelných fenoménoch ako odporúčajú J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez
(2008).
J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez (2008, s. 421) definujú reflexiu ako rekonštrukciu skúsenosti. V
tejto perspektíve je reflexia procesom rekonštruovania vlastnej skúsenosti prostredníctvom
troch paralelných fenoménov:

19

Kozmopolitným učiteľom, prirodzene, nie je a nemôže byť automaticky každý učiteľ (pozri: D. Kostrub, 2011).
Koncept svetobežníci vo fyzických i virtuálnych prostrediach koncipujú autori tohto učebného textu na základe
pozorovania, participácie, kolaborácie, komunikácie s deťmi/žiakmi/študentmi, s ktorými sú profesijne, či osobne v
kontakte. Ide o učiace sa subjekty, ktoré svojim konaním a pôsobením stierajú limity a „prekračujú“ priestory,
neakceptujúc konštrukty (nakoľko sú pre ne obmedzujúce a nevyhovujú im v súčasných realitách) utvorené v
epoche moderny. Tieto učiace sa subjekty sú veľmi informovanými subjektmi. Učiteľov v školách rozhodne
nepotrebujú na to, aby od nich získavali degenerované informácie, ale na to, aby im učitelia umožnili efektívnejšie
orientovať sa v spleti a sieťach plných informácií a najmä uľahčovať im procesy transformácie informácií na
poznanie, transformácií poznania na myslenie a na múdrosť v ich osobnom vlastníctve. Z tohto dôvodu sa má učiteľ
v procese výučby zaoberať docilitou – učenlivosťou subjektu (a jeho možnosťami), ktorý sa učí, a nie odovzdávaním
hotových, verbalizovaných poznatkov a vyžadovaním ich mechanického, pamäťového reprodukovania; to nie je o
auto/sociokonštruovaní, ani o kolaborácii, diskusii, koordinácii uhlov pohľadu – to je, žiaľ, len subhumánna forma
nácviku – behavioristické (založené na podmieňovaní) a akademické (knižné) osvojovanie.
20
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a) Rekonštruovanie situácií, v ktorých sa produkuje konanie. Takto koncipovaná reflexia
podnecuje, aby učitelia predefinovali problematickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, či už
zameriavaním sa na predtým ignorované charakteristiky situácie alebo reinterpretovaním a
pripísaním nového významu na už známe charakteristiky.
b) Znovupretváranie seba samých, ako učiteľských profesionálov. Tento proces podnecuje
učiteľov, aby nadobúdali uvedomenie o formách, ktorými štruktúrujú vlastné poznanie, svoje
myšlienky a stratégie konania.
c) Rekonštruovanie predpokladov akceptovaných ako bázických, ktoré sa vzťahujú na výučbu.
Reflexia je tak forma kritického analyzovania významov a individuálnych i skupinových záujmov,
ktoré zvýrazňujú dominantné princípy a formy zvažovania výučby. (Aké etické hodnoty a
politické záujmy vo všeobecnosti podporujú teoretické predpoklady alebo spôsoby konania,
ktoré máme akceptovať ako bázické a nepodliehajúce diskusiám?).
Proces výučby je sociálnym konštruktom reality – pretože zaoberá sa oblasťami kultúrnych
praktík a oblasťami aplikovania obsahov; kolaborácia v ňom, je uskutočňovanie
spoločne/vzájomne zdieľaných rozhodnutí. Výučba sa deje v škole, ktorá má byť sociálne
pozitívnou inštitúciou. Každý aktér (aj v procese výučby) má jedinečné skúsenosti a uhly
pohľadu (perspektívy nazerania), ktoré sa vydiskutovávajú (s uplatnením rokovacích stratégií)
prostredníctvom praktík kolaborácie (spolupráce), tvrdí T. S. Popkewitz (2009, s. 138). Učenie sa
je fundamentálne subproduktom participácie indivídua na sociálnych praktikách, ktorými sa
stáva členom sociálnej komunity; je subproduktom aktivít (J. G. Sacristán a kol., 2008, s. 73).
Participácia, riešenie problémov a kolaborácia (aktívna spolupráca) poskytujú učiacemu sa
subjektu flexibilitu pre učenie sa ohodnotiť/odhadnúť veľkosť reality, ktorá je už symbolicky
vytvorená. Z druhej strany to, čo je dôležité, je, že pedagogika spresňuje/fixuje (nie natrvalo, ale
principiálne) kultúrne väzby (spoločenstvo), v ktorých sa hľadajú obrazy a narácie
(vyrozprávanie príbehov opisovaním) školských výučbových oblastí (T. S. Popkewitz, 2009, s.
168).
Diskurz je uvážlivá rozprava na konkrétnu tému, v ktorej sa argumentuje faktami – je to
dialogická argumentácia v línii uvažovania (sociálneho konštruovania významov) a následného
rozhodovania sa proti alebo za. V diskurze sa uplatňuje vydiskutovávanie, dohadovanie sa s
využitím rokovacích stratégií. Diskurz vylučuje konvenčné myslenie a konformné správanie,
pretože tieto neposúvajú subjekt(y) mimo ich hraníc.21 V triedach (učiacich sa skupinách) sa má
zameriavať pozornosť na sociokultúrne inštrumenty (nástroje) ako je reč, písmo, texty, videá,
21

Diskurzy (ako diskusie/dialógy – rozprava) v triede sú výučbovým „lešením“, v ktorých učiteľ navrhuje selektívnu
podporu (pomoc) učiacim sa tým, že plánuje (zvažuje) kladenie otázok (kladených vzájomne), obracia pozornosť
(napr. na zdroje informácie a ich pôvod) alebo poskytuje príležitosti uplatňovať rôzne stratégie (postupy) so
zámerom, aby učiaci sa mohli realizovať činnosti (konanie a pôsobenie), ktoré by predtým nemohli realizovať sami.
Neskôr, v rozsahu osamostatňovania sa v uplatňovaní svojich kompetencií, pozvoľna znižuje rozsah svojej pomoci a
jej charakter. Psychologická a didaktická perspektíva (definovaná sociokognitivistickými teóriami učenia sa a
vyučovania) sa zameriava na samotné – aktívne prispenie učiteľa (ako toho, kto nepriamo, ale zámerne riadi) a
učiaceho sa (ako toho, kto sa riadi sám) do jeho procesu učenia sa a redukuje pozíciu učiaceho sa ako čistého
prijímateľa pomoci od dospelého. Táto perspektíva zvýrazňuje autentický, aktívny a autonómny príspevok učiaceho
sa do vlastného učebného procesu. Autentické učenie sa predpokladá, že učiaci sa vidia výučbové aktivity, ako
niečo, čo im za to stojí, aby na nich participovali.
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kognitívne stratégie, médiá, príbehy, vedecký diskurz, a pod., s využitím sociokultúrnych protéz.
Obsahom diskurzov v triede (učiacej sa skupine) majú byť (životné i učebné) problémy. L.
Wittgenstein (1979) uvádza, že problémy sa neriešia pridávaním nových informácií, ale ich
preusporiadaním – opätovným znovu usporiadaním toho, čo už od začiatku subjekt vie.
V súčasnosti sa opätovne, podobne ako v druhom desaťročí 20. storočia (od r. 1920), začínajú
uplatňovať koncepty ako dizajn procesu výučby, kurikulárne inžinierstvo a reinžinierstvo
(zhodnocované inžinierstvo)22. Dizajn slúži na rozvíjanie sekvencií výučbových aktivít a
zodpovedajúcich nástrojov tak, aby sa tiež uskutočňovali analýzy procesov učenia sa a
prostriedky, prostredníctvom ktorých sa organizuje a podporuje učebný proces učiacich sa
subjektov. Takto možno vidieť proces učenia sa ako ekológiu komplexného systému interakcie.
Reinžinierstvo (opakované inžinierstvo) sa uplatňuje pri zameriavaní sa na spôsoby života, v
ktorých učiteľský profesionál a dieťa/žiak/študent konštantne „inovujú“ prostredníctvom
zhodných/rovnocenných princípov a s nedokončeným kozmopolitizmom. Inžinierstvo dizajnov
výučby (a skúmania výučby) je kultúrnou tézou všetkého, čo eliminuje diferencie (v dizajne
výučby potom nemožno diferencovať deti/žiakov/študentov na múdre/hlúpe,
šikovné/nešikovné, dobré/zlé, postihnuté/normálne/nadané; koncept práve takto poňatej
diferenciácie ponúka behaviorizmus). Dizajn procesu výučby, to je predovšetkým demokracia
spočívajúca na stabilizovaní systému participovania učiacich sa a učiacich subjektov. Dizajn
procesu výučby to je tiež kultúra kontinuálneho učenia sa. A. Kelly (2003 In T. S. Popkewitz,
2009, s. 175) tvrdí, že dizajn a inžinierstvo sú generujúce a transformujúce, a preto využiteľné v
koncepte súčasnej didaktiky. Dizajn procesu výučby je analogický s plánovaním architekta
(preto sa hovorí tiež i o architektúre procesu výučby). Dizajn procesu výučby umožňuje
personálnu realizáciu nedokončeného života. Učenie sa v tomto koncepte ponúka
deťom/žiakom/študentom príležitosti/možnosti kompletizovať rôzne úlohy, umožňuje vlastniť
vysoký stupeň rozhodovania a osobnej slobody; to všetko vo výučbe a za erudovaného
prispenia učiteľa. Ako uvádzajú S. Hlásna, K. Horváthová, M. Mucha, R. Tóthová (2006, s. 336 a
n.), konštruktivizmus teda principiálne nepripúšťa možnosť prenosu (transmisie) hotových
poznatkov z jedného človeka na druhého (napr. z učiteľa na učiaci sa subjekt). Pre pedagogiku je
z konštruktivistickej pozície významné aj ďalšie tvrdenie: konštruktivisti predpokladajú, že každý
jednotlivec už vlastní isté poznanie (vlastnú sústavu kognitívnych poznatkov a významov), ktoré
je nutné brať do úvahy ak chceme porozumieť procesu učenia sa.
Z aspektu sociokognitivistických teórií učenia a učenia sa je proces výučby koncipovaný
odvíjaním od konštruktu dizajn. Proces výučby, ako dizajn, je sociokultúrne (t. z. vzájomným
prispením angažujúcich sa detí/žiakov/študentov a učiteľských profesionálov) rozvíjanou
22

Tieto koncepty v našom národnom pedagogickom kontexte začal uplatňovať (bližšie pozri: D. Kostrub, 2005.);
spočiatku však tieto koncepty nenašli pochopenie u niektorých kolegov, ktorí sa domnievali, že sa nimi – ako
technickými pojmami (práve podľa niektorých kolegov) – kontaminuje pedagogická terminológia, ktorá je už i tak
chaotická a problematická. Určitou satisfakciou pre D. Kostruba je publikovanie inej, celosvetovo známej
monografie, v ktorej autor T. S. Popkewitz, ale až o tri roky neskôr (v r. 2008 – anglický originál s názvom
Cosmopolitanism and the Age of School Reform v r. 2009 – španielska mutácia s názvom El cosmopolitismo y la era
de la reforma escolar) náležite vysvetľuje tieto koncepty vzhľadom na didaktiku 21. storočia a samotný proces
výučby.
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entitou spracúvania informácií do podoby inteligentných ľudských výtvorov (výtvorov
vzájomnej interakcie myslí), ktoré majú mentálnu (idea), manuálnu (materiálny produkt/výtvor)
i expresívnu (umelecký produkt/výtvor) formu. Dizajn procesu výučby škole vytvárajú učiace sa
subjekty spolu s vyučujúcimi subjektmi (sú v rolách dizajnérov) tým, že sú protagonisti aktívnej
elaborácie informácií. Tieto subjekty uplatňujú (najmä) schopnosť rozpoznať dôležité informácie
a spôsobilosť (najmä) hľadať informáciu/e v (učebnej) téme. Dizajn to je (aj) aktivita
inteligencie, v ktorej učiace sa i učiace subjekty sa usilujú o prepis (transkripciu) a preklad
(transláciu) informácie (ako dôležitej entity) do vlastnej i vzájomnej mentálnej tvorivej aktivity
(ide predovšetkým o procesy transformovania známeho na neznáme a neznámeho na známe) a
zodpovedajúceho konania, pôsobenia.23 Výsledkom sú potom rôzne verzie poznania a nie kópie,
typické pre re(ne)produktívne procesy učenia sa a učenia. Samotná didaktická prax v školách
však zväčša ešte stále spočíva na subhumánnych formách (učenie sa formou osvojovania –
osvojovanie sa týka prvej signálnej sústavy, vzťahu podmienených a nepodmienených reflexov,
vyhasínania spojov, externého posilňovania a pod.) učenia sa a učenia; čo je v príkrom rozpore s
vyššie uvedenými myšlienkami pochádzajúcich z kognitivistických a sociokognitivistických teórií
učenia sa a učenia. Učiteľ má rámcový koncept výučbovej aktivity ako kľúčovej informácie
(učebnú tému v bodoch s cieľmi, či bez nich implementovanú v probléme). Tento rámcový
koncept je aktívnou spoluúčasťou a spoluprácou detí/žiakov/študentov navzájom a spoločne s
učiteľom rozvíjaný, utváraný (t. z., sociálne konštruovaný) so zámerom spoločne utvárať
perspektívu nazerania na učivo, ktorá skupine najviac vyhovuje a zodpovedá zvolenej téme
(ktorá je sociokultúrne najviac prijateľná). Takto poňatá výučbová aktivita (a jej celkový kontext)
je privátnou záležitosťou učiacej sa skupiny (detí/žiakov/študentov a učiteľa); to vylučuje
možnosť, že by bola niekým iným (ako deťmi/žiakmi/študentmi a učiteľom, ktorých sa týka)
vopred pripravená – „nalinajkovaná“.24 Vzniká, rozvíja sa a zaniká (presnejšie: nezaniká, skôr
prechádza do ďalšej výučbovej aktivity25,26 – vzniká výučbové kontinuum27) aktívnosťou

23

Tento proces D. Kostrub označuje konštruktom experimentovanie učivom, ktoré umožňuje meniť perspektívu
nazerania na učivo – vidieť (chápať) ho v iných súvislostiach.
24
Treba mať na zreteli, že v jednej jedinej výučbovej aktivite je nemožné rozvíjať zvedavosť, samostatnosť alebo
logické myslenie (na rozdiel od poznatkov, kompetencií, hodnôt, či postojov) môžu sa v nej iba utvárať podmienky
a poskytovať (obozretnú) podporu pre takéto činnosti a procesy dieťaťa/žiaka/študenta, ktoré iba dlhodobo môžu
podporovať rozvoj zvedavosti, samostatnosti a logické myslenie (Mинистарство просвете Републике Србије,
1996). I z tohto aspektu sa zdôrazňuje dôležitosť výučbového kontinua – programu výučbových aktivít v istej
časovej súslednosti.
25
J. Raths (1971 In J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez, 2008) navrhuje sériu princípov/kritérií pre výber a zváženie
edukačnej hodnoty aktivít:
• Nech aktivita umožní učiacim sa robiť zmysluplné rozhodnutia vzhľadom na to, ako ju treba rozvíjať. Je
rozhodne dôležitejšie, napr., aby učiaci sa mohol vybrať medzi zdrojmi informácie tú informáciu, ktorá
mu umožní rozhodnúť sa v dimenzii kedy sa bude rozvíjať aktivita: teraz alebo neskoršie.
• Aktivita je vtedy opodstatnená, ak umožňuje učiacemu sa prevziať aktívnu úlohu (uplatniť svoju
aktívnosť): bádať, vysvetľovať, pozorovať, realizovať rozhovory, participovať v simuláciách a pod. a nie
vtedy, keď má učiaci sa počúvať, vypĺňať pracovné listy alebo byť zapájaný do rutinných rozhovorov s
učiteľom.
• Aktivita, ktorá umožňuje, alebo podporuje učiaceho sa zapojiť sa do skúmania/bádania myšlienok, do
aplikácie intelektových procesov alebo do personálnych, či sociálnych problémov. Aktívne sa zapojiť do
spracúvania tém, ktoré sledujú pravdivosť, spravodlivosť, krásu, overovanie hypotéz, identifikovanie
32

Proces výučby a digitálne technológie
3 Výučbové lešenie, diskurzívna a proleptická výučba
z aspektu postmodernej didaktiky

participujúcich subjektov. Samotná výučbová aktivita, to je koncepčný komplex činností a činov,
ktoré realizujú protagonisti – hlavní aktéri v kontexte tejto aktivity. Niektoré činnosti a činy sú
realizované individuálne, iné – viaceré z nich – sú realizované spoločne. Niektoré z nich (väčšina
z nich) sú explicitne prepojené s učebným problémom, obsahom a cieľmi aktivity, iné zase
udržiavajú tento vzájomný vzťah (L. Molina, 1997). Procesuálnou stránkou výučbových aktivít,
ktoré organizuje vo výučbe učiteľ, sú aktívne činnosti a vzájomné – spoločné konanie učiacich sa
subjektov, ktoré nepriamo, ale zámerne navodzuje a prirodzenou cestou zabezpečuje učiteľ
spolu s deťmi/žiakmi/študentmi. Aktívnou účasťou učiaca sa skupina (ktorá realizuje napr.
akčnú hrovú drámu) dospeje k objaveniu zmyslu a významu diskutovaného, lingvisticky
reprezentovaného, distribuovaného, tematizovaného poznania, lebo tie sú výsledkom
navodeného, v celom svojom rozsahu riadeného a reflektovaného procesu výučby (kde
subjektmi realizované spoločné učenie sa a vyučovanie je čosi od seba neodčleniteľné).
Už v r. 1934 L. S. Vygotský upozorňoval, že učenie sa a učiteľovo vyučovanie sú dva
neseparovateľné procesy. Keď hovoríme špeciálne o učení sa konceptov, musíme ho vždy
predpokladov a pod., je rentabilnejšie, ako skúšať niečo banálne – otrepané, bez vyhľadávania a
identifikovania dôležitých problémov.
• Aktivita má väčšiu hodnotu, ak spája učiaceho sa s realitou: dotýkaním sa, manipulovaním, aplikovaním,
skúšaním, vyberaním objektov/predmetov a materiálov (a nie odpovedaním, odpisovaním, opakovaním,
odkresľovaním a pod.).
• Aktivita je oveľa dôležitejšia, ak v nej budú participovať učiaci sa s rozmanitými záujmami a rozličnými
úrovňami vnútorných potenciálov.
• Aktivity sú hodnotnejšie, keď umožňujú učiacim sa subjektom overovať vlastné myšlienky, intelektové
procesy činnostne a skúsenostne ich aplikovať na nové situácie, kontexty a materiály, pretože umožňujú
vytvárať kontinuitu medzi predchádzajúcim a aktuálnym učením sa.
• Aktivity budú mať ešte väčšiu hodnotu, ak sa budú orientovať na skúšanie a spracúvanie nie bežných
tém, ktoré sú – zväčša – ignorované mimoškolskými subjektmi a inštitúciami.
• Aktivity, ktoré obsahujú isté riziko úspechu, príp. neúspechu, či kritiku pri púšťaní sa do neznáma, tie
majú vysoký učebný potenciál.
• Aktivita s vysokým potenciálom je tá, ktorá umožňuje učiacim sa koncipovať nové, zaujímať kritické
stanoviská, revidovať a progresívne skvalitňovať svoje počiatočné úsilie.
26
Učiteľ venuje zvýšenú pozornosť všetkým výučbovým aktivitám uvedomujúc si a podnecujúc:
• Autonómne riešenia (učebných) problémov deťmi/žiakmi/študentmi;
• Skupinové interakcie vo využívaní materiálov, pomôcok, digitálnych technológií (IKT, PC a médií) a pod. s
dôrazom na zväčšovanie autonómie dieťaťa/žiaka/študenta v rámci kolaborácie s rovesníkmi a samotným
učiteľom, vrátane koordinácie rozličných uhlov pohľadu učiacich sa subjektov vo všetkých reálnych i
potenciálnych oblastiach konania a pôsobenia detí/žiakov/študentov;
• Rozvíjanie učiacou sa skupinou (a každým učiacim sa subjektom) produkovaných zovšeobecnení z jednej
výučbovej aktivity do ďalšej.
27
Koncept výučbového kontinua vychádza z predpokladu, že (napr. pozri: Mинистарство просвете Републике
Србије, 1996) v otvorenom systéme podrobný program učenia sa nie je vopred daný, ale vzniká v interakcii
s deťmi/žiakmi/študentmi, učiteľom, dospelými, učivom a prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Preto je plánovanie
v tomto modeli kontinuálnym procesom, súčasťou didaktickej praxe, a nie formálnym, vopred daným a účelovým.
Plán treba pochopiť ako hypotézu, ktorú učiteľ dodatočným pozorovaním a analýzou si overuje. Toto pozorovanie
je základ pre evalváciu naplánovaného a výsledok samotnej evalvácie je východiskom pre ďalšie plánovanie.
Zaoberaním sa diagnostickými otázkami učiteľ má možnosť overovať, či sú a na akej úrovni sú plánované aktivity a
ich konkrétne činnosti zhodné s didaktickými predpokladmi o učiacom sa subjekte, o jeho procese učenia sa a
rozvoji, s cieľmi i princípmi výučby.
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analyzovať vo vzťahu s formálnym i s neformálnym kontextom vyučovania, ktoré sa subjektmi
produkujú. Iba tak budeme môcť porozumieť komplexným interakciám medzi asociáciou
a reštrukturáciou v ľudskom učení sa (podľa J. I. Poza, 2003). V súvislosti s dizajnom procesu
výučby a kurikulárnym inžinierstvom (i opakovaným inžinierstvom) vystupujú do popredia aj
konštrukty poznatky (a poznanie) a kompetencie (spôsobilosti).
Práve v 21. storočí ide o organické a funkčné spojenie poznatkov týchto konštruktov, nie však
v zmysle striktne na ciele orientovanej pedagogiky, ani v zmysle akéhosi remixu B. J. Bloomovej
taxonómie (obe záležitosti zodpovedajú konceptu behaviorizmu), ale v zmysle akceptovania
„vedieť to/čo“ a „vedieť, ako“ pričom „vedieť to/čo“ sa nemôže redukovať na „vedieť, ako“;
kompetencie nenahrádzajú poznatky (poznanie), uvádzajú J. G. Sacristán a kol. (2008, s. 208
a 211).28
V súčasnej globálnej spoločnosti založenej na informáciách, je potrebné vážne zvažovať úlohu
nových kognitívnych nástrojov a platforiem, na základe ktorých je prenášaná informácia,
pretože nepochybne konštituujú centrálny faktor výmeny. Ako potvrdzuje R. Yinger (1986 In J.
G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez, 2008, s. 417), praktický úspech závisí od spôsobilosti ovládať
komplexnosť a riešenie praktických problémov. Spôsobilosť vyžaduje inteligentnú a tvorivú
integráciu poznania, techniky a technológií.
V tomto učebnom texte uvádzané epochálne výzvy 21. storočia, v ktorom sa vynárajú nové
podoby gramotnosti a nové kognitívne protézy, sú neodmysliteľnou súčasťou života
detí/žiakov/študentov. Nové podoby gramotnosti a nové kognitívne protézy sú vzdialené
akademickým a behavioristickým teóriám učenia sa a učenia spočívajúcim na re-reprodukovaní
(stále opakovanom neproduktívnom reprodukovaní) schém, modelov, vzorov, predlôh, textov,
obrazov, interpretácií, jazykových hier a pod.), vo svojej podstate im veľmi odporujú.
Nedokončenému kozmopolitovi nepomáhajú, skôr ho obmedzujú, lebo (schémy, modely, vzory,
predlohy, texty, obrazy, interpretácie a pod.) sú jedny z mnohých, ale nie jedny z výnimočných.
Prečo? Už len preto, lebo postmoderným manifestom sú inšpirácia a provokácia. A to sú
východiskové, nie cieľové komponenty. Re-reprodukovanie sa zdiskreditovalo samo (a pomohla
mu v tom aj didaktika preferovaná v minulosti), re-reprodukovanie bolo cieľovou požiadavkou,
ale to už v súčasnosti vari nikoho z mladých rozumných ľudí nenadchýna. Ako tvrdí kognitivista
J. I. Pozo (2003, s. 38), nové, kultúrne generované systémy reprezentovania dosahujú
efektívnejšie reformátovanie mysle, rekonštruovanie svojich vlastných mentálnych funkcií. Iní
kognitivisti upozorňujú na iný konštrukt, a to konštrukt subjektu ako mysle bez domova (ide o
umiestňovanie seba samého do rôznych svetov). Myseľ bez domova, podľa nich (bližšie pozri: T.
S. Popkewitz, 2009, s. 44 a n.), spočíva na individualite, ktorá je zároveň objektom i subjektom
sebareflexií. To sú aspekty, ktoré si má učiteľský profesionál uvedomovať a prenášať ich do
28

Rozdiel medzi konštruktom „vedieť to/čo“ a konštruktom „vedieť, ako“ je súčasnou didaktickou výzvou
súvisiacou s rozvíjaním osobnosti subjektu. Tento rozvoj sa v súčasnosti má situovať do ťažkostí subjektu
transformovať informácie na poznatky/poznanie, t. z. do organizovaných celkov návrhov, ktoré pomáhajú lepšie
porozumieť realite, tak ako i do ťažkostí transformovať poznatky/poznanie na myslenie a na múdrosť. Súčasná
didaktika sa má zaoberať hľadaním odpovede na otázku: Aký typ učenia sa a učenia produkuje alebo uľahčuje – aj
s uvedomením, aký typ učenia sa znemožňuje/zabraňuje – tieto transformácie?
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vlastnej didaktickej praxe. Tiež nemožno zabúdať, že v súčasnosti ide o (spolu)utváranie
jednotlivých verzií poznania, nie o rozširovanie jeho kópií.

3.1 Koncept postmoderná didaktika
V súčasnom postmodernom diskurze učiteľský profesionál ako dizajnér musí byť spôsobilý (byť
kompetentný) stanoviť a formulovať ciele výučby pre kvalitnejšie konceptuálne porozumenie
určitej domény, ako aj pre spôsobilosti riešiť súčasné problémy. Dôležité je zabezpečovať
(dizajnovať) bohaté kontexty na skúsenostné učenie sa a interakcie, v ktorých učiaci sa
samostatne, ako i v spolupráci s ostatnými, nadobúda obsah učiva za podmienky, že analýzy
v súvislosti s učivom nie sú prerušované. Podstatné je, aby sa obsah/učivo definoval rôznymi
spôsobmi, pri čom sa odporúča využiť aktivity, metódy a formy, ktoré sú prepojené s
pravidlami, zásadami a stratégiami. Ak sa hovorí o (ko)produkcii učiva, je inšpiratívne
uplatňovať kritériá pre výberové konanie (uskutočňuje ho učiteľ) efektívneho učiva (obsahu)
z kurikula (Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu)
i mimoškolského sveta podľa M. Printa (In P. Delgado Sánchez a kol., 2004, s. 39), ktorými sú:
• Významovosť: to v učive, čo je esenciálne pre daný predmet/oblasť – sociokultúrny
systém.
• Valídnosť: učivo, ako všetko nadobudnuté alebo istota, že to vôbec existuje.
• Relevantnosť: ak to je hodnotou pre spoločenstvo/spoločnosť.
• Využiteľnosť: v učive všetko to využiteľné, čo je obsahom pre fungovanie dospelého
(jednotlivca v spoločnosti a jej kultúre).
• Naučiteľnosť: ak je učiaci sa schopný nadobudnúť konkrétne učivo (obsah).
• Zaujímavosť: ak učivo vlastní vnútornú interesantnosť pre učiacich sa.
Ukážka teoretickej projekcie štyroch komponentov učebného procesu – štruktúrovania učiva.

1.

Kategórie učiva
Poznatky

2.

Kompetencie
(spôsobilosti)

3.

Hodnoty

4.

Postoje

Konkrétne vymedzenie štruktúrovaného základného učiva
Papier sa vyrába z dreva, ale tiež je ho možné vyrobiť recykláciou.
Výroba papiera je závislá od produkcie a ťažby dreva.
Existujú rôzne druhy a typy papiera.
Z papiera je možné zhotoviť rôzne predmety/objekty na rôzne účely.
Na papieri je možné zachytiť/zanechať grafickú stopu v podobe
znakov, symbolov (písma, čísla, kresby, odtlačku a pod.).
Osobné myšlienky je možné uchovávať v podobe rôznych záznamov.
Vzdialenosti medzi objektmi je možné (z)merať konvenčnými
i nekonvenčnými meradlami.
Les je zdrojom kyslíka.
Les je priestorom na relaxáciu.
Človek má uskutočňovať separáciu odpadu vzhľadom na jeho pôvod,
a tým chrániť životné prostredie.
Papierom treba šetriť.
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Kvalitne konštruovaný postmoderný dizajn výučby poskytuje relevantné odpovede na
otázky súčasnej didaktickej praxe. V nej vystupuje učenie sa ako fascinácia prchavým, ako
balansovanie na hranici medzi vedou a zábavou. V postmodernej didaktike obsahy/učivo a ciele
už nie sú koncipované ako ortogonálne závislé faktory29 (nemajú ortonormálny rozmer), ktoré
zodpovedajú ortogonálnemu priemetu (projekcii), a tiež nemajú lineárne usporiadanie.
Postmoderná didaktika implementuje transverzálny rozmer učiva vo výučbe. Ako uvádza E.
Fulková (2008, s. 35) pozitívom uplatnenia postmoderných tendencií v didaktickej praxi je
spochybňovanie jednostranných výkladov scientistických koncepcií. Otvárajú nové možnosti
vzdelávania, najmä pri rešpektovaní individuálnych vlastností, požiadaviek a predstáv
detí/žiakov/študentov.
Rozvoj konštruovanej stratégie
• Uvedomovať si rozdiel medzi cieľmi:
− ciele, ktoré sú určené pre učiteľa, aby porozumel dosahovaniu cieľov zo strany
učiacich sa subjektov,
− ciele, ktoré sú určené pre dieťa/žiaka/študenta (tzv. akčné ciele konania, pôsobenia
späté s ašpiračnými rozvojovými úrovňami, ktoré majú byť dosiahnuté).
• Podporovať dieťa/žiaka/študenta v jeho vlastných cieľoch:
− C. Bereiter (1991 In G. Gojkov, 2006, s. 189–190) poukazuje na to, že učiaceho sa
subjektu sa dotýkajú a v konaní preukazuje tri druhy cieľov:
- učebné ciele, ktoré sú súčasťou systému výučby,
- ciele učiaceho sa subjektu pre ukončenie aktivity (napr. na prekonávanie
prekážok v učení sa),
- vlastné ciele – vytváranie cieľov, ktoré si kladú deti/žiaci/študenti.
• Dôležitosť vzájomného a dialektického vzťahu medzi obsahom a metódami.
• Zabezpečenie kvalitných učebných podmienok.
• Otvorenosť pre nový spôsob učenia sa a adekvátne stratégie.30
• Rozhodovanie sa pre dizajnovanie prostredia, školského kontextu a poznania pre
aktívne, autentické, kompetentné, kolaboratívne a pod., učenie sa so zamedzením, aby
sa neinštruovali nevhodné, či prekonané stratégie.
• Rozhodovanie sa o tom, ako zabezpečiť učebné pomôcky, prostriedky a ich využitie
v procese výučby – sledovať jednoduchosť a didaktickú účelnosť ich využitia.
29

Ortogonálne závislé faktory učiva vznikli z pokusu o spájanie nezávislých prvkov vytváraním ortonormálnej bázy,
ktorá sa stala normou. Lineárno-racionálny model a naratívno-úlohová metodika boli základom uplatňovanej
didaktiky. Lapidárne vyjadrené myšlienkou „Natlačiť do učiacich sa subjektov poznatky a potom ich nútiť (pod
hrozbou sankcií a piatich stupňov známok), aby ich sami dokázali uplatniť“.
30
P. Freire (1990 In J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez, 2008, s. 427) navrhuje mysliacemu učiteľovi, aby hľadal
odpoveď na tieto otázky viažuce sa na učiteľskú (didaktickú) profesionalitu:
1. Opisovanie... Čo robím?
2. Informovanie sa... Čo znamená to, čo robím?
3. Konfrontovanie... Čo predchádzalo tomu, aký som, kto som?
4. Rekonštruovanie... Ako môžem vykonávať/robiť rôzne veci rozličnými spôsobmi?
Je potrebné zdôrazniť predovšetkým posledný, štvrtý bod, ten sa viaže na postmoderný manifest: inšpirovať
a provokovať nielen svet, ale i seba samého s uvedomovaním si konštruktu nedokončený kozmopolita.
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Uvažovanie o stratégiách, ktoré zabezpečia širokú perspektívu a podporujú učiace sa
subjekty v zodpovednosti.
Rešpektovanie hodnoty pri stratégiách socio/autokonštruovania poznania.
Využitie digitálnych technológií vo výučbe.

Pri uvažovaní o metódach uplatňovaných vo výučbe je potrebné vychádzať z nasledujúcich
myšlienok (bližšie pozri: J. Delval, 2006, s. 118–119):
• musí sa vychádzať zo záujmov učiaceho sa, a to ako v súvislosti so samotným učiacim sa,
tak i v súvislosti so spoločnosťou,
• je potrebné vychádzať z konkrétnych problémov, ktoré zaujímajú dieťa/žiaka/študenta,
ale taktiež ponúknuť učiacim sa subjektom čoraz všeobecnejšie problémy, ktoré
prinášajú princípy poznania,
• je potrebné uľahčovať aktívnosť učiaceho sa, pretože poznanie sa generuje vychádzaním
z konania transformujúceho realitu,
• je potrebné uplatňovať všetky procesy na to, aby učiaci sa subjekt porozumel
všeobecným princípom.

3.2 Konštrukt výučbové lešenie
Primárny autor konceptu (a teórie) L. S. Vygotský (pôvodné diela vs. upravené diela).
Ideologicko-vedecký korektor: A. N. Leontiev (sčasti tiež D. B. Eľkonin). Východný blok: L.
Zankov, V. Davydov, V. Kudriavcev. Západný blok: (kľúčový pokračovateľ) J. Bruner. Ďalší
rozvíjatelia koneptu: E. Ferreiro, M. Cole, J. V. Wertsch, N. Mercer, D, Wood, J. Lave, E. Wenger,
B. Rogoff, A. L. Brown, R. Rommetveit, E. Forman, A. Collins, P. Duguid, A. S. Palincsar, G.
Salomon, D. Newman, P. Griffin, E. Matusov, C. White, V. P. Zinchenko, L. Resnick, C.
Pontecorvo.
V súčasnosti je to T. S. Popkewitz (v kontexte postmodernity).
• Výučbové lešenie je metafora reprezentujúca opis (rozsahu) učiteľským profesionálom
poskytovanej podpory a pomoci učiacemu sa subjektu (Stratégia obozretného,
uvážlivého podporovania učiaceho sa subjektu).
• Výučbové lešenie sa zakladá na spolupráci (princíp kolaborácie), globálnom nazeraní
(perspektíve), koordinácii, komunikácii a riadenom spolupodieľaní sa vo výučbe medzi
učiteľom, učiacim sa subjektom na podklade učiva, cieľov a s využitím pretvárajúcich a
podporných komponentov.
• Vo výučbovom lešení ide o diadický vzťah medzi učiacim a učiacim sa subjektom.
• Výučbové lešenie ako zabezpečovanie zodpovedajúcich podmienok a okolností,
umožňuje, aby učiace sa subjekty vedeli, ako prísť na niečo, čo ešte nepoznajú a urobiť
to, čo ešte nedokážu.
• Cez výučbové lešenia sa umožňuje pomáhať učiacemu sa tak, že problém, ktorý učiaci sa
subjekt (učiace sa subjekty) rieši, ho spočiatku nerieši sám, ale s uvážlivou pomocou
druhého (učiteľa, rovesníka). Keď už učiaci sa subjekt nadobudne potrebné kognitívne
nástroje, dostupné a využiteľné kognitívne protézy a aktivizuje si potrebné kompetencie,
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vonkajšia pomoc sa stáva z didaktického aspektu zbytočnou, pretože učiaci sa subjekt
môže ďalej pokračovať sám, spoliehajúc sa na vlastný potenciál (sebaregulácia).
Učiaci sa subjekt si rozvíja:
• Autonómiu (samostatnosť a relatívnu nezávislosť na uvažovaní iného – sebestačnosť).
• Kompetencie.
• Identitu.
• Uskutočňuje autentické učenie sa. Učiaci sa vidí/má vidieť aktivity ako niečo, čo mu za to
stojí, aby v nich participoval. Má zodpovednosť za vlastné učenie sa.
• Uskutočňuje interiorizáciu (mentálnu transformáciu).
• Rozvíja si mechanizmus sebaregulácie.
• Je sociálnou, kultúrnou a produkujúcou bytosťou – protagonistom sociálnych interakcií
(v diskurzívnych i kultúrnych praktikách).
• Učiaci sa má privátny vzťah s učiacim subjektom.
• Adekvátne učenie sa je prítomne v zóne proximálneho (najbližšieho) rozvoja – preto sa
výučbové lešenie orientuje práve na túto zónu.
• Výučba v zóne proximálneho (najbližšieho) rozvoja sa zakladá na vymedzení toho, čo
učiaci sa subjekt môže vykonávať sám a čo najviac, bez akéhokoľvek vonkajšieho
ovplyvňovania.
• Takto je zabezpečené, že učiaci sa subjekt si sám reguluje svoje konanie/pôsobenie tým,
že učiteľ znižuje veľkosť poskytnutej pomoci na minimum – t. z., že didakticky uvážlivo
znižuje pomoc presúvaním ťažiska zodpovednosti na učiaci sa subjekt.
• Hranica, pokiaľ až je učiaci sa subjekt schopný vyriešiť problém za pomoci učiteľa,
predstavuje jeho zónu proximálneho rozvoja.
Na tomto koncepte zakladajúca sa výučba je obozretná, uvážlivá, zámerná, nepriama výučba
umožňujúca osamostatňovanie sa a uspôsobovanie sa/stávanie sa spôsobilejším.
• Dynamické poňatie výučbového lešenia pre učiaci sa subjekt má procesuálny charakter,
v ktorom sa ľahko mení rozsah požadovanej pomoci a učiacemu sa tak umožňuje
posúvať sa kvalitatívne vpred v rozhraní vytvorenom uplatňovaním výučbového lešenia.
Rozhranie (označované ako ZProxR/Zóna proximálneho rozvoja) je oblasť medzi ZAktR
(Zóna aktuálneho rozvoja) a ZPotR (Zóna potenciálneho rozvoja), táto oblasť je
didaktickým priestorom pre premyslenú a obozretnú učiteľovu pozitívnu nepriamu, ale
zámernú didaktickú intervenciu.
• ZProxR sa neustále mení, rozširuje sa a posúva sa. Preto sa výučbové lešenie zameriava
na riešenie neustále meniacej sa ZProxR.
• Profity z výučbového lešenia (vysokoprofitujúce – výrazný posun vpred, profitujúce –
slabší učebný výkon, ale schopný potenciál a neprofitujúce – napr. s vývinovými i
učebnými problémami učiace sa subjekty).
• Základnou podmienkou didaktickej úspešnosti uplatňovania výučbového lešenia je plné
využívanie a zodpovedné identifikovanie (hodnotenie/posudzovanie) zóny proximálneho
(najbližšieho) rozvoja.
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•

Úspech závisí od určenia oblasti, ktorá je tesne mimo, ale nie príliš ďaleko za hranicami
potenciálu učiacich sa subjektov.

Schéma 3 Výučbové lešenie.

Učiaci sa
subjekt

Výučbové lešenie

Učiaci
subjekt

Didaktické podmienky výučby pre uplatňovanie výučbového lešenia:
• Vzájomne zdieľané špecifické ciele: intersubjektívna zhoda – vzájomná ohľaduplnosť
medzi učiacim a učiacim sa subjektom.
• Vzájomne zdieľanie celého procesu: Proces je celok; globálne nazeranie naň je
podmienkou.
• Okamžitá dostupnosť pomocníka: učiteľ je pomocník, poradca, konzultant, facilitátor,
garant (procesov), spolupracovník, spoluhráč a pod.
• Zámer (úmysel) pomáhať musí byť zrejmý, nie latentný.
• Optimálna úroveň pomoci odstraňujú sa prekážky, ale nebráni sa učiacemu sa v
osobnom vklade do vlastného procesu učenia sa.
• Poskytovanie modelu experta (uvažujúceho, kompetentného, humánneho, sociálneho,
spolupracujúceho, diskutujúceho a zodpovedného subjektu). Učiteľ je nositeľ etalónu
(vzoru) a personifikátor vlastných spôsobilostí učiaceho sa subjektu.
Diagnostikovanie – evalvácia (hodnotenie a posudzovanie):
• Má byť dynamickou evalváciou, v ktorej sa hodnotia a posudzujú učebné produkty, na
pozadí uskutočňujúcich sa procesov rozvoja. Koľko pomoci učiaci sa potrebuje (ako
rýchlo sa učí) a ako ju dokáže (efektívne) zovšeobecniť na podobné typy problémov
(transfer)?
• Rozvíja sa cez interaktívnu situáciu súvisiacu s didaktickým (nie bermudským!)31
trojuholníkom.
31

Je to narážka na koncept prezentovaný vo vedeckej monografii: KOSTRUB, D. 2008. Dieťa/žiak/študent–učivo –
učiteľ, didaktický alebo bermudský trojuholník. Prešov : Rokus, 2008. 170 s. ISBN 978-80-89055-87-6.
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Zameriava sa na určenie ďalšej úrovne potenciálneho rozvoja.
Uplatnenie generácie IV. modelu hodnotenia (E. G. Guba, Y. S. Lincoln, L. Mabry, In L. M.
Skolnik, 2010). IV. model zahrnuje hodnoty pluralizmu, požiadavky, tvrdenia, obavy,
otázky, presvedčenia; dáva priestor všetkým zúčastneným stranám. Hodnotiteľ je
mediátor a diskutér. Hodnotenie je spolupráca, a nie hodnotenie zhora – nadol.

3.3 Konštrukt proleptická výučba
Sociokonštruktivistický prístup v didaktike umožňuje učiteľovi a/alebo výskumníkovi analyzovať
proces výučby najmä cez identifikovanie mechanizmov vyučovacích vplyvov (konania
a pôsobenia) učiteľa. Tento druh prístupu preferuje konštrukt diskurz na opísanie toho, čo sa
v procese výučby deje a čo sa nachádza v pozadí tohto procesu zo sociokultúrneho aspektu a na
analyzovanie týchto javov. V súvislosti aktuálnou deklaráciou potreby znižovať (minimalizovať)
moc (preukázanú cez direktívnosť) učiteľa vo výučbe, je potrebné analyzovať výučbový diskurz
a identifikovať v ňom entity vypovedajúce o prítomnosti, či neprítomnosti mocenských štruktúr
učiteľa, ktoré, prirodzene, nemusia byť vo výučbovom diskurze okamžite – priamo vo výučbe –
odhalené, spozorovateľné (pretože častokrát bývajú skryté, latentné). Minimalizácia moci
učiteľa vo výučbe predstavuje vedomé a racionálne znižovanie nadvlády jeho poznania nad
poznaním detí/žiakov/študentov, ktorých vyučuje, vrátane znižovania moci, ktorou operuje pri
hodnotení a posudzovaní učebných výkonov učiacich sa subjektov na základe stanovených
kritérií hodnotenia a posudzovania. Základnou entitou procesu výučby zo sociálneho aspektu je
reč, ktorá má v špecifickej interakcii a transakcii – akou je výučba – špecifickú pozíciu. Je
ústredným (avšak nie je jediným) komunikačným nástrojom. Ako tvrdí L. S. Vygotský, v reči sa
konštituujú myšlienky. Diskurz znamená robiť analýzu (A. Teun van Dijk) a znamená to aj robiť
analýzu spôsobov, ako sú sociálne a politické nadvlády reprodukované a čo hovoria. Na základe
doterajších skúmaní jedného z autorov tohto učebného textu je aj školská trieda priestorom na
(určitú) sociálnu nadvládu učiteľa. Táto sociálna nadvláda je produktom učiteľových úvah (ako
člena istej profesijnej, spoločensky podmienenej kategórie) a je evidentne preukázateľná v
učiteľovom konaní a pôsobení. Sociálni konštruktivisti upozorňujú, že konkrétnu osobnosť
možno konštruovať priamo od jej existencie a odvodzovať ju z jej konania a pôsobenia
v interakcii a transakcii s druhými subjektmi. Avšak konanie a pôsobenie niekoho sa môže veľmi
líšiť v závislosti od kontextu a situácie, v ktorej sa nachádza. A to je možné vzťahovať i na učiteľa
v interakcii a transakcii s učiacim sa subjektom vo výučbe. Diskurzy v triede (učiacej sa skupine)
formujú sociokultúrne nástroje. Diskurz upravuje právo jednej strany, ale upravuje aj právo
druhej strany. Ak nie je zabezpečovaná rovnováha, tak potom si jedna strana uplatňuje práva
navyše. Výučbový diskurz predstavuje vedomú potrebu minimalizácie moci učiteľa vo výučbe.
-

Výučbové lešenie zabezpečuje individuálnu dimenziu – diadický vzťah.
Diskurzívna a proleptická výučba (podľa R. Rommetveita a J. V. Wertscha) – má sociálnu
dimenziu (R. Rommetveit – prolepsis).
• Prolepsis: t. z., v anticipácii vynárajúcich sa kompetencií a s prekoncepčným
charakterom (pre-teoretický pojem sa spoločne/vzájomne rozvíja vo výučbe,
využitím rokovacích stratégií sa utvára jeho význam).
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Zakladajúca sa na báze rozpravy a anticipácie kompetencií: a) heuristických
(objavných), b) hermeneutických (vysvetľujúcich), c) investigatívnych (bádateľských),
d) teoretických (vedeckých), e) operatívnych (didaktických), f) interaktívnych
(relačných), g) deontologických (viažucich sa na normy a úmysly morálne
posudzovaného konania) (podľa F. Frabboniho, 2001)32. Kompetencie sú vnútorne
kreatívne, nadobúdané neformálnym spôsobom a obsiahnuté v neformálnych
interakciách. Sú praktickými záležitosťami (B. Bernstein, 1998).
Prepojená s konceptom asistovaného učenia sa v spolupráci s prítomnými subjektmi
vo výučbových aktivitách. Proces zdieľaného konštruovania poznania podmienený
vzájomnou interakciou myslí.
Poznanie a učenie sa sú situované v sociokultúrne definovaných priestoroch. Každá
učebná situácia vo výučbe je založená na vytváraní zón (socio)konštruovania sa má
interpretovať ako dynamický priestor vydiskutovávania významov a vzájomných
porozumení medzi participantmi.

Sociokognitivisti upozorňujú (podľa J. E. Mastersa, 2005, s. 39) že:
• interakcia musí byť kolaboratívna so zreteľom na zámery učiaceho sa (J. Searle, 1984 In
J. E. Masters, 2005),
• interakcia musí byť podporujúca učiaceho sa v jeho zóne najbližšieho rozvoja (B.
Rogoffová, 1990 In J. E. Masters, 2005) a
• interakcia má stupňovito posúvať učiaceho sa tak, aby sa on stal kompetentnejším (D.
Wood, H. Wood, 1996 In J. E. Masters, 2005).
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F. Frabboni (In D. Kostrub, 2002) uvádza tri navzájom prepojené rámce, v ktorých si dieťa/žiak/študent rozvíja a
skvalitňuje kompetencie:
• rámec verbálnych komunikatívnych prostriedkov;
o komunikatívna kompetencia – kapacita – spôsobilosť reprodukovania odkazov prijatých od
druhého, kapacita udržiavania aktivity v konverzáciách podobne,
o expresívna kompetencia – dva ciele: 1. kapacita – spôsobilosť prekladu; 2. kapacita – spôsobilosť
prepisu, interpretácie,
o kognitívna kompetencia – sleduje ciele viažuce sa na verbálnu a logicko-formálnu podobu reči.
• rámec neverbálnych komunikatívnych prostriedkov;
o komunikatívna kompetencia – dva formatívne ciele: 1. kapacita komunikovania s osobami a
objektmi; 2. ovládanie rečovej zásoby gest,
o expresívna kompetencia – dvojaký formatívny cieľ: 1. „projektívny“ (zobrazovací) – kapacita
a spôsobilosť hovoriť cez expresívne kanály neverbálnej komunikácie; 2. „transfiguratívny“
(pretvárajúci) – umožňuje vytvárať osobné a sociálne zážitky,
o kognitívna kompetencia – dvojaký formatívny cieľ: 1. poznanie a porozumenie možnostiam,
funkciám vlastného tela; 2. ovládanie priestorovo – časových štruktúr.
• rámec vedecký a environmentálny;
o komunikatívna kompetencia – dve kompetencie: 1. porozumenie reči prírody a ľudstva; 2.
porozumenie sociálneho prostredia,
o expresívna kompetencia – transformovanie dvoch prirodzených funkcií detstva: 1. imitatívna
funkcia; 2. kreatívna funkcia,
o kognitívna kompetencia – dvojaký učebný cieľ: 1. spôsobilosť čítať obklopujúce prostredie ako
určitý systém; 2. spôsobilosť zaregistrovať systém ako výsledok istých vývojových zmien.
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Princípy diskurzívnej a proleptickej výučby:
• Úcta voči osobnosti učiaceho sa dieťaťa/žiaka/študenta.
• Dôvera v osobnostný i učebný potenciál učiaceho sa.
• Profesijný záujem učiteľa o učiaceho sa.
• Identifikovanie a lokalizovanie rozvojových a problémových oblastí.
• Pripravenosť na ďalšie (budúce) zmeny.
• Konanie a pôsobenie učiteľa ako kultúrneho mediátora (sprostredkované učenie sa –
sociokultúrna okľuka).
• a ďalšie.
Diskurzívna a proleptická výučba spočíva na uvedomelej kolaborácii (spolupráci na základe
prevzatia rolí, vytváraní pravidiel a pod.), koordinácii (zosúladení interakcie vzájomných myslí –
mentálnej tvorivej aktivity), komunikácii na báze interakcie (vzájomnej súčinnosti), transakcie
(vzájomnej komunikatívnej sociálnej výmeny) a intraakcie (interné psychické procesy
a mentálne operácie) v učiacej sa skupine. Jedným z veľmi dôležitých determinantov učebného
úspechu dieťaťa/žiaka/študenta vo výučbe je jeho motivácia učiť sa. Výskumy zamerané na
motiváciu vo výučbe sa potupne posunuli od vonkajšieho podnecovania a posilňovania smerom
k dôrazu na aktívnu rolu učiaceho sa subjektu a jeho kognitívny a emocionálny rozmer
v školskom didaktickom kontexte. O. Speck (2008, s. 38) píše o nadmernom preceňovaní
motivácie. Ako uvádza O. Speck (2008) súčasné výskumy mozgu potvrdzujú, že to, čo
interpretujeme ako vôľa konať, z neurobiologického hľadiska je výsledkom pripravenosti mozgu
konať na báze predchádzajúcich skúseností (koncept experienciálneho učenia sa), tzv.
neuronálnych máp konania. Ak dieťa/žiak/študent dôsledku zanedbávania nemal dosť
skúseností, alebo v dôsledku parciálnych dysfunkcií, nie je ešte pripravený pre požadovaný
učebný výkon, vonkajšia motivácia sama osebe neumožní zvládnuť úlohy.
Didakticky zabezpečované orientovanie učiacich sa subjektov v zvnútorňujúcich činnostiach
v rámci výučbových aktivít súvisiacich s (auto/socio) konštruovaním učiva.
• Uplatňovanie externých mediátorov, orientátorov v činnostiach subjektov (napr.
mentálne plány, herné plány, ranné odkazy a pod.).
• Uplatňovanie vnútornej reči (využívanej na uvažovanie a sebareflektovanie)
protagonistov v korelácii so vzájomným diskutovaním.
• Spoločne realizované a vzájomne zdieľané výučbové aktivity zúčastnenými
protagonistami.
• Uplatňovanie hry ako základnej formatívnej aktivity učiacich sa i učiacich subjektov
spoločne vo vzájomnom zdieľaní (napr. sme výskumníci, sme výtvarníci, sme dizajnéri,
sme účastníci cestnej premávky, sme reportéri a pod.), spočívajúce na:
1. Vytváraní imaginárnych situácií (učebná situácia, napr. dopravná nehoda na ceste) na
základe dostupných informácií a nadobudnutej priamej (napr. pozorovanie dopravných
situácií na blízkej križovatke z dostupného miesta) i nepriamej skúsenosti (napr.
diskutovanie s motoristami a chodcami).
2. Hraní rolí na základe integrácie kognitívnej, emotívnej a konatívnej roviny osobnosti
(uplatňovanie bezpečnosti cestnej premávky, napr. nehoda spôsobená šoférkou –
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začiatočníčkou, šoférom – automobilovým pretekárom, šoférom – profesionálom –
vodičom autobusu, nepozorným chodcom, nedisciplinovaným chodcom, malým
dieťaťom, starou ženou a pod.; uplatnenie stratégie hrovej akčnej drámy na rozvíjanie
potenciálneho konania a pôsobenia v zmysle spoločnosťou akceptovaných
sociokultúrnych konštruktov; hľadanie možných a prijateľných odpovedí na otázku: čo sa
môže diať, keď...?).
3. Skupinovej – spoločnej tvorbe pravidiel ako dôsledku, ktorý ovplyvňuje ďalšie formy
konania a pôsobenia (napr. vyvodenie pravidiel cestnej premávky, ktorej skutočnosti
definovanej deťmi/žiakmi/študentmi a učiteľom najviac vyhovujú, ich mediálne –
digitálne zaznamenanie a ich prezentovanie ostatným).
Úlohy pre učiteľa sú tieto:
• Plánovanie (vytváranie strategického výučbového plánu, jednotlivých tematicky, cieľovo
i obsahovo rozmanitých kurikulárnych projektov a adekvátnych výučbových aktivít).
• Pripravovanie (prostredia, podmienok, materiálov, učiteľa ako seba samého, tak
i detí/žiakov/študentov).
• Didaktické organizovanie procesu výučby spolu s deťmi/žiakmi/študentmi – vedenie
výučbových aktivít v podobe aranžovania a animovania procesov učenia sa a učenia.
• Overovanie skúseností učiacich sa na báze akcie, reflexie, revízie a diskusie s
(prediktívnou, formatívnou, sumatívnou) evalváciou.
• Organizovanie učebného priestoru (zóny) triedy i vonkajšieho otvoreného učebného
prostredia a zodpovedajúceho didaktického materiálu.
• Organizovanie adekvátneho priestoru a prislúchajúceho času.
• Zabezpečovanie interakcie a transakcie učiacich sa a učiacich subjektov v samotnom
procese výučby cez hranie – predstieranie prevzatých rolí, ako základ interpersonálnej
kooperácie a kolaborácie.
• Konštituovanie učebných centier – zón integrujúcich jadrá školského učenia sa a učenia.
• Otvorenie školy reálnemu svetu – ide o životný priestor, ktorý je možné didakticky
využiť.

Obrázok 2 Diskurzívna a proleptická výučba. Študenti s učiteľom (PdF UK, 2008).
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4 DIAGNOSTIKOVANIE AKO PREDMET EVALVÁCIE
(EVALVÁCIA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ VÝUČBY)
Koncept evalvácie v súčasnej dobe musí poskytovať presné a jasné rozhodnutia, ktoré má
uskutočniť evalvátor. Evalvácia aplikovaná na výučbu a učenie sa je systematické a presné
získavanie údajov, ktoré sú zahrnuté do procesu výučby od začiatku, takže je možné disponovať
trvalými a úplnými informáciami, aby bola učiteľským profesionálom adekvátne pochopená
didaktická situácia, aby ju mohol hodnotne posúdiť, a aby mohol uskutočniť adekvátne
rozhodnutia pre progresívne zlepšovanie vyučovacích a učebných činností vo výučbe (B.
Casanova, 1997, s 60 In R. J. Santibáñez, 2001). Z druhej strany evalvácia je proces, ktorého
základným elementom je pozorovanie uskutočňujúce sa kontinuálne prostredníctvom
interpretovania a pozorovania výučbových aktivít. Evalvovať znamená pripisovať hodnotu
realite a posudzovať realitu, taká aká je, aby sa mohli urobiť rozhodnutia na základe vynesenia
hodnotiacich súdov. Nesmie sa zabúdať, že evalvácia je zámerný, dynamický, funkčný,
systematický, kontinuálny a komplexný proces získavania informácií o rôznych aspektoch javov
procesu výučby s cieľom posúdiť kvalitu a vhodnosť vzhľadom na stanovené ciele na báze
posúdenia učebnej histórie v súlade s rozhodovaním spätým so zámerom zlepšiť, či zvýšiť
efektivitu procesu výučby. Evalvácia je zároveň dynamickým, otvoreným a kontextualizovaným
procesom, ktorý sa vyvíja počas istého časového úseku a nie v izolovaných a vzájomne
neprepojených činnostiach.
Inými slovami, každý proces evalvácie má byť kontinuálny a nemá byť zapojený len na konci
témy/didaktickej jednotky/obdobia/školského roka. Táto charakteristika dynamiky a trvalosti je
to, čím učiteľskí profesionáli vedome znižujú povrchnosť, nezodpovednosť, nedôslednosť
samotnej evalvácie. Evalvácia umožňuje hľadať a nachádzať porozumenie medzi počiatočným
stavom, stanovenými cieľmi a konečným správaním, pričom z tejto trojitej komparácie bude
možné dedukovať typ a stupeň vplyvu procesu výučby (komplexu výučbových aktivít), ktorý mal
na učenie sa/rozvoj dieťaťa/žiaka/študenta. Globálne zvážená evalvácia dôsledkov výučby bude
tá evalvácia, ktorá zodpovedne bude informovať o tom, či učiaci sa subjekt bol spôsobilý
rozvíjať si svoje kompetencie, prispôsobiť svoje poznanie – spracovať informácie, zvnútorniť si
hodnoty, utvárať si postoje a pod. definované v prislúchajúcich pedagogických dokumentoch.
Za týmto kontextom evalvovania dôsledkov výučby, ktoré prináša samozrejme sériu rozhodnutí
zameraných na kritériá a indikátory kvalitatívneho posunu, sa nachádza hodnotenie toho, čo je
učiaci sa subjekt spôsobilý (u)robiť/vykonávať v súvislosti (tzv. výkonový štandard)
s cieľom/cieľmi a obsahom (tzv. obsahový štandard) pedagogického dokumentu (kurikula)
vytvoreného pre konkrétnu vzdelávaciu etapu (predprimárne, primárne, nižšie a vyššie
sekundárne vzdelávanie) a konkrétnejšie na to, aby sa presnejšie určila sústava cieľov pre
jednotlivé cykly. Cieľ je koncipovaný z pohľadu didaktiky (učiteľa) ako želateľná, ucelená
a očakávaná predstava predpokladaných a (z prislúchajúcich pedagogických dokumentov)
žiaducich vlastností, poznania, kompetencií, hodnôt, poznania a pod. jednotlivca i skupín, ktoré
možno nadobudnúť a rozvíjať si vplyvom výučby. Cieľ je z didaktického aspektu ašpiráciou.
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V procese výučby je/sú prítomné:
• Počiatočné uvažovanie, konanie a pôsobenie dieťaťa/žiaka/študenta, čo je odrazom jeho
kompetencií, postojov, myšlienok, názorov, citov, presvedčení, očakávaní, schopností
a pod., vlastnej identity a veľkosti autonómie (samostatnosti a relatívnej nezávislosti),
od úrovne, ktorých je potrebné sa vo výučbe odvíjať a koncipovať rozvoj ktoréhokoľvek
jednotlivca.
• Princípy výučby a hodnoty, ktoré orientujú činnosti učiacich sa a učiacich na dosiahnutie
všeobecných cieľov, a ktoré sa konkretizujú v špecifických a príp. čiastkových cieľoch
v súvislosti s učivom/témou/obsahom.
• Cieľové konanie, pôsobenie, uvažovanie – finálna bilancia, chápané ako dôsledok
procesov učenia sa (a učiteľovho vyučovania) vo forme parciálnych zmien, celkových
zmien, príp. komplexných zmien konania a pôsobenia, čo je poňaté ako obraz
kompetencií, vlastnej identity a autonómie dieťaťa/žiaka/študenta.
Proces výučby je determinovaný sériou didaktických rozhodnutí učiteľa, ktoré utvárajú triedny
vzdelávací program – kurikulárny projekt. Tento proces didaktických rozhodnutí učiteľa je
potrebné dôsledne analyzovať a vyhodnocovať ešte pred definovaním cieľového konania
a pôsobenia učiacich sa subjektov; pred zohľadnením finálneho bilancovania. Didaktické
rozhodnutia učiteľa sú tieto:
• Rozhodnutia ohľadom výberu a definovania všeobecných cieľov, špecifických, príp.
čiastkových cieľov.
• Rozhodnutia ohľadom výberu, definovania a dotovania učebných skúseností.
• Rozhodnutia ohľadom výberu učiva/tém/obsahu v súvislosti s didaktickou analýzou
a výberovým konaním v súvislosti s konkrétnym učivo.
• Rozhodnutia ohľadom voľby adekvátnej stratégie, zodpovedajúcich metód, prostriedkov
a pod. – pretvárajúcich komponentov procesu výučby.
• Rozhodnutia ohľadom výberu vhodnej organizačnej formy výučby.
• Rozhodnutia ohľadom výberu pomôcok, techniky, technológií a pod. – podporných
komponentov procesu výučby.
• Rozhodnutia zamerané na adekvátny, efektívny a systematický proces diagnostikovania
– zisťovania, overovania, hodnotenia a kontrolovania výučby.
Intervencia ako nepriame, ale zámerné zasahovanie do spôsobov konania a pôsobenia
subjektov, je súčasťou pedagogicko-didaktického konania a pôsobenia učiteľa vo výučbe.
Intervenciou učiteľ ovplyvňuje (zasahuje, ochraňuje) konanie rozvíjajúceho sa subjektu, avšak
nie v zmysle postupovania podľa vopred stanoveného učebného programu (akýchsi krokov,
vzorov, predlôh a pod.), ale na základe dôsledne uskutočnenej diagnostiky toho, ktorého
rozvíjajúceho sa subjektu. Na základe zrealizovanej diagnostiky má byť učiteľovi zrejmé, ktorým
smerom sa uberá rozvoj (v súlade vývinovou trajektóriou) subjektu, vďaka čomu môže učiteľ
orientovať svoju pedagogicko-didaktickú intervenciu do oblasti, o ktorej možno predpokladať,
že intervencia v nej bude účinná; že bude v prospech rozvíjajúceho sa subjektu. Uvažujúci učiteľ
si plne uvedomuje, že dieťa/žiak/študent nie je „tabula rasa“, ale že disponuje ako
predispozíciami (schopnosťami), tak i potencialitami (kompetenciami a i.). Táto téza vypovedá
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o úlohe učiteľa podporovať rozvoj toho, čím subjekt disponuje, nie toho, čo nie je vôbec
prítomné, a ani toho, čo už ďalší rozvoj nevyžaduje. Inak povedané, učiteľova intervencia sa
nezameriava na nič, ale ani na to, čo už bolo dosiahnuté. Učiteľ, ako uvádzajú D. Newman, P.
Griffin, M. Cole (1991, s. 93), má:
1. Ako prvé, (z)hodnotiť aktuálne štádium rozvoja učiaceho sa subjektu vzhľadom na zónu
disponibilnú pre získavanie konceptu (nového učiva) a jeho postupného porozumenia a
interiorizácie (náročný transformačný proces zvnútorňovania).
2. Po druhé, učiteľ musí hodnotiť otázku modifikovateľnosti konceptu (zo strany učiaceho sa
subjektu), alebo aktuálnej dispozície dieťaťa/žiaka/študenta učiť sa.
Pedagogická diagnostika predstavuje dôležitý proces (procesy) zisťovania, zhodnotenia
a posúdenia „aktuálneho“ stavu konania a pôsobenia subjektu; pedagogická diagnostika slúži na
identifikovanie povahy a príčiny čohosi, čo je (v náznakoch, či v profile) prítomné v konaní
a pôsobení jednotlivca. Zameriava sa na vzťah príčiny a účinku. V súvislosti s diagnostikovaním
kompetencií autori tohto učebného textu odporúčajú uplatňovať diferenciálnu diagnostiku
založenú na hypoteticko-deduktívnych metódach, pričom za hypotézu sa považuje potenciálna
prítomnosť čohosi, čo možno potvrdiť, či naopak vyvrátiť. Učiteľ vo výučbe najčastejšie
pozorovaním získava a zaznamenáva všetky dostupné informácie o konaní a pôsobení subjektu
a vytvára si zoznam pozorovaných javov a uvažuje nad otázkou „prečo to tak je?“. Učiteľ sa,
v prípade rozvíjania kompetencií, zameria na protokompetenciu (vynárajúcu sa kompetenciu),
posúdi možnosti jej didaktickej podpory a koncipuje indikácie pre ďalšiu výučbu. Učiteľ zároveň
diagnostikou zistí rozpor medzi tým, čo by už dosiahnuté malo byť a ešte pre rôzne príčiny
dosiahnuté nie je. Učiteľ má zaujať adekvátny postoj a zamerať sa na odhalenie najnaliehavejšej
možnej príčiny tohto symptómu. Učiteľ sa má vyvarovať nepresnému definovaniu príčin, preto
si má viackrát overiť svoju hypotézu.
Pedagogická diagnostika je dôležitá najmä preto, aby boli didaktické indikácie cielené a účinné.
Medzi najčastejšie chyby pri diagnostikovaní kompetencií je len zistenie, či je tá, ktorá
kompetencia prítomná bez overenia si, či kvality a rozsahu jej praktickej projekcie v samotnom
konaní. Vo výučbe sú prítomné príhodné, význačné momenty, ktoré intenzívne učiteľ vyhľadáva
so zámerom podpory rozvíjania kompetencií. Preto je dôležité robiť diagnostiku založenú na
dôkazoch, ktorá zabraňuje vzniku omylov. Sú známe i komplikácie pedagogických/didaktických
intervencií, ktoré pre učiaci sa/rozvíjajúci sa subjekt neznamenali progres, ale naopak úpadok.
Myslí sa predovšetkým na to, keď intervencie zapríčiňujú negatívny zvrat v rozvoji (aj)
kompetencií, keď spôsobili ich stagnáciu, utlmovanie. V tomto prípade možno hovoriť
o pedagogénnom šoku, pri ktorom ide o pedagogickú/didaktickú intervenciu poškodzujúcu
rozvoj. Učiteľ si má uvedomiť, že vo výučbe sa má podporovať vytváranie konštruktívnych, nie
agresívnych vzťahov s učiacimi sa a realizovať kritické aspekty informácie. Diagnostika založená
na dôkazoch umožňuje presnejšie indikovať výučbu (a v nej rozvoj dieťaťa/žiaka/študenta
a jeho kompetencií); zamerať sa na to, na čo musí učiteľ myslieť, skôr než začne svoje
vyučovanie. Svoje uplatnenie v takejto diagnostike majú tiež kazuistiky a ich riešenia. Uvedené
zodpovedá reálnej didaktike pre reálne deti/žiakov/študentov a reálnych učiteľov.
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Evalvovanie základných kompetencií – vyžaduje sa evalvovať systémy reflexie, akcie a revízie;
evalvovať konania na poznatky komplexnosti elementov prítomných v ľudskom konaní. V centre
racionálneho ľudského konania sa nachádza myslenie, porozumenie, ale i túžba a intencia
(zámer/zameranosť).
Diagnostikovanie − evalvácia (hodnotenie a posudzovanie):
• Má byť dynamickou evalváciou, v ktorej sa hodnotia a posudzujú učebné produkty, na
pozadí uskutočňujúcich sa procesov rozvoja. Koľko pomoci učiaci sa potrebuje (ako
rýchlo sa učí) a ako ju dokáže (efektívne) zovšeobecniť na podobné typy problémov
(transfer)? Pomôcť (podporiť) v tom rozsahu, ktorý je primeraný a potrebný.
• Rozvíja sa cez interaktívnu a transakčnú situáciu súvisiacu s didaktickým trojuholníkom.
• Zameriava sa na určenie ďalšej úrovne potenciálneho rozvoja.
• Uplatnenie generácie IV. modelu hodnotenia (E. G. Guba, Y. S. Lincoln, L. Mabry In L. M.
Skolnik, 2010). IV. model zahrnuje hodnoty pluralizmu, požiadavky, tvrdenia, obavy,
otázky, presvedčenia; dáva priestor všetkým zúčastneným stranám. Hodnotiteľ je
mediátor a diskutér. Hodnotenie je spolupráca, a nie hodnotenie zhora − nadol.
Inšpiratívny model komplexného procesu evalvácie poskytuje R. J. Santibáñez (2000 In C. J.
Núñez, 2009), ktorým zohľadňuje viaceré do modelu integrované procesy.
Schéma 4 Model komplexného procesu evalvácie.

Komplexné hodnotenie
Učiteľ

Vzájomné
hodnotenie

Dieťa/žiak/študent

Evalvačná
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Vzájomné
hodnotenie

Sebahodnotenie

Vzájomné
hodnotenie

Dieťa/žiak/študent

Sebahodnotenie

Pedagogické hodnotenie je proces, ktorý má podporiť naplnenie cieľov výučby. Keďže ide
o veľmi závažnú súčasť výučby dotýkajúcu sa osobnosti hodnoteného i hodnotiaceho, je
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dôležité poňať a realizovať ju na báze demokratickej zodpovednosti, ktorej súčasťou je podľa
autorov tohto učebného textu:
• požadovanie/získavanie informácií,
• kladenie otázok,
• vynášanie súdov.
Bolo by prínosné, keby učitelia upúšťali od uvádzania pomyselných (zdanlivých) hodnotení
a uprednostňovali a v didaktickej praxi realizovali hodnotenie a posudzovanie prostredníctvom
kvalifikovaných, ale i humánnych hodnotiacich súdov. Vyriecť hodnotiaci súd predpokladá
najmä integrovanú a kongruentnú osobnosť učiteľa, ktorý si uvedomuje dosah vyrieknutých
hodnotiacich súdov na učiace sa subjekty. Autori tohto učebného textu upozorňujú na
predčasné vynášanie súdov, unáhlenie sa a povrchné analyzovanie informácií prítomných vo
výučbe alebo získaných vo výučbe (napr. medziľudské vzťahy).
Na hodnotenie sa musíme pozerať ako na komplexný proces. To znamená, že musíme dokázať
dopredu zodpovedať otázky týkajúce sa hodnotenia, medzi ktoré C. J. Núňez (2009) zaraďuje:
• Čo hodnotiť? Táto otázka je zameraná na to, čo sa bude pozorovať. Je dôležité presne
precizovať obsahy a spôsobilosti, o ktorých sa získava informácia, ktorá bude potom
podrobená analýze a hodnotená vzhľadom na vytvorené kritériá.
• Načo/Prečo hodnotiť? Neexistuje bezcieľne mechanické hodnotenie, vždy musí byť
podriadené cieľom procesu, ktorý sa ide hodnotiť. Hodnotí sa najmä selektovanie
potencialít osôb, pre zabezpečenie spätnej väzby procesu, na determinovanie stupňa
(na)učenia sa a rozvoja alebo ovládania cieľov dosiahnutých učiacimi sa.
• Ako hodnotiť? Keď sú už jasne definované východiskové otázky, je dôležité následne
zvoliť najadekvátnejší a efektívny nástroj (metódu), ktorý závisí od kontextualizovanej
situácie cez ciele procesu. Najvhodnejšími sú pozorovanie, autodiagnostika, skúšky.
• Čím hodnotiť? Táto otázka hovorí o vzťahu medzi metódou a potrebnými inštrumentmi.
Tieto musia byť v súlade so sledovanými cieľmi, musia zodpovedať formálnemu aspektu,
t. z., musia byť zostavené takou formou, ktorá zabráni vzniku chýb v hodnotiacom
procese.
• Kedy hodnotiť? Hodnotiť sa musí v každom momente zodpovedajúcom didaktickej
realite, t. z., na začiatku, počas i po skončení procesu výučby.
Ako uvádza C. J. Nuňéz (2009) autoevalvácia (sebahodnotenie) je to, čo uskutočňuje sám aktér
prispôsobovaním sa vlastnému osobnému kritickému postoju – je to otázka kompromisu. Je to
forma hodnotenia prostredníctvom toho, keď subjekt posudzuje vlastné poznanie, spôsobilosti,
hodnoty, postoje a pod., tým môže subjekt ovplyvniť svoje ďalšie konanie, revidovať svoje
vlastne aktivity na báze istej kontinuity, čo podporuje učenie sa i rozvoj subjektu.
Koevalvácia (ako spoločné, vzájomne hodnotenie) je na báze kolaborácie. Realizuje sa vtedy,
keď učiaca sa skupina vyslovuje svoje hodnotenia činností a produktov niektorého zo svojich
členov alebo skupiny ako celku. Táto forma hodnotenia zodpovedá myšlienke, že rovnakým
spôsobom, akým sa podporujú činnosti v skupine a dosahujú učebné výsledky, sa musia hľadať
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formy skupinového hodnotenia. To umožňuje znížiť – minimalizovať moc učiteľa pri hodnotení a
to decentralizovaním evalvačného aktu so zámerom podporiť kompromis učiacich sa subjektov
v konštruovaní vlastného i spoločného procesu učenia sa so zameraním na výsledky. Komplexné
hodnotenie v tomto procese vykonáva učiteľ. Integrálny proces zahrnuje taktiež i profesijnú
činnosť, t. z., nielen učiteľ hodnotí svoje učiace sa subjekty a títo sa autoevalvujú a evalvujú
navzájom medzi sebou, ale tiež, že oni sami hodnotia svojho učiteľa. Situácia hodnotenia svojho
učiteľa umožňuje reálnu spätnú väzbu na úroveň učenia sa, učiteľovho učenia a úroveň systému
výučby.
Ako uvádza R. J. Santibáñez (2000 In C. J. Núñez, 2009) na to, aby si učiace sa subjekty rozvíjali
vlastnú evalváciu (autoevalváciu) a evalváciu svojich spolužiakov, je potrebné im umožniť
verifikovať vlastné nedostatky, chyby, ťažkosti i úspech na ceste, ktorou majú získať očakávané
výsledky vlastného učenia sa. Dieťa/žiak/študent sa tak bude učiť, že nie je vždy a
bezpodmienečne závislý na učiteľovi v otázke analyzovania, interpretovania a posudzovania vo
výučbe riešených tém/otázok (stáva sa sebestačným), ale zároveň si tiež rozvinie predpoklady
pre uvedomovanie si, uskutočňovanie rozhodnutí, spoznávanie, akceptovanie, hodnotenie na
vážnosti, úcte, úprimnosti a zodpovednosti založených argumentov i kvalitu a vlastný učebný
výkon a výkon svojich spolužiakov. Uvedené sa stáva základom pre aktívny a permanentný
kompromis v konštruovaní a hodnotení vlastného učenia sa a učenia sa spolužiakov. Preto je
potrebné využiť každý moment a udalosť, v ktorom sa rozvíja učenie sa, ako napr. produkty
skupinových aktivít (učiacich sa skupín) v teréne, v laboratóriu, cez expozície, prezentácie,
diskusie alebo debaty (najmä na báze riešenie učebných/životných problémov) a pod. Tu
vystupuje do popredia kooperatívnosť so zavŕšením orientačnej a formatívnej roly, ale i otázka
sebaučenia sa v kolaboratívnom učení sa.
P. E. Luna (1999) uvádza, že výučba predstavuje akčnú diskusiu (produkujúci diskurz), ktorá
nesie znak kreatívnosti zúčastnených subjektov. Takáto výučba umožňuje interpretovať realitu
z pohľadu angažujúcich sa subjektov a vytvára priestor pre vynárajúce sa kritické a hodnotiace
myslenie zodpovedajúce sociálnemu charakteru poznania. Súčasťou takto chápanej výučby je aj
hodnotenie, ktoré je vymedzené, ako dynamický a systematický proces. Je to proces, v ktorom
sa uskutočňuje evalvačná diskusia medzi účastníkmi – učiteľom a deťmi/žiakmi/študentmi. To
znamená, že by nemalo ísť iba o číselné vyjadrenie v podobe klasifikácie a pomyselných
jednoslovných pochvál, ktoré nevypovedajú o výkone učiaceho sa subjektu, úsilí či jeho
nedostatkoch, ale o vzájomnej interakcii, ktorá umožňuje dosiahnuť ciele a celkový rozvoj
detí/žiakov/študentov.
Medzi najzákladnejšie diagnostické (a zároveň) výskumné metódy zaraďujeme pozorovanie
práve pre jeho efektívnosť a technickú nenáročnosť. Pozorovanie vo výučbe ma byť zacielené
najmä na:
• Pozorovanie komplexného/integrálneho rozvoja centrované na každý učiaci sa subjekt
a spočívajúce na opisovaní (deskripcii) procesu jeho rozvoja.
• Pozorovanie efektívnej aplikácie pedagogického dokumentu (kurikula) umožňujúce
poskytnúť zmysel a význam a konštruovania a implementácii toho, ktorého
kurikulárneho projektu.
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•
•
•

Pozorovanie profilu aplikácie a vplyvu jednotlivých kurikulárnych projektov vo výučbe.
Pozorovanie zamerané na sebahodnotenie, t. z. hodnotenie profesijného konania a jeho
kvality učiteľa so zámerom poznať svoj odborný rast a didaktický rozvoj.
Pozorovanie ako metóda bádania/skúmania ako súčasť pedagogického výskumu – učiteľ
ako výskumník.

Ako jeden z digitálnych prostriedkov využiteľný vo výučbovej praxi pri evalvácii možno uplatniť
e-portfólio alebo digitálne portfólio – súbor elektronických materiálov (výstupov, dokumentov,
produktov detí/žiakov/študentov a pod.). Tento súbor elektronických výstupov (v kontexte
vzdelávania) zahrnuje fotografie nasnímané deťmi/žiakmi/študentmi, zvukové nahrávky,
skenované produkty a pod. E-portfólio sa využíva ako záznam trajektórie (cesty napredovania
učiaceho sa subjektu) poznávacieho procesu dieťaťa/žiaka/študenta, ako záznam o jeho rozvoji
a konaní. Je podporným prostriedkom ďalšieho učenia sa a rozvoja dieťaťa/žiaka/študenta. Eportfólia sú zároveň prostriedkom pre učiteľských profesionálov pri analyzovaní a hodnotení
produktov detí/žiakov/študentov a ich rozvoja (podľa I. Kalaša, 2011, s. 130 – prispôsobené
autormi tohto učebného textu).

Obrázok 3 Elektronické portfólio (E-portfólio).
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5 TRI PERSPEKTÍVY NAZERANIA NA DIDAKTICKÉ VYUŽITIE
DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ V PROCESE VÝUČBY33
Odnikiaľ nikam alebo kruhové variácie.
(D. Kostrub)

Technika, technológie a médiá (ako jeden z ich produktov) sú súčasťou života jednotlivca v 21.
storočí. Sú produktmi vysoko sofistikovaného mentálneho úsilia ľudí, ktorí v ich oblasti pôsobia.
Už nežijeme v období informačného vákua (a embarga); v období, v ktorom nám technika,
technológie zodpovedajúce dobe neboli dostupné. V období, keď jediným kontaktom s okolitým
rapídne vývojovo napredujúcim svetom bola pre Bratislavčanov (rodina jedného z autorov
pochádza zo starého Prešporku) štátna rakúska televízia, potajme cez hranice prenesené
katalógy a časopisy príkladne ilustrujúce život v zahraničí (život označovaný vtedajšími
straníckymi predstaviteľmi za zahnívajúci kapitalizmus), a tiež nepriamo sprostredkované
informácie o súkromných, či profesionálnych životoch ľudí žijúcich, či pôsobiacich v krajinách za
elektrickým plotom. (Prvý počítač zahraničnej výroby západného sveta som naživo videl v r.
1983 v predajni Tuzex)34. U nás sa zatiaľ písalo, napr. o úlohe vedeckotechnického rozvoja pri
zvyšovaní efektívnosti národného hospodárstva.35
Práve informačné vákuum (a pravdepodobne tiež, voľne naznačené, absencia zdravého
rozumu) spôsobilo, že technika, technológie (a médiá) boli veľmi vzdialené mysleniu občana,
ktorý sa mohol spoľahnúť (len) na tlačoviny (beletria, odborná i vedecká literatúra),
(česko)slovenskú televíziu a rozhlas. Keďže tieto médiá podliehali straníckemu dohľadu, nie je
potrebné veľa predstavivosti na to, aby si súčasník predstavil, aké obsahy boli prenášané týmito
médiami.36
Politickou zmenou sa naša krajina dostáva aspoň na okraj diania v oblasti techniky a technológie
(nezabúdajúc však na niekoľkoročné úsilie československých technikov, technológov, či
programátorov produkujúcich zväčša „na kolene“ a prestarnutými technológiami) a postupne sa
i u nás objavujú osobné počítače (PC), ktoré predstavujú zlom v dovtedajších profesijných
i osobných činnostiach. Nemožno zabúdať na vybrané základné (menej) a stredné školy (viac),
ktoré boli vybavené (minimálnou) základnou počítačovou technikou (a aj ňou sa snažili prilákať
33

V tomto učebnom texte sa nehodnotí technická a technologická stránka digitálnych technológií: multimédií (IKT,
PC a médií), programov, programovacích jazykov, hardvérov, ani softvérov. Učebný text sa zameriava na didaktickú
stránku, t. z. na učenie sa detí/žiakov/študentov, učiteľovho učenia/vyučovania a čiastočne učiva s využitím
digitálnych technológií.
34
Ak má čitateľ inú životnú skúsenosť, jeden zo spoluautorov tohto učebného textu nechce o nej ani polemizovať,
ani ju potierať; pretože súhlasí s názorom sociokognitivistov, ktorí tvrdia, že skúsenosť je neprenosná.
35
Reprezentatívnu vzorku tvoria napr. študijné texty pre stranícke vzdelávanie s názvom Úloha vedeckotechnického
rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti národného hospodárstva. Bratislava : Pravda, 1974. 51 s.
36
Nástupom moci Stalina veda, výskum i pokrok boli obmedzované. Nástupom moci Brežneva nastáva odrezanie
civilizácie od všetkých vonkajších vplyvom (bližšie P. Glotz a CH. Weiserborn In D. Kostrub, 2009). Vtedajšia
Československá socialistická republika a ostatné postkomunistické krajiny z pochopiteľných dôvodov nemohli byť
na tom oveľa lepšie.
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učiace sa subjekty – počítač typu PMD a pod.). Nulové zastúpenie počítačovou technikou bolo
na MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Preferovala sa myšlienka, že sa využitie digitálnych technológií viaže na
budúci profesijný život (zamestnanie) a deti/žiaci/študenti v školách sa výučbou IKT (isto si
čitateľ spomenie na československý softvér T602) naň takto pripravujú.
Postupom času sa objavuje digitálna technológia v čoraz väčšom počte škôl. V súvislosti s touto
vybavenosťou škôl sa objavuje i výučba súvisiaca s digitálnymi technológiami.
Deti/žiaci/študenti sú v tejto výučbe oboznamovaní zväčša s využitím textového editora a
(neskoršie tiež už aj u nás dostupnejšími) programami typu Excel, Power Point a pod. Ďalšou
smutnou udalosťou je to, že hoci sa deklarovala podpora IKT v školách, samé školy si digitálne
technológie zabezpečovali, napr. i tým, že ju ako vyradenú techniku získavali z bánk (najmä z
tých so zahraničným zastúpením). Tiež je potrebné uviesť, že celoplošne absentovali učitelia IKT
(programátori zväčša viedli krúžky výpočtovej techniky). Veľmi zdĺhavým uvedomovaním si
zodpovednosti štátu za informatizáciu života svojich (najprv) zamestnancov, (potom) občanov
a (a niekde na rozhraní diania) detí/žiakov/študentov vstupujú až v neskoršom období do diania
rôzne subjekty s rozmanitými projektmi (v súvislosti so školstvom, je to napr. Infovek).
Dôsledkom spomaleného konania vzniká (a je takto udržiavaný) paradox vyvolaný absenciou
digitálnych technológií vo všetkých školách a pre všetky učiace sa subjekty a naopak
prítomnosťou digitálnych technológií v zamestnaniach rodičov a v domácnostiach rodín
detí/žiakov/študentov – ako aj s postupným získavaním tejto techniky do osobného vlastníctva
detí/žiakov/študentov. V súčasnosti sa situácia (pomaly) stabilizuje, spoločnosť si čoraz
nástojčivo uvedomuje, že súčasný život (život v 21. storočí, život v postmodernej epoche) sa
nezaobíde bez digitálnych technológií, bez súčasnej dobe zodpovedajúcej techniky, technológií.
Po viac ako dvadsaťročnej odmlke (myslí sa čas po r. 1989) sa začínajú presadzovať názory (lebo
životná prax to dokladuje a nie je dôvod, prečo by mali byť deti/žiaci/študenti zúčastňujúci sa
výučby v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ z možnosti využívať na svoje učenie sa a rozvoj digitálnych technológií
vyňaté), že digitálne technológie patria i do škôl, že i tu nachádzajú svoje uplatnenie.
Realizáciou týchto názorov v praxi sa (pravdepodobne) zavŕši zdĺhavý a komplikovaný proces
digitalizácie škôl.
Hľa, čo s kameňom mudrcov?
Čo s tým, keď už v školách (od materskej školy po vysokú školu)
digitálne technológie, či akákoľvek rozmanitá technika a rôzne technológie sú?
(D. Kostrub)

Odpovedať na túto otázku možno rôzne, podľa toho, ktorý aspekt sa sleduje. Jeden z tých
dôležitejších aspektov je didaktický aspekt. Ním sa sledujú didaktické možnosti využitia
digitálnych technológií pre učenie, učenie sa a rozvoj učiacich sa subjektov v podmienkach
výučby v školách. Didakticky aspektovať je možné výučbu (minimálne) na základe troch teórií
učenia sa a učenia. Tieto teórie rozvrstvujú nielen samotných charakter a podmienky učenia sa
subjektov v procese výučby, nadobúdaním učiva, učiteľovho vyučovania, ale aj charakter
uplatnenia digitálnych technológií vo výučbe.
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Behavioristická teória (spolu s akademickou teóriou) redukuje digitálne technológie na (slovami
tejto teórie) nácvik zručností pri práci s počítačom. Výučba je preto zväčša orientovaná na
nácvik mechanických úkonov vyžadujúcich pozornosť, auditívnu a vizuálnu diskrimináciu,
vnímanie a pamäť. Bázické sú v tomto nácviku externe prichádzajúce podnety v podobe úloh
(tzv. krokov), pričom sa sleduje ich (správne, či nesprávne) splnenie, ktoré je opätovne externe
posilňované odmenou (pochvalou, ďalším krokom v systéme, dobrým hodnotením a pod.), či
trestom (zabránením ďalšieho kroku v systéme a vrátením sa nazad, pokarhaním, napr. za
nepozornosť, či lajdáckosť, zlou známkou a pod.). V takto poňatej výučbe sa uplatňujú
neinteraktívne videá a uzatvorené PC programy tzv. edukačné balíky (softvéry), pretože tieto
sledujú splnenie uzatvorených a preskriptívnych (vopred určených, predpísaných) programov
operačných cieľov (vedomosti, zručnosti a pod.) rovnakých pre všetkých účastníkov výučby,
ktorí sú užívatelia digitálnych technológií.
Obsahy, ktoré edukačné balíky (softvéry) prenášajú, sú deťom/žiakom/študentom takisto
prezentované v uzatvorenom cykle. Dôležitejším didaktickým aspektom z pohľadu autorov
tohto učebného textu sa ukazuje nielen samotný cieľ, ale najmä učiteľov zámer samotného
didaktického uplatnenia digitálnych technológií v procese výučby. Ak je učiteľovým zámerom
vykonávaním krokov a opakovaním jednotlivých krokov, ktoré vyžaduje edukačný balík
(softvér), reprodukovať obsah (učivo), tak samotný proces učenia sa má, i napriek tomu, že sa
pri učení sa využívajú digitálne technológie, mechanicko-reproduktívny, pamäťový charakter
vyžadujúci už vyššie zmieňované nižšie psychické procesy na princípe podnetu/stimulu –
reakcie/odpovede (sleduje sa reakčný čas a správnosť odpovede) s externým posilňovaním
súvisiacich s (technologickou) mechanickosťou „krokov“.
Príklad: Osamelé, či skupinové využitie edukačného balíka (softvéru) obsahujúceho
„zábavné/hrové“ činnosti spočívajúce napr. na doplňovaní správnych geometrických útvarov
zodpovedajúcej farby (ako typ odpovede na podnet) podľa vyobrazenej predlohy.
Príklad: Využitie interaktívnej tabule na usporiadanie zobrazených predmetov podľa vopred
určeného kritériá. Učiace sa subjekty mali za úlohu pomocou nástrojov interaktívnej tabule
usporiadať predmety, ktoré do (vizuálne zobrazovanej) lekárničky patria na základe odlíšenia od
tých, ktoré do nej nepatria (ako typ odpovede na podnet).
Kognitivistické teórie, v didaktike známe pod označením konštruktivistické teórie,
nezameriavajú sa na nácvik počítačových zručností, pretože počítajú s tým, že konštruktívny
mentálny potenciál jednotlivcov disponuje tvorivým mechanizmom učenia sa subjektu, ktorý sa
dokáže vyrovnať s nedostačujúcim poznaním, či menej aktivizovanými spôsobilosťami natoľko,
že jednotlivec koná a pôsobí v smere vyrovnávania kognitívnej nerovnováhy so zámerom byť
čoraz viac spôsobilejší uplatňovať digitálne technológie na tie účely, ktoré on sleduje. V tomto
procese personálneho nadobúdania individualizovaného poznania jeho konštruovaním
a personálneho (vysoko osobnostného) nadobúdania kompetencií (spôsobilostí) sú aktivizované
vyššie psychické procesy a dôležité mentálne operácie. Konštruktivistické poňatie využitia
digitálnych technológií vo výučbe nazerá na toto využívanie ako na proces osobného
konštruovania z uhlu pohľadu dieťaťa/žiaka/študenta; z problémov ktoré sa viažu na využitie
digitálnych technológií v prospech učenia sa; z osobne dieťaťom/žiakom/študentom
iniciovaných hypotéz a riešení, ktoré sú tomu učiacemu sa prispôsobované. Konštruktivistická
teória zdôrazňuje interaktívnosť, čo didakticky znamená, že dieťa/žiak/študent môže
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nadobudnúť informácie interakciou s rôznymi zdrojmi (fyzickými i humánnymi), pričom však
tieto informácie na rozdiel od behavioristického poňatia (kde sú koncovými a uzatvorenými
položkami) slúžia jednotlivcovi ako prvotná informácia, ktorú postupne mentálnou tvorivou
aktivitou spracúva s opätovným využitím ďalších interakcií (ako s digitálnymi technológiami, tak
i príp. s iným jednotlivcom). Výučba v tomto konštruktivistickom poňatí spočíva na hrách,
audiovizuálnych, simulačných a interaktívnych PC programoch a obsahy sú prezentované
explikatívnou (vysvetľujúcou) a otvorenou formou. Dôležitá je jednotlivcova interpretácia
a porozumenie procesom, ktoré boli aktivizované aj vďaka uplatneniu digitálnych technológií.
Učiteľ v tomto koncepte procesu výučby zabezpečuje a spolu s každým jednotlivcom rozvíja
dizajn simulácií a výučbových aktivít osobnostného rozvoja s prepojením kognitívnych,
umeleckých a kreatívnych komponentov. T. z., že výučba je individualizovaná v spektre
rozvojových možností každého jednotlivca a jemu predkladaných (či ním identifikovaných)
učebných (praktických) problémov.37 Ako vidieť, tu sa digitálne technológie z didaktického
aspektu ukazujú ako prostriedok, nie ako cieľ.
Príklad: Využitie počítačovej grafiky na projekciu (zobrazenie) vlastných predstáv (vlastných
interpretácií vlastného konceptu, „obrazu“) viažucich sa na koncept fyziológia ľudského tela. Tu
jednotlivec uplatňuje vlastný mentálny plán, hľadá vhodné stratégie (postupy v konaní
a pôsobení) tak, aby dosiahol zamýšľaný cieľ. Uskutočňuje vlastnú, personálnu konštrukciu ako
procesu, tak i cieľového konštruktu. Jeho mentálny, materiálny a expresívny text konania
a pôsobenia (jeho produkty, artefakty) pri využívaní digitálnych technológií nesie pečať
autorstva. Nepotrebuje vzory, predlohy, ukážky na to, aby ich neproduktívne reprodukoval. Je
inšpirovaný a provokovaný tak, aby mohol poskytnúť svoju interpretáciu, svoju verziu, svoju
výpoveď – svoj artefakt, produkt, médium. Dieťa/žiak/študent sa učí tým, že vytvára/produkuje
čosi (produkt/artefakt) nové, osobné, ak využíva rôzne materiály, technológie (napr. digitálne
technológie), ak vytvára externý artefakt – napr. robot, počítačový program a pod. Vytvorenie
artefaktu učiaci sa subjekt mentálne plánuje a osobne realizuje, premýšľa (uplatňuje dôvtip,
lebo nie je zaťažený konvenčným myslením – tradovanými mentálnymi schémami dospelých
jednotlivcov, tzv. profesionálov) o ňom a využíva ho (tento aspekt zodpovedá
konštruktivistickému smeru s označením konštrukcionizmus).
Podľa S. Paperta a I. H. Capertona jedným z najefektívnejších prostriedkov pre
konštrukcionistické učenie sa je počítač a programovací jazyk (napr. Logo). V tomto smere má
učiaci sa subjekt dočinenia s dizajnom, ktorý je jeho svojským stvárnením vlastného návrhu
a tvorby (procesu tvorenia/vytvárania), keď učiaci sa subjekt produkuje – vytvára (pretváraním
37

Ústredným predstaviteľom konštruktivizmu bol J. Piaget (organizmická, geneticko-kognitívna teória, praktická
teória a iné označenia). V súčasnosti sú kognitivistické teórie učenia sa a učenia inšpirované (tiež) smerom
označovaným pojmom konštrukcionizmus (ako vývojovo novší smer). Ústredným predstaviteľmi sú S. Papert a I. H.
Caperton, ktorí definujú koncept učenie sa robením/utváraním a koncept situovaný konštrukcionizmus. Títo vedci
v 1980 vstupujú do koncernu LEGO a realizujú výskumný projekt s názvom Epistemológia a učiaca sa skupina.
Výsledky ich výskumu ovplyvnili napr. koncept stavebníc LEGO. Ich vedecký prínos je koncipovaný v publikácii
Constructionism (1991). Prínosným pre teórie učenia sa a učenia je ich konfrontácia konštrukcionizmu
a inštrukcionizmu (behavioristická a akademická teória). V súvislosti s novými technológiami sledovali možnosti
učenia sa detí/žiakov/študentov prostredníctvom využitia digitálnych technológií a programovacích jazykov
z pohľadu dieťaťa/žiaka/študenta (nie z pohľadu dospelého na dieťa/žiaka/študenta).
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utvára) zmysluplné produkty, artefakty. Práve digitálne technológie sú vhodným nástrojom na
rozširovanie toho, čo jednotlivci dokážu vytvoriť a čo sa pri tom naučia (pozri: J. Siraj-Blatchford
a kol., 2005, D. Kostrub, 2008, M. J. Rodrigo, J. Arnay a kol., 1997 a iní).
Sociokognitivistické teórie, v didaktike známe pod označením sociálno-konštruktivistické teórie
sledujú využitie digitálnych technológií vo výučbe v sociálnej dimenzii (diskurzívne,
komunikatívne praktiky súvisiace s digitálnymi technológiami) a z aspektu kultúrnej praxe
(oblasti a obsahy kultúrnych praktík súvisiacich s digitálnymi technológiami na báze historicky
podmienených
kontextov),
ktoré
vyžadujú
iné
subjekty,
ostatní
členovia
spoločenstiev/spoločností, aby ich učiaci sa interiorizáciou (zvnútorňovaním na báze
transformácie a rekonštrukcie) nadobudol. Využitie digitálnych technológií vo výučbe sa deje na
podklade mentálnych funkcií členov učiacej sa skupiny (v triede, škole), ktoré sú odvodené
z každodenného, kultúrne podmieneného života. Tieto mentálne funkcie sú späté so
zmieňovanými diskurzívnymi praktikami (o čom sa vedú diskusie) a kultúrnymi praktikami (čo sa
robí/vykonáva). Pre sociokonštruktivistov vyvstáva zmysel využitia digitálnych technológií vo
výučbe z interpersonálnej interakcie a vzájomnej transakcie s ostatnými subjektmi (v učiacej sa
i mimo učiacej sa skupiny) prostredníctvom kognitívne situovaného dialógu (diskusie)
v špecifických kultúrnych kontextoch, ktoré subjekty spoločne symbolicky vzájomne konštruujú
a zdieľajú. Aspekty situovaného a kontextového dialógu (diskusie) vrátane uplatnenia stratégií
dialogickej argumentácie (diskurz – výpovede o faktoch) v súvislosti s využívaním digitálnych
technológií implikujú fakt, že rozvíjanie digitálnych kompetencií (ovládania digitálnych
technológií) je potrebné vidieť a analyzovať ako sociokultúrnu prax súčasného života, kde
učenie sa je reálne možné kdekoľvek a v akýchkoľvek praktických a kultúrnych aktivitách
majúcich učebný charakter; i tu sú digitálne technológie chápané ako prostriedok.
R. Garrison a kol. (1999 In N. Friesen, S. Lowe, 2012) vysvetľujú učebnú skúsenosť, ako
kolaboratívny proces komunikácie za účelom konštruovania zmysluplného a užitočného
poznania. Kolaborácia (spolupráca je podmienkou) je základným aspektom kognitívneho vývinu
a rozvoja kognície (poznania), pretože ich nemožno oddeliť od sociálneho kontextu. Progresívni
učitelia sa v súčasnosti tiež podieľajú na vytváraní komunity vo virtuálnom prostredí. Ako G.
Siemens (2006), tak i N. Friesen spolu s S. Loweom (2012), zdôrazňujú význam komunikácie
a špeciálne procesu kolaborácie ako „uvažovania/úvahy“ orientovaných na dosiahnutie
konsenzuálnej pravdy alebo širokej platnosti (valídnosti) prostredníctvom otvoreného zdieľania,
porovnávania, hodnotenia rôznych názorov a perspektív. Rôzne koncepty, pojmy a modely sa
môžu vzťahovať na tento proces. R. Garrison a kol. (1999) preto zdôrazňujú cyklický model
kritického skúmania, otázok a formovania komunít spojených s týmto procesom. Odkazujú tiež
na uvážlivý proces kritického diskurzu, kolaboratívne konštruovanie poznania a digitálnymi
technológiami podporované kolaboratívne učenie sa; sú to procesy, ktoré sa zakladajú na
kolaboratívnych, uvážlivých a evalvačných činnostiach. G. Siemens (2006) uvádza, že proces
učenia sa a proces poznávania vyžadujú diverzitu názorov. Učenie sa chápe ako kolaboratívny
proces zdieľania a porovnávania názorov a hľadísk prostredníctvom konverzácie, diskusie
a vzájomnej kritiky. G. Siemens (2006) vidí konverzáciu a dialóg ako neodmysliteľné súčasti
procesu formovania na báze spájania sa s inými ľuďmi cez sociálne siete. Deti/žiaci/študenti
začínajú využívať digitálne technológie pre svoje učenie sa najprv vo svojich domovoch, neskôr
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v školách (od materskej školy po vysokú školu), v rôznych komunitách (spoločenstvách),
spoločnosti, ktorej sú súčasťou, (najprv) keď aktívne pozorujú konanie a pôsobenie iných, keď
sa aktívne, interaktívne, transaktívne, kolaboratívne a kriticky spolupodieľajú na rôznych
činnostiach konkrétnych aktivít (v ktorých sa využívajú, prirodzene aj digitálne technológie),
majúcich učebný charakter a nevyhnutne, keď s ostatnými diskutujú o tom, čo (produkt,
artefakt) sa uskutočnilo/vykonalo/dosiahlo a pod.38
Príklad: Celou skupinou využitý softvér na spracovanie digitálnymi fotoaparátmi nasnímaných
fotografií (a neodmysliteľných tematicky koncipovaných skupinových komentárov
a interpretácií) do podoby elektronického katalógu dôkazov uskutočnených zmien v prírode pod
vplyvom prevládajúceho ročného obdobia. Táto aktivita je podmienená zodpovedajúcim
a účelným uplatnením diskurzívnych praktík (napr. rokovacie stratégie a vydiskutovávanie)
a kultúrnych praktík (zodpovedajúce konanie a pôsobenie v zmysle sledovaných cieľov),
zastávaním jednotlivých prislúchajúcich rol (napr. diskutér, kontrolór, vývojár/tvorca, návrhár,
prezentátor, moderátor, konštruktér, informátor, realizátor a pod.), dosiahnutím vzájomného
konsenzu (zhody), vzájomného zdieľania skupinou preferovaného názoru (ktorý bude nosným,
určujúcim prvkom), prítomnosťou sociokognitívneho konfliktu (seriózneho kognitívneho
a zároveň sociálneho konfliktu, ktorý umožní precizovať to, čo sa zamýšľa skupinou dosiahnuť
a zároveň nachádzať vhodnú stratégiu), skupinovým mentálnym plánom, ktorého realizácia je
interpersonálna, interakciou myslí v riešení problému angažovaných subjektov v skupine.
V tomto smere má učiaca sa skupina detí/žiakov/študentov dočinenia s dizajnom, ktorý je ich
svojským stvárnením skupinovo poňatého projektu, návrhu a tvorby (procesu
tvorenia/vytvárania), keď učiace sa skupiny detí/žiakov/študentov produkujú – vytvárajú
(pretváraním utvárajú) zmysluplné produkty, artefakty. Učiteľ je v role moderátora, asistenta
(spolupracovníka), konzultanta, ale najmä v role dizajnéra, pretože má syntetizujúcu úlohu –
externe syntetizuje to, čo produkujú mysle členov učiacej sa skupiny, čím im súčasne umožňuje
reflektovať ich skupinové mentálne tvorivé úsilie a mentálnu elaboráciu.
V súčasnosti, podľa autorov učebného textu, by sa učiteľskí profesionáli (učitelia všetkých etáp
vzdelávania) (už) nemuseli zaoberať otázkami (vyjadrenými myšlienkou behavioristov) prípravy
učiacich sa subjektov na prácu s digitálnymi technológiami, to môžu pokojne nechať na nich
samotných, ako aj otázkami využitia softvéru na (behavioristicky poňaté) udržiavanie pozornosti
a pamäte v bdelom stave, ale zamerať sa na náročnejšie aspekty rozvíjania digitálnych
kompetencií detí/žiakov/študentov; na komplexnejšie ovládanie digitálnych kompetencií (až
vtedy slúžia digitálne technológie ako prostriedok). V mimoškolskom prostredí, bohatom na
rozmanité kontexty diskurzívnych a kultúrnych praktík, sú jednotlivci prirodzene kontaktovaní
so svetom digitálnych technológií natoľko, že ďalšie poúčanie/priúčanie/zaúčanie zo strany
učiteľov v tejto oblasti sa môže ukazovať ako odtrhnuté od životnej praxe. Priame i nepriame
38

Ústredným predstaviteľom sociokonštruktivizmu (kultúrno-historická teória, sociálny rekonštruktivizmus, kritická
teória a iné označenia) bol L. S. Vygotský. Jeho teória je interpretovateľná cez ústredný koncept všetko mentálne
má pôvod v sociálnom, čím sa zdôrazňuje aktívna participácia členov učiacej sa skupiny, zóna najbližšieho rozvoja,
náročný proces sociálne podmienenej mentálnej rekonštrukcie a transformácie poznania označovaný ako
interiorizácia (zvnútorňovanie), sociálne podmienená elaborácia ako interakcia myslí, diskurzívne praktiky
vydiskutovávania na báze procesov interpersonálnej interakcie, komunikatívnej transakcie a mentálnej intraakcie a
iné.
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skúsenosti detí/žiakov/študentov sú veľmi vzdialené výučbe v súčasnej škole, a preto je
potrebné zabrániť tomu, aby škola v tomto smere nepôsobila kontraproduktívne, ale naopak,
aby dokázala didakticky využiť mimoškolsky nadobudnuté skúsenosti v prospech samotného
(zmysluplného a plno významového) učenia sa a rozvoja detí/žiakov/študentov.
Vo svete, v súčasnom – postmodernom období sa realizujú projekty zamerané na využitie
digitálnych technológií v predprimárnom, primárnom, sekundárnom a terciárnom vzdelávaní.
Tieto projekty sú širokospektrálne; zahrnujú rozvoj osobnostných kvalít detí/žiakov/študentov,
interpersonálne aspekty, komunikáciu, kolaboráciu (aktívnu spoluprácu so zastávaním rol, čo je
typické pre kolaborujúce kultúry), kreativitu, riešenie problémov, predstavivosť, metakogníciu,
participáciu, umelecko – expresívne možnosti a mnohé ďalšie. To všetko (tiež) pri konštruovaní
programovateľných multisenzorických robotických hračiek (počítačom riadené objekty), ktoré
podporujú proces učenia sa v učiacej sa skupine so súčasným implementovaním množstva
technologicky integrovaných informatických aplikácií pre spoločné utváranie a udržiavanie
„triedy budúcnosti“39 (život v 21. storočí, život v postmoderne). Aktívne a spoločné
konštruovanie a udržiavanie triedy budúcnosti umožňuje venovať pozornosť novým formám
zmysluplného a plno významového učenia sa (t. z. novším kultúrnym nástrojom a kognitívnym
protézam) zakladúceho sa na dizajne (stvárnení).40 Neodmysliteľnou súčasťou zmysluplného
39

To je zvláštne. V Slovenskej republike sa zatiaľ (a to najmenej od roku 1900) hovorí stále a bez prestávky
o modernej dobe, o modernom vzdelávaní, modernej škole, modernizácii obsahu, či o modernizácii výchovy
a vzdelávania. Celý svet žije svojimi postmodernými životmi/realitami a my stále modernizujeme. Že v podstate
toto slovo zostalo len akousi floskulou, si – pravdepodobne – málokto uvedomuje.
40
Ako sa už v texte viackrát uvádza 21. storočie (v ktorom prevažujú kognitivistické a sociokognitivistické teórie
učenia sa a učenia) umožňuje subjektom nazerať na entity, koncepty, koncepcie a i pod inými zornými uhlami, než
tými, ktoré boli preferované v 20. storočí. Jednou z možností, ako nazerať na proces výučby v školách, je pohľad
sociokognitivistických teórií učenia a učenia sa. Z aspektu týchto teórií je proces výučby koncipovaný odvíjaním od
konštruktu dizajn. Proces výučby, ako dizajn, je sociokultúrne (t. z. vzájomným prispením angažujúcich sa
detí/žiakov/študentov a učiteľov) rozvíjanou entitou spracúvania informácií do podoby inteligentných ľudských
produktov, artefaktov a (produktov vzájomnej interakcie myslí), ktoré majú mentálnu (idea), manuálnu (materiálny
produkt/artefakt) i expresívnu (umelecký produkt/artefakt) formu. Dizajn procesu výučby škole vytvárajú učiace sa
subjekty spolu s vyučujúcimi subjektmi (sú v rolách dizajnérov) tým, že sú protagonisti aktívnej elaborácie
informácií. Tieto subjekty uplatňujú (najmä) schopnosť rozpoznať dôležité informácie a spôsobilosť (najmä) hľadať
informáciu/e v (učebnej) téme, v probléme. Dizajn to je (aj) aktivita inteligencie, v ktorej učiace sa i učiace subjekty
sa usilujú o prepis (transkripciu) a preklad (transláciu) informácie (ako dôležitej entity) do vlastnej mentálnej
tvorivej aktivity (ide predovšetkým o procesy transformovania známeho na neznáme a neznámeho na známe)
a zodpovedajúceho konania, pôsobenia. Výsledkom sú potom rôzne verzie poznania a nie kópie, typické pre
re(ne)produktívne procesy učenia sa a učenia. Samotná didaktická prax v školách však zväčša ešte stále spočíva na
subhumánnych formách (učenie sa formou osvojovania – osvojovanie sa týka prvej signálnej sústavy, vzťahu
podmienených a nepodmienených reflexov, vyhasínania spojov, externého posilňovania a pod.) učenia sa a učenia;
čo je v príkrom rozpore s vyššie uvedenými myšlienkami pochádzajúcimi z kognitivistických a sociokognitivistických
teórií učenia sa a učenia. Učiteľ má rámcový koncept výučbovej aktivity ako kľúčovej informácie (učebnú tému
v bodoch s cieľmi, či bez nich). Tento rámcový koncept je aktívnou spoluúčasťou a spoluprácou
detí/žiakov/študentov navzájom a spoločne s učiteľom rozvíjaný, utváraný (t. z., sociálne konštruovaný) so
zámerom spoločne utvárať perspektívu nazerania na učivo, ktorá skupine najviac vyhovuje a zodpovedá zvolenej
téme. Takto poňatá výučbová aktivita (a jej celkový kontext) je privátnou záležitosťou učiacej sa skupiny
(detí/žiakov/študentov a učiteľa); to vylučuje možnosť, že by bola niekým iným (ako deťmi/žiakmi/študentmi
a učiteľom, ktorých sa týka) vopred pripravená – „nalinajkovaná“. Vzniká, rozvíja sa a zaniká (presnejšie: nezaniká,
skôr prechádza do ďalšej výučbovej aktivity) aktívnosťou participujúcich subjektov.
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a plno významového učenia sa je tiež reflektovanie konania a pôsobenia učiacej sa skupiny (a jej
jednotlivých členov), vďaka ktorej môžu jednotliví členovia (i sama celá skupina) učiť sa z uhlov
pohľadu (perspektív nazerania) iných osôb vo svojich reflektujúcich experimentoch súčasného
života. J. Siraj-Blatchford a kol. (2005, s. 125) na základe svetovo realizovaných projektov
a niekoľkoročného náročného skúmania v procese výučby v školskom prostredí, definujú tieto
zistenia (pozorne prečítať prvé dva body):
• Neexistujú nijaké kognitívne prekážky na to, aby učiace sa subjekty konštruovali
a programovali kybernetické kreatúry.
• V podmienkach vhodne definovaného kontextu a špecializovaných nástrojov sú
učiace sa subjekty spôsobilé programovať robota.
• Na pomoc projektom učiacich sa subjektov sa má kontrolovať komplexnosť
prostredia programovania spôsobom, ktorý prezentuje niektoré prvotné výkonné
prvky.
• Navrhnuté prostredie môže byť využiteľné vďaka jeho atraktívnosti, charakteru jeho
detailov, kontrole a vhodnosti na to, aby (zároveň) bolo cieľom diskusie a reflexie.
I z tu uvádzaných dôvodov sa ukazuje viac ako potrebným nahradiť proces výučby koncipovaný
myšlienkou cez vedu, sa dostávať do života za výučbu postupujúcu (komplexným) životom
(takým, akým je) s vyústením do prislúchajúcich vedných oblastí.
Ak by sa čitateľovi v tomto učebnom texte uvádzané informácie ukazovali v súvislosti s učiacimi
sa subjektmi v procese výučby vo vzdelávaní náročné, ťažké pre samotné učiace sa subjekty,
prípadne, že by mal pochybnosti o tom, že tieto učiace sa subjekty nie sú spôsobilé
a osobnostne rozvinuté na to, aby zvládali samostatne, kompetentne, uvedomene, interaktívne,
prakticky i kriticky využívať digitálne technológie pre svoje (zmysluplné, plnovýznamové) učenie
sa, ktoré je subproduktom pri vytváraní produktov, artefaktov, tak istotne je potrebné, aby
zmenil svoj pohľad dospelého na učiaceho sa (uskutočnil zmenu vo svojom nazeraní na učiaceho
sa a jeho potenciál) za pohľad dieťaťa/žiaka/študenta (ako sa deti/žiaci/študenti „pozerajú“ na
svet, si pravdepodobne každý z nás pamätá!) s pridaním dôvery v osobnosť
dieťaťa/žiaka/študenta (a v skupinu učiacich sa). Autori učebného textu realizovali niekoľko
výskumno-didaktických projektov (na báze sociokognitivistických teórií učenia sa a učenia),
v ktorých boli učiace sa subjekty hlavnými protagonistami (aktérmi) vo využívaní digitálnych
technológií a nezdalo sa, že by boli menej schopné ako dospelý/í, či neschopné vôbec ničoho.41
Narodili sa a žijú v postmodernej dobe. Podľa autorov tohto učebného textu didakticky
erudovaný a koncepčne premyslený proces výučby s digitálnymi technológiami rozvíja (tiež): a)
informačnú gramotnosť (spôsobilosť vyhľadávať informácie v rozmanitých zdrojoch a ovládať
informačné technológie), b) kognitívnu gramotnosť (spôsobilosť nadobúdať informácie
41

V r. 2009 autori tohto učebného textu sa koncepčne, realizačne i aktívne spolupodieľali na realizácii
kurikulárneho projektu „Prebúdzanie prírody“ s Boženou Bakanovou a Katarínou Čabanovou z materskej školy
v Lovinobani (Slovenská republika) a kurikulárneho projektu „Kovačica objektívmi detí“ s Bc. Lídiou Mravíkovou
z materskej školy – Kolibri v Kovačici (Srbská republika). Základom oboch projektov je dieťaťom/deťmi plné
využívanie digitálnych technológií, dostupných médií, multimédií v prospech vlastného učenia sa a rozvoja. Obidva
projekty sú koncipované na základe sociokognitivistických teórií učenia sa a učenia. V realizácii obidvoch projektov
ide o minimalizovanie moci poznania učiteľky a o podporovanie interaktívneho, kolaboratívneho, činnostnoskúsenostného, autentického a zážitkového učenia sa detí v učiacich sa skupinách.
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a mentálne ich elaborovať), c) digitálnu gramotnosť (spôsobilosti ovládania digitálnych
technológií), d) komunikatívnu gramotnosť (ovládanie spôsobilosti hovoriť, počúvať, písať,
čítať). Proces učenia sa je považovaný za situovanú činnosť a získava formu účasti jednotlivcov v
sociálnej sieti, ktorí sledujú školské (sociokultúrne) ciele. Skôr než nazeranie na učenie sa ako na
akvizíciu poznatkov, táto perspektíva koncipuje učenie sa ako proces stávania sa účastníkom
sociálno-kultúrnej praxe prostredníctvom sociálnej interakcie v rozvoji zdieľaných (či
nezdieľaných) praktík a činností v rámci sociokultúrneho prostredia, v ktorých vzájomne
rozvíjaná sieť názorov slúži učiacim sa ako priestor na vytvorené, rafinované, sofistikované,
vykonané, zdieľané, diskutované a vzájomne prerokované učebné praktiky.

Obrázok 4 Deti v otvorenom učebnom prostredí – využitie digitálneho fotoaparátu.

Obrázok 5 Využitie notebooku v procese výučby – úprava digitálneho záznamu.

Obrázok 6 Didaktická reflexia – prezentácia výučbových aktivít prostredníctvom digitálnych technológií.
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6 PROCES VÝUČBY A VZDELÁVANIE V 21. STOROČÍ
Autori tohto učebného textu súhlasia s názorom M. Blaška (2009): „v období školskej reformy,
procese v ktorom prechádza školstvo európskych krajín, pojem „reforma“ je možné nahradiť
pojmom „rozvoj“ s cieľom zdôrazniť (kontinuálny) proces, ktorý nemá (za)definovaný koniec
(resp. snažiť sa stále zlepšovať dizajn v procese výučby a spoločnosť vo všeobecnosti – rozvíjať
nový spôsob myslenia)“. V dizajne školského kurikula ide hlavne o zmenu cieľov vzdelávania.
Novo koncipované ciele vzdelávania vychádzajú zo všeobecne uznávanej formulácie štyroch
základných cieľov vzdelávania pre 21. storočie (J. Delors, 1996), učiť sa (s)poznávať (nástroje
poznávania, kritické a tvorivé myslenie, zvedavosť, pozornosť), učiť sa konať (získavať životne
dôležité schopnosti), učiť sa žiť spoločne (rešpekt a úcta k druhým, tolerancia k odlišnosti), učiť
sa byť schopný (sebareflexie, autoregulácie, zodpovednosti). Ako uvádza M. Blaško (2009)
súčasná školská reforma potrebuje vytvárať funkčný systém plánovania, organizovania, vedenia,
kontrolovania a hodnotenia kvality školy. Rovnako sa potrebuje zvyšovať autonómia škôl a ich
zodpovednosti pre najlepšie uplatnenie sa na trhu vzdelávania a v profesii. Dôraz sa kladie na
výraznú zmenu školského vzdelávacieho programu orientovaného na rozvíjanie a
zdokonaľovanie kompetencií detí/žiakov/študentov, ale predovšetkým o zabezpečovanie
vysokej kvality učiteľských profesionálov, spolu so zvyšovaním významu a postavenia učiteľskej
profesie pri uskutočňovaní týchto premien školy, ktoré sa v konečnom dôsledku zúročia vo
vzdelávaní spoločnosti. Najdôležitejšou podmienkou úspešného uvádzania reformných zmien v
školstve je vytvorenie takých podmienok, ktoré posilňujú profesijnú autonómiu učiteľa,
podporujú učiteľa v prijatí zmien a ochota ich realizovať. Ďalšie vzdelávanie učiteľov je
nevyhnutnou súčasťou a podmienkou rozvoja školy. Hlavným cieľom je zmena v učiteľovom
myslení a konaní, odstup od starého prístupu vo výučbe v prospech rozvoja osobnosti
dieťaťa/žiaka/študenta pre súčasný a budúci svet. V reforme je rovnako dôležitá výmena
využívaných materiálno-technických prostriedkov a pomôcok. Pre vzdelávanie, rozvoj osobností
učiteľských profesionálov, môžu napomôcť kvalitne pripravené kurzy, konzultácie, diskusie s
pedagógmi, psychológmi, didaktikmi vysokoškolských pracovísk, vrátane ponuky aktuálnych
metodických materiálov pre štúdium učiteľov ako uvádza M. Blaško (2009).
Učiteľským profesionálom (učiteľom MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ) je dôležité zdôrazniť potrebu (socio)
konštruktivistických prístupov nadobúdania/koprodukovania nového poznania (stratégie
výučby založené na princípe bádania, skúmania a konštruovania učiacimi sa subjektmi), a na
sociálnu dimenziu učenia sa (význam komunikácie, interakcie a spolupráce v poznávacom
procese). Už sú známe odpovede na otázku: Prečo transmisívne spôsoby odovzdávania
poznatkov v hotovej podobe s dôrazom na ich pamäťové „osvojovanie, verbálne metódy
a frontálnu organizáciu“ výučby môžu ťažko podporiť rozvoj požadovaným kompetenciám
a umožniť/dosiahnuť očakávaným výsledkom vzdelávania (M. Blaško, 2009).
Učiaci sa subjekt v súčasnej dobe má byť jazykovo zdatný, pripravený do života v súčasnom
prepojenom svete, dorozumievať sa v materinskom a cudzích jazykoch, využívať digitálne
technológie, naučiť sa narábať rôznymi zdrojmi informácií, žiť, konať a spolupracovať s
ostatnými ľuďmi. Učiaci sa subjekt by sa mal naučiť samostatne konať, utvárať a riadiť vlastné
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ego, dokázať uskutočňovať svoje myšlienky, zodpovedne sa rozhodovať, starať sa o svoje
zdravie i zdravie ostatných, zapájať sa do občianskeho života, poznať a podporovať kultúrne
hodnoty. Rovnako je dôležité, aby učiaci sa subjekt aktívne participoval na výučbe i na dianí v
škole. Proces transformácie školstva, výučby je naďalej otvorený nie len na Slovensku, ale aj v
ostatných postkomunistických krajinách (M. Blaško, 2009).

6.1 Sociokognitivistické teórie učenia a učenia sa uplatnené vo výučbe
Sociokognitivistické teórie učenia sa a učenia iných sú teóriami, ktoré spájajú sociálny rozmer
a kogníciu (poznanie)42. Tieto teórie zdôrazňujú, že všetko mentálne (to, čo má jednotlivec vo
svojej mysli) pochádza z intenzívnych vzájomných sociálnych interakcií ľudí navzájom a zo
vzájomnej komunikatívnej výmeny medzi ľuďmi. Tieto teórie prezentujú, že ľudia sa
komunikatívne spájajú preto, aby vzájomne utvárali poznanie – diskutovali o ňom, ktoré je
potom nimi spoločne zdieľané a ďalej vzájomne pretvárané a uznané. Proces utvárania
spoločného poznania sa uskutočňuje v tematicky previazaných rozpravách (označovaných ako
diskurzy), v ktorých si členovia určitých spoločenských skupín utvárajú svoje poznanie tým, že si
vzájomne vydiskutovávajú (s uplatnením rokovacích stratégií) významy. To sa nezaobíde bez
prítomnosti sociokognitívnych konfliktov, ktoré umožňujú členom skupiny utvárať a pretvárať
poznanie. To, čo členovia skupiny menia, je uhol pohľadu, je to zmena perspektívy nazerania na
veci života. Členovia skupín na seba preberajú jednotlivé roly, čo im umožňuje vyskúšať si rôzne
kultúrne a diskurzívne praktiky. Tým, že vykonávajú v rámci aktivity rozmanité činnosti a aktívne
diskutujú nielen o tom, čo vykonávajú, ale i tom, čo tomu predchádzalo a čo bude perspektívne
nasledovať (s poukazovaním na rôzne alternatívy), sa v podstate učia (preto sa uvádza, že
učenie sa je subproduktom podieľania sa indivídua na sociálnych (diskurzívnych a kultúrnych)
praktikách, ktorými sa stáva členom sociálnej komunity). (Na)učenie sa čohosi je subproduktom
sociokultúrne konštruovaných aktivít. Tieto indície vypovedajú o charaktere procesu výučby
pod perspektívou sociokognitivistických teórií učenia sa a učenia iných.
Učiaci sa subjekt, hoci je týmito teóriami plnoprávne považovaný za individualitu a sú mu
pripisované prináležiace kvality, v procese výučby ho tieto teórie neodmysliteľne spájajú
42

To nepochybne áno, avšak za zmienku stojí, že genéza týchto teórií nebola jednoduchá a priamočiara. Za
priekopníka týchto teórií (nevynímajúc Sokrata) v novodobých dejinách je považovaný L. S. Vygotský. Jeho
kultúrno-historická teória obsahujúca koncepty ako sú interiorizácia, zóna proximálneho rozvoja (a i.) bola
prevratná a predznamenala výrazný odklon od akademizmu a behaviorizmu. Táto teória sa nástupom diktatúry
proletariátu stala nežiaducou. Diela L. S. Vygotského boli stiahnuté z obehu a neskôr zakázané. Študenti (a neskôr
i študenti študentov) L. S. Vygotského boli donútení verejne vyhlásiť, že diela ich učiteľa sú pavedami a hlúposťami.
Pod vplyvom stalinského projektu museli urobiť servilné zásahy do jeho diel a tým ich pozmeniť, a preto dnes sú
k dispozícii diela L. S. Vygotského, ktoré obsahujú pojmy vzďaľujúce sa sociálnemu konštruktivizmu a až okato
zvýrazňujúce akademické a behavioristické pojmy (ako napríklad pojmy osvojovanie, zručnosti, návyky, pestovanie,
úlohy, vedenie a pod.). Tieto skutočnosti boli dlhé roky utajované, vedci z ostatného sveta o nich nevedeli, preto
preukazovali údiv na tým, že náročná intramentálna a intermentálna transformácia uskutočňovaná jednotlivcami,
označovaná L. S. Vygotským pojmom interiorizácia, bola zredukovaná na subhumánne osvojovanie. V súčasnosti sú
známe už prehodnotené a reinterpretované fakty a tie sa uplatňujú v metodologickej činnosti vedcov i v didaktickej
činnosti učiteľov, a sú ďalej rozvíjané. V súčasnosti sú sociokognitivistické teórie pre pedagogickú psychológiu
a didaktiku najprínosnejšie. Známe sú pod označením kultúrno-historické, či sociokonštruktivistické teórie.
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s ostatnými individualitami, ako s deťmi/žiakmi/študentmi, tak s ich učiteľmi do učiacej sa
skupiny/učiacich sa skupín. Tieto teórie učenia sa a učenia konceptualizujú dieťa/žiaka/študenta
(nielen ako člena skupiny/skupín) ako sociálnu, mysliacu, autonómnu, kompetentnú
a produkujúcu bytosť, ako protagonistu sociálnych interakcií v celom rozsahu školského
i mimoškolského života. Keďže sa dôraz kladie na vzájomnú interpersonálnu interakciu
a vzájomnú komunikatívnu transakciu43, je nevyhnutné, aby poznanie (jeho význam, jeho
interpretácie) vznikalo v skupine detí/žiakov/študentov (spolu s ich učiteľom) a nie mimo nej
a už nie zásahom niekoho iného zvonku. Vznikajú verzie sveta, čo znamená, že perspektívy
nazerania na poznanie sa kvalitatívne posunuli na úroveň, z ktorej je možné nazerať na učivo
(poznanie) z odlišných hľadísk, t. z. inak, prijateľnejšie pre členov učiacej sa skupiny a komunitu,
ktorej sú súčasťou. V procese výučby učiteľ podnecuje stretnutie individuálneho
dieťaťa/žiaka/študenta a učiacu sa skupinu detí/žiakov/študentov s učebnými (a preto tiež
životnými) problémami navrhujúc im ich v otvorenom a neštruktúrovanom spôsobe tak, ako sú
prítomné v každodennom živote, ktorý všetci žijeme – práve preto je dôležité učiteľom na tieto
problémy poukázať (aby sa stali zaujímavé a hodné riešenia príp. i so zaujatím kritického
stanoviska). Učebné (a preto i životné) problémy nie sú nič iné, než elaborácia (spracúvanie)
každodenného a súčasného, ktoré obklopujú deti/žiakov/študentov a učiteľa. V takomto
procese výučby sa učiteľ nepostaví pred deti/žiakov/študentov s tým, že im ide „odovzdávať
učivo, aby si ho oni osvojili“. Sprostredkovateľská úloha učiteľa spočíva na iných kvalitách,
najmä na zabezpečovaní adekvátnych podmienok, príhodných situácií a neodmysliteľne
bezpečnosti (...), detí/žiakov/študentov tak, aby si deti/žiaci/študenti mohli rozvinúť a prejaviť
samostatnosť, uvedomelosť, kompetentnosť, autentickosť a i. pri objavovaní v učiteľom vopred
len rámcovo – ideovo navrhnutých výučbových aktivitách.44 Učiteľ je v týchto teóriách kultúrny
mediátor (cez kultúrne praktiky a prostredníctvom diskurzívnych praktík približuje konkrétnu
kultúru dospelých a jej typické znaky) a zosobňovateľ toho, čím môže disponovať
dieťa/žiak/študent vďaka uplatňovaniu kultúrnych a diskurzívnych praktík.
Učiteľ, v zmysle týchto teórií, má chápať proces výučby – výučbové kontinuum ako otvorený
proces, ktorý nie je vopred daný, ale vzniká a rozvíja sa v interakcii a transakcii (t. z. je sociálne –
aktívnosťou všetkých účastníkov – utváraný, preto je procesom) s deťmi/žiakmi/študentmi, ich
učiteľmi, učivom, fyzickým i sociálnym prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Preto je učiteľova
príprava redukovaná na prípravu obsahu a cieľov len v rámcovom – východiskovom poňatí
(preto sú veľmi vhodné kurikulárne projekty) a samotné plánovanie je kontinuálnym procesom,
43

Interpersonálna interakcia myslí členov učiacej sa skupiny, intermentálne procesy, intersubjektívna zhoda,
interpsychické procesy a ďalšie označenia slúžia na vyzdvihnutie spoločne zdieľaných procesov umožňujúcich
vydiskutovať prijateľný význam súvisiaci s poznaním, jeho prijatím a zdieľaním určitou skupinou prostredníctvom
diskurzu ako dialogickej argumentácie faktov.
44
V žiadnom prípade sa neuvažuje, že by deti/žiaci/študenti mali opätovne objaviť koleso, paru, či Ameriku, ale
myslí sa na to, že deti/žiaci/študenti radi objavujú to, čo predčasom neupútalo ich pozornosť, čo bolo mimo ich
zorného uhla pohľadu, čo im bolo v predchádzajúcom období nedostupné, čo si pred časom vysvetľovali inak, ako
im aktuálna skúsenosť ukazuje, príp. čo je nimi (alebo inými) spochybňované – to možno z didaktického aspektu
bezpochyby vzťahovať na učivo. R. Sutherland a kol. (2004, s. 415) uvádzajú, že didakticky vhodne usporiadané
kontrasty môžu pomôcť učiacim sa zvýrazniť nové funkcie, ktoré predtým unikli ich pozornosti a (na)učiť sa, ktoré
funkcie sú dôležité alebo irelevantné pre ich nový koncept poznania a utváraných kompetencií. I z tohto dôvodu sa
hovorí o experimentovaní s učebnou témou.
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súčasťou konkrétnej didaktickej praxe, a nie formálnym, vopred daným a účelovým. Plán
a projekt sa poníma ako didaktická hypotéza, ktorá sa učiteľovým pozorovaním a analyzovaním
v samotnom procese výučby overuje.45 Rámcové vymedzenie (ktoré je východiskové a ideové)
zohľadňuje skutočnosť, že nemožno vopred ani jednotlivcovi, ani učiacej sa skupine vopred
predpísať akýsi limitovaný zoznam konkrétnych obsahov, ktoré sa majú naučiť.
Pozícia učiteľa v procese výučby je kľúčová, avšak nie je nadradená čo sa týka poznania nad
jednotlivca, či učiacu sa skupinu. Kľúčová pozícia je podmienená, prirodzene najmä tým, že
učiteľ je dospelým človekom, že je to osoba s väčšou a kvalitatívne odlišnejšou sociokultúrnou
skúsenosťou, ale i preto, lebo je didaktickým profesionálom, čo znamená, že dokáže erudovane
posúdiť, čím, prečo a ako majú byť učiace sa subjekty kontaktované. Didaktická erudovanosť
a kompetentnosť mu umožňujú zodpovedne rozhodovať sa pre adekvátny výber učiva, cieľov,
pretvárajúcich i podporných komponentov výučby tak, aby reálne zabezpečoval rozvíjanie
učebných procesov, a tým i rozvoj osobnosti. Učiteľ preberá na seba rolu konzultanta, poradcu,
spoluhráča, kolaborujúceho partnera vo výučbových aktivitách, ktorý učiacim sa
deťom/žiakom/študentom spoločne pomôže nájsť dôležité informačné zdroje, ale príležitosť
a aktívnosť objavovať (nájsť spôsoby, ako získať odpovede na dôležité otázky/témy/problémy
a ako to uskutočniť) prenecháva samotným deťom/žiakom/študentom. Učiacim sa
deťom/žiakom/študentom pomáha v tom zmysle, že uplatňuje stratégiu (zodpovedá
sociokognitivistickým teóriám) obozretného podporovania učenia sa detí/žiakov/študentov.46
Samotný proces výučby, v tomto modeli, predstavuje didakticky premyslené momenty
stretnutia (učiteľov i detí/žiakov/študentov ako rovnocenných partnerov do diskusie,
v podieľaní sa na výučbových aktivitách, v príprave, realizácii i hodnotení a pod.) a stretu
(sociokognitívny konflikt), čo možno nazvať udalosťou. Z tohto dôvodu sociokognitivistické
teórie uplatňujú pojmy ako dizajn procesu výučby, kurikulárne inžinierstvo, zhodnocované
inžinierstvo, príp. architektúra.47 Rozvíjaním týchto konceptov v didaktickej praxi je
zabezpečené, že deti/žiaci/študenti sa učia účasťou v takých výučbových aktivitách, v ktorých
konajú/pôsobia nielen autenticky v otvorenom prostredí, ale tiež i predstieraním a hraním rol
(ktoré prevzali), a to i v imaginárnych situáciách (v ktorých majú príležitosť odskúšať si kultúrne
a diskurzívne praktiky „na nečisto“ tak, ako im to umožňuje ich predstavivosť a zároveň spolu
45

V tomto modeli výučby je prirodzené, že učiteľove prípravy sú obmedzené na kurikulárny projekt (v ňom na ciele
a obsahy/učivo), program výučbových aktivít (otázka ich usporiadanosti a časovej súslednosti) a na rámcové
vymedzenie konkrétnych aktivít, ktoré sa obsahom napĺňajú za angažovaného prispenia učiacich sa
detí/žiakov/študentov a učiacich učiteľov.
46
Stratégia obozretného podporovania formou výučbového lešenia umožňuje učiteľovi podporiť to, aby učiace sa
subjekty vedeli ako prísť na niečo, čo ešte nepoznajú a urobiť to, čo ešte nedokážu (pozri súvisiacu kapitolu v tomto
učebnom texte).
47
Tieto pojmy môžu u učiteľov vyvolávať nedôveru práve preto, lebo sa prednostne (hoci nie výlučne) v našich
podmienkach spájajú s inžinierstvom. Tieto pojmy, práve spojitosti s didaktikou, sa uplatňujú už sto rokov. Dizajn je
kultúra kontinuálneho učenia sa. Dizajn umožňuje personálnu realizáciu nedokončeného života. Dizajn je
záležitosťou spracúvania informácií do podoby inteligentných ľudských výtvorov/produktov. Dizajn znamená
uplatňovať schopnosť rozpoznať dôležité informácie a spôsobilosť hľadať informáciu/e v učebnej téme. Dizajn to je
aktivita inteligencie, vďaka nej sa subjekty usilujú o prepis a preklad informácie do vlastnej mentálnej tvorivej
aktivity.
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s tvorbou (vyvodzovaním) pravidiel.48 Takéto formy správania zodpovedajú životu v spoločnosti
dospelých ľudí, preto sa ukazuje dôležité rozvíjať ich už v období predprimárneho a primárneho
vzdelávania, nakoľko deti/žiaci v súčasnosti nie sú zo sveta dospelých nijako vylúčené. Práve v
modeli výučby spočívajúcom na sociokognitivistických teóriách učenia sa a učenia iných sa
výučba zakladá na vytváraní (aj) imaginárnych situácií, hraní (prevzatí a predstieraní) rolí
a spoločnej tvorbe pravidiel. Hranie sa je základom, preto hra, ktorá je v tomto modeli
využívaná, sa označuje pojmom didaktická hra49. Hranie sa je základnou formatívnou aktivitou
v tomto modeli výučby.
Učivo/obsah nie je nijaký, samostatne stojaci element; je to aktívum, ktoré spoločne vzniká
(koprodukuje sa) činnosťami, diskusiami, vydiskutovávaním s uplatnením rokovacích stratégií,
zmenou perspektív a pod. Nestojí mimo učiacich sa a učiacich, ale nachádza sa v ich mysliach
a evokuje sa aktivizovaním ich učebných potenciálov, konkrétne didakticky jeho
sprítomňovaním a rozpravami (diskurzmi) o ňom. Z tohto dôvodu učivo je v prípravách učiteľa
redukované na minimum, vo výučbe sa odvíja od témy, ktorá sa spracúva a písomne sa uvádza
napr. v podobe východísk. I učivo je rámcovou záležitosťou, ktorá je taktiež poňatá ako
východisková. Ciele v tomto modeli výučby sú dôležité, pričom však majú byť osobnostnými
i skupinovými ašpiráciami vzťahujúcimi sa na vývinové úrovne a rozvojové možnosti
detí/žiakov/študentov majú opisovať a zasahovať želateľný stav (preto ich učiteľ konfrontuje
s reálnym stavom). Keďže v tomto modeli výučby ciele nepredstavujú testovateľnú a merateľnú
položku, učiteľ má uplatniť dôvtip, uvážlivosť a erudíciu (profesionalitu) na to, aby odhadol,
identifikoval, či bol alebo nebol cieľ učiacimi sa deťmi dosiahnutý a v akej kvalite. Učiteľ
uplatňuje dynamické hodnotenie, a to počas dlhších časových úsekov, vrátane podpory
(seba)hodnotenia samotnými deťmi/žiakmi/študentmi, napr. i prostredníctvom portfólií (príp.
E-portfólia). Hodnotenie a (seba)hodnotenie sú chápané ako procesy metakognitívnej úrovne.
Hodnotenie a posudzovanie sú dynamickou záležitosťou, v ktorej sa hodnotia a posudzujú
mentálne, materiálne a expresívne produkty, ktoré umožňujú prostredníctvom nich
identifikovať v pozadí uskutočňujúce sa procesy rozvoja. Dôležitým faktom je tiež, že erudovaný
učiteľ môže dosiahnuté ciele identifikovať abstrahovaním na konci výučbového kontinua.
V tomto type výučby sa diagnostikovanie (určenie) oblasti proximálneho (najbižšieho) rozvoja
považuje za dôležité, pretože (ako už definoval L. S. Vygotský) úspech závisí od určenia oblasti,
ktorá je tesne mimo, ale nie príliš ďaleko za hranicami potenciálu učiacich sa.
48

Konanie je možné len tam, kde sú priestory na konanie, kde subjekt (subjekty) stojí pred možnosťou voľby medzi
rôznymi trajektóriami správania. Základom slobody konania je práve medzičlánok informačného procesu ako
faktora poznania priestorov konania, určenia rozhodnutia a realizácie konania. Konanie je určované a riadené
informačným procesom využívajúcim opisné informácie. Aktér (aktéri) musí disponovať určitou mierou poznávacej
kapacity, ktorá mu umožňuje získať informácie o situácii, o možnostiach konania a o kauzálnych súvislostiach.
Nositeľ (nositelia) konania musí byť schopný nejakým spôsobom uskutočňovať akt voľby, a to na základe
kognitívnych i praktických informácií, pričom oba druhy informácií sú pre určenie konania potrebné. Objasnenie
konania je interpretácia motívu, zámeru, t. z. pokusná zrozumiteľne racionálna rekonštrukcia informačného
procesu určujúceho konania (D. Kováčová, Ž. Surmajová, 2009).
49
V našom jazykovom povedomí je označenie didaktická hra bežné. Sociokognitivistické teórie učenia sa a učenia
však toto označenie (tento koncept) vysvetľujú nasledovne: didaktická hra vo výučbe a) podporuje
(seba)vyjadrovanie sa a reprezentáciu pomocou mentálneho plánovania hry, b) má explicitné roly a implicitné
pravidlá, c) používa herné symboly, d) rozsiahle využíva jazyk, e) zahrnuje imaginárny scenár.
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Sociokognitivistické teórie učenia sledujú ovplyvniteľnosť a modelovateľnosť učiaceho sa
externými podmienkami avšak nie v zhode s behavioristickými a akademickými teóriami. Tieto
skutočnosti nezlučujeme s konceptom dieťaťa/žiaka/študenta ako pasívneho prijímateľa
hotových poznatkov, právd, foriem správania a morálky, interpretácií sveta, ktorý je
v postkomunistických krajinách v školách a učiteľskými profesionálmi ešte stále preferovaný
a udržiavaný model výučby založený na behavioristických a akademických teóriách učenia
a učenia sa (napr. v Srbsku pod názvom model B)50 ako to interpretujú behavioristi. Ako uvádza
D. Kostrub (2008, s. 16–17) behavioristické teórie učenia sa sú aplikované v didaktickej
koncepcii, ktorá sa označuje pojmom pedagogický akademizmus a pedagogický (operantný)
technologizmus. Tieto teórie učenia sa nachádzajú uplatnenie v jednoduchých elementoch
učenia sa, pri ktorých ide o rýchle naučenie sa spravidla na motorickej (jednoduché reťazenie
pohybov) a verbálnej (jednoduché reťazenie slov) úrovni. V súčasnej postmodernej dobe
„osvojovanie si vedomostí memorovaním – úroveň, na ktorej si iba vedomosti osvojíme,
osvojené pamätáme a mechanicky reprodukujeme je chápané ako subhumánne (primitívne)
učenie sa formou osvojovania, lebo informácie rýchlo starnú“. Tento model výučby učenia
a učenia sa je v súčasnosti prekonaný, a preto vznikajú problémy pri jeho uplatňovaní v procese
výučby.
Proces učenia sa a proces poznávania vyžadujú narušenie vzťahu s konvenčnými
interpretáciami, kritický odstup od vlastných foriem uhlov pohľadu, uvedomenie, že nie sú nič
viac, ako len obyčajné, parciálne formy nazerania, cítenia a konania. Kritický odstup vyžaduje
kontrast, pluralitu alternatív, zmenu uhla pohľadu a pozície. Tak v individuálnom učení sa, ako
aj v skupinovom bádaní/skúmaní, najdôležitejším posunom je otvorenie sa novým perspektívam
nazerania a interpretovania reality/realít, rozpoznanie kritických aspektov fenoménov a situácií
nezvažovaných až niekedy v budúcnosti, ale využívaných ako platformy interpretácií
a inovačného konania (J. G. Sacristán a kol., 2008 In D. Kostrub, 2010). Ako uvádza D. Kostrub
(2008, s. 66), základnou premisou sociokognitivistických teórií je, že akékoľvek formy ľudskej
mentálnej aktivity sú derivované zo sociálneho a kultúrneho kontextu v procese ich vzájomného
zdieľania členmi istého kontextu – sociálneho a kultúrneho prostredia. Ide tiež o genetickokognitívnu koncepciu učenia sa J. Piageta, v ktorom je učiaci sa subjekt situovaný do pozície
aktívneho subjektu vlastného učenia sa, vďaka učiteľom profesionálne zaisťovanému priestoru
a dostatku času, si učiaci sa môže uplatňovaním svojich spôsobilostí, hodnôt a postojov
individuálne utvárať a pretvárať svoje poznanie na základe interakcie s prostredím a v prostredí
(personálny konštruktivizmus) a sociálny konštruktivizmus L. S. Vygotského označovaný ako
druhá kognitívna revolúcia. Táto koncepcia charakterizuje, že každá vyššia psychická funkcia sa
vo vývine dieťaťa/žiaka/študenta objavuje dvakrát. Najprv ako sociálna činnosť (t. z. ako funkcia
interpsychická) a druhýkrát ako činnosť individuálna, ako vnútorný spôsob myslenia
dieťaťa/žiaka/študenta, teda ako funkcia intrapsychická (L. S. Vygotský, 1960/1976 In B. Pupala,
2001).

50

Model B (Бихејвиористички приступ) – Mинистарство просвете Републике Србије – Упутство за вођење
књиге рада васпитача, 1992. Model B (model výučby, ktorý je založený na behavioristických a akademických
teóriách učenia a učenia sa).
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Spojenie sociálnych a kognitívnych teórií učenia sa označujeme integrujúcim pojmom
(socio)kognitívne teórie učenia sa, a v didaktickej koncepcii sú aplikované a označované
pojmom sociokonštruktivizmus, príp. sociálny rekonštruktivizmus (D. Kostrub, 2008, s. 62).
V Srbsku sa tento model učenia a učenia sa označuje ako model A51, ktorý je založený na
sociokognitívnych teóriach učenia a učenia sa. Najdôležitejší poznatok sociokognitivistických
teórií je skutočnosť, že všetko mentálne (čo je v mysli dieťaťa/žiaka/študenta), má pôvod
v sociálnom, v neustálej interpersonálnej interakcii a transakcii s ostatnými ľuďmi uvádza D.
Kostrub (2005, s. 7). Toto poňatie koncipuje učenie sa, ako interpersonálne interaktívny
a transaktívny proces vzájomného (spoločne zdieľaného diskutovania a konštruovania učiva, na
základe kolaborovania a spoločne zdieľaného významu, pochádzajúceho z nich, a ktoré sa
uskutočňuje v učiacich sa skupinách. Základnou myšlienkou tohto poňatia je, že žijeme
v symbolicky (vy)konštruovanom svete, svete symbolov, znakov, systémov, nástrojov a pod.
Výučba v tejto dimenzii je považovaná za sociokultúrne vzájomne subjektmi zdieľanú aktivitu.
Proces výučby v tomto ponímaní možno chápať ako rozšírený kontext navzájom zdieľaných
výučbových aktivít obsahujúci dvojitý proces re-konštruovania. Jeden proces sa uskutočňuje na
úrovni spoločne zdieľaných výučbových aktivít (interindividuálne), a druhý proces na
intraindividuálnej úrovni toho, ktorého učiaceho sa; z toho dôvodu sa vyžaduje analýza
dynamiky konštruovania spoločne zdieľanej aktivity, vo vnútri ktorej sa produkuje vlastné
učenie sa. Sociokognitívny model (t. z. model A) je koncept programu otvoreného systému
výučby. Východisko programu je dieťa/žiak/študent, ako neoddeliteľná dynamická osobnosť.
Učiteľ je tvorca, bádateľ, praktik a kritik vlastnej praxe. Tento model programu definuje
koncepciu výučby, nezadáva program vyučovania a zaúčania. Na základe tohto programu, školy
(MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a učiteľskí profesionáli) vyberajú podmienky a podnety (obsahov), ktoré
zabezpečia optimálny psychický a fyzický rozvoj detí/žiakov/študentov (Mинистарство
просвете Републике Србије, 1992).

6.2 Dizajn procesu výučby
Ako sa už v tomto učebnom texte viackrát uvádza, jednou z možností ako nazerať na proces
výučby (podľa didaktika D. Kostruba, 2010, s. 43), je pohľad sociokognitivistických teórií učenia
a učenia sa. Z aspektu týchto teórií je proces výučby, koncipovaný odvíjaním od konštruktu
dizajn. Proces výučby, ako dizajn, je sociokultúrne (t. z. vzájomným prispením angažujúcich sa
učiacich sa subjektov a učiteľov) rozvíjanou entitou spracúvania informácií do podoby
inteligentných ľudských výtvorov (výtvor vzájomnej interakcie myslí), ktoré majú mentálnu
(idea), manuálnu (materiálny produkt/výtvor) i expresívnu (umelecký produkt/výtvor) formu.
Dizajn procesu výučby vytvárajú učiace sa subjekty spolu s vyučujúcimi subjektmi (sú v rolách
dizajnérov) tým, že sú protagonisti aktívnej elaborácie (spracovania) informácií. Tieto subjekty
uplatňujú najmä schopnosť rozpoznať dôležité informácie a spôsobilosť hľadať informáciu/e
v učebnej téme. Dizajn, to je aktivita inteligencie, v ktorej učiace sa i učiace subjekty sa usilujú
o prepis a preklad informácie do vlastnej mentálnej tvorivej aktivity a zodpovedajúceho
51

Model A (Аутономност детета) – Mинистарство просвете Републике Србије – Упутство за вођење књиге
рада васпитача, 1992. Model A (model autonómneho a kompletného rozvoja učiacich sa subjektov, ktorý je
založený na sociokognitívnych teóriách učenia a učenia sa).
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konania, pôsobenia. Výsledkom sú potom rôzne verzie poznania a nie kópie, typické pre
re(ne)produktívne procesy učenia sa a učenia. Ako uvádza D. Kostrub (2010, s. 44–51), dizajn
procesu výučby v praktickom profile, v ktorom učiteľ má rámcový koncept výučbovej aktivity
ako kľúčovej informácie (učebnú tému v bodoch s cieľmi, či bez nich). Tento rámcový koncept je
aktívnou spoluúčasťou a spoluprácou detí/žiakov/študentov navzájom a spoločne s učiteľom
rozvíjaný, utváraný (t. z., sociálne konštruovaný) so zámerom spoločne utvárať perspektívu
nazerania na učivo, ktoré skupine najviac vyhovuje a zároveň zodpovedá zvolenej téme. Takto
poňatá výučbová aktivita (a jej celkový kontext) je privátnou záležitosťou učiacej sa skupiny
(učiacich sa subjektov a učiteľa); to vylučuje možnosť, že by bola niekým iným (ako učiacimi sa
subjektmi a učiteľom, ktorých sa týka) vopred pripravená. Vzájomne prepojené a nadväzujúce
výučbové aktivity vytvárajú výučbové kontinuum zodpovedajúce aj prislúchajúcemu
kurikulárnemu projektu (ktorý sleduje ideovo-tematický – cieľový zámer). Ako uvádza D. Ortiz
(2005 In D. Kostrub 2010, s. 44–51), kurikulárny projekt konštituuje inú – integrovanú – formu
prezentovania učebných obsahov (učiva) a výučbových aktivít. Takéto poňatie kulikurálneho
projektu zahrňuje uvažovať o úzkom prepojení učiva, cieľov a výučbovej aktivity. Učivo je
štruktúrované na poznatky, kompetencie (spôsobilosti), hodnoty a postoje a v kurikulárnom
projekte je rámcovo definované vo východiskách kurikulárneho projektu. I z tohto dôvodu sa
výučba líši od výučbovej skupiny k skupine. V procese výučby učiteľ podnecuje stretnutie
individuálneho učiaceho sa subjektu a/alebo učiacej sa skupiny s učebnými (a preto aj
životnými) problémami, navrhujúc mu/im ich v otvorenom a neštruktúrovanom spôsobe tak,
ako sú prítomné v každodennom živote, len je potrebné učiteľom na ne ukázať (aby sa stali
zaujímavé pre učiacich sa a hodnými riešenia). Učebné (a preto aj životné) problémy nie sú nič
iné, než elaborácia (spracúvanie) každodenného a súčasného, ktoré obklopujú učiace sa
subjekty a učiteľa (G. Bordogna, 1995 In D. Kostrub, 2008). Dizajn procesu výučby, to je
predovšetkým demokracia spočívajúca na stabilizovaní systému participovania učiacich sa
a učiacich subjektov, kultúra kontinuálneho učenia sa. Umožňuje personálnu realizáciu
nedokončeného života. Učenie sa v tomto koncepte ponúka deťom/žiakom/študentom
príležitosti/možnosti kompletizovať rôzne úlohy, umožňuje vlastniť vysoký stupeň rozhodovania
a osobnej slobody; to všetko vo výučbe a za erudovaného prispenia učiteľa. Učiteľský
profesionál si má uvedomiť, že hra koordinuje sieť učebných stratégií tak, že ich spája, a preto
má učenie sa formou hry pre učiaci sa subjekt zmysel (hra zvyšuje mozgové – neurónové
spojenia v kôre). V súvislosti s dizajnom procesu výučby a kurikulárnym inžinierstvom (i
zhodnocovaným inžinierstvom), a tiež i uskutočňovanou školskou reformou, vystupujú do
popredia aj konštrukty poznatky (a poznanie) a kompetencie (spôsobilosti).
Dizajn procesu výučby zahŕňa kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie od
zvnútornenia obsahu vzdelávania k spolupodieľaniu sa dieťaťa/žiaka/študenta i učiteľa
v učebných a rozvojových kontextoch – prechod od diváckej didaktiky k účastníckej didaktike
(D. Kostrub, 2005). Účastnícka didaktika je v podstate induktívna výučba, ktorá má svoje tri fázy
(tak, ako má svoje fázy tradične poňatá vyučovacia hodina):
I. Preaktívna fáza (vstupné diagnostikovanie učiacich sa subjektov, spoločný výber témy,
iniciačná diskusia, tvorba pravidiel a kritérií, výber rolí a pod.),
II.
Interaktívna fáza (priebežné diagnostikovanie porozumenia témy, skúmanie/bádanie
témy, experimentovanie učivom, riešenie životných a učebných problémov, reálna
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III.

akcia/autentické konanie, simulovaná akcia/simulované konanie, produktívne/akčné
konanie a pod.),
Postaktívna fáza (výstupné diagnostikovanie, spätná väzba – reflexia, sebareflexia,
hodnotenie kvality spracovania témy vo forme materiálny, expresívnych, mentálnych
produktov a pod.).

6.3 Kurikulárny projekt – KOVAČICA OBJEKTÍVMI DETÍ52,53,54
Kurikulárny projekt s bádateľským zmeraním v otvorenom učebnom prostredí je zameraný na
cesty skúmania v okolitom prostredí a (s)poznávania charakteristík a špecifík života v obci
Kovačica. Samotná obec Kovačica poskytuje veľké množstvo podnetov rôzneho charakteru,
ktoré na deti vplývajú. Vzhľadom na životné skúsenosti učiacich sa subjektov podnety sú pre ne
výzvou a môžeme ju chápať ako prirodzenú túžbu poznať. Cez rôzne bádateľské a zmysluplné
výučbové aktivity majú deti možnosť pozorovať, porovnávať, vytvárať, bádať svoje okolie, cez
ktoré poznávajú významné budovy obce, zmýšľajú nad spôsobom života v obci. Oboznamujú sa
s činnosťami ľudí, ich sociálnou pozíciou. Poznávaním špecifík života v obci Kovačica získavajú
poznatky o ľudových remeslách, ktorými bola, a v súčasnosti je obec charakteristická. Jedným
zo všeobecných cieľov účasti detí v realizácii a aplikácii tohto kurikulárneho projektu je podporiť
u detí zdôvodňovanie (ako dôsledok kritického myslenia) a produkovanie (ako dôsledok
tvorivého myslenia) alternatív, perspektív a reinterpretácií reality, ktorej sú integrálnou
súčasťou. Tomuto predchádza počiatočná úroveň poznania charakteristík i špecifík obce, ako aj
nasledujúca úroveň porozumenia/chápania v rovine opisovania a aplikovania toho poznania.
Ďalším cieľom je utváranie aktívneho vzťahu k svojej obci na základe uplatňovania dôležitých
deťom rozvíjaných kompetencií, hodnôt a postojov. Deti navštevujúce MŠ v Kovačici sú
obyvateľmi obce (i keď, samozrejme, aktívne sa nepodieľajú na občianskom a profesionálnom
živote dospelých obyvateľov), ale sú aj budúci aktívni nositelia imidžu obce (dospelí obyvatelia
prezentujúci kultúru typickú pre svoju obec) a potencionálni tvorcovia imidžu (podoby,
charakteristík a špecifík) obce Kovačica kvôli pozícií, ktoré budú v budúcnosti zastavovať.
Programovaniu kurikulárneho projektu – Kovačica objektívmi detí – predchádzalo projektovanie
a plánovanie. Programovanie zahrnuje celú programovú skladbu dňa, ktorá obsahuje
bádateľské a výučbové aktivity, rozložené podľa organizačnej štruktúry, napr. čas schádzania,
čas výberu aktivít, čas realizácie aktivít počas pobytu vonku, čas ukončenia aktivít.

52

Autorky: Bc. Lídia Mravíková, Bc. Eva Severini (r. 2009).
Kurikulárny projekt je integrovaný formatívny projekt využiteľný vo výučbe ako v predprimárnom, primárnom,
sekundárnom a terciárnom vzdelávaní.
54
Z didaktického výskumu o uplatnení tejto zmenenej pozície učiteľa v proces výučby v predprimárnom vzdelávaní
je možné si pozrieť DVD – sprievodný materiál, ktorý je súčasťou tohto učebného textu.
53
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TEMATIZÁCIA (obsah):
1. Dieťa a škola.
2. Naša knižnica.
3. Život ľudí v Kovačici.
4. Na trhu.
5. Symboly Kovačice a architektúra.
6. Remeselníci.
7. Panoráma Kovačice.
8. „Naivné“ umenie v Kovačici.
9. Doprava v Kovačici.
10. Detské turistické a informačné stredisko – Kovačica.
ZAMERANIE: Pre cesty skúmania v MŠ, okolitom prostredí a spoznávania charakteristík a
špecifík života v Kovačici. Na stimulovanie zvedavosti detí bádať a (s)poznávať svoju obec.
VÝCHODISKÁ55:
1. Slováci osídlili Panóniu (tzv. „Dolnú zem“).
2. Kovačica je mesto v srbskej Vojvodine, kde žijú Slováci.
3. Obec je miestom, kde žije a pohybuje sa mnoho ľudí na uliciach.
4. Obec Kovačica je mesto v Banáte.
5. Kovačické gazdovské dvory odrážajú prácu a život ich obyvateľov.
6. Kovačica má svoje jedinečné symboly.
7. V Kovačici sa nachádzajú významné domy a budovy.
8. Nárečový slovník je preukázaný v názvoch domácich výrobkov, ako i v rozhovoroch
medzi obyvateľmi.
9. Remeslo v obci Kovačica predstavuje známa osobnosť – majster husliar (J. Nemček).
10. Pre rozvoj Kovačice sú potrebné múdre a šikovné deti i dospelí.
11. Aj deti sa podieľajú na utváraní budúcnosti Kovačice.
12. Obec Kovačica žije svojim kultúrnym a duchovným životom.
13. Duchovný život v obci Kovačica je predovšetkým zastúpený ECAV.
14. Krásu Kovačice je možné pozorovať aj z výšky kostolnej veže.
15. Obraz Kovačice je možne stvárniť rozmanitými nástrojmi a technikami, napr.
namaľovať aj štetcom.
16. Obrazy sa uchovávajú v galérii.
17. Pre šťastný a zdravý život je dôležité, aby obyvatelia vytvárali a udržiavali zdravé
mesto.
18. Do obce Kovačica je možné sa dostať aj vlakom.
19. I deti ako turistickými sprievodcami môžu prezentovať obec Kovačica.
20. Kniha je súčasťou kultúrneho rozmeru človeka.
21. Tajomstvom kníh sú v nich zaznamenané informácie.
22. O obci Kovačica možno vytvoriť príbeh.

55

Pochopiteľne, tento kurikulárny projekt môže mať viac východísk.
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PROBLEMATIZÁCIA (definovanie/stanovenie problému):
- Vedia deti dostatočne o charakteristikách a špecifikách života obce Kovačica?
- Prečo je dobré a krásne žiť v Kovačici?
- V čom spočívajú a aké sú pozitíva života ľudí v Kovačici?
DESKRIPCIA: Problém stimulovaný do tohto kurikulárneho projektu sa dotýka každodenného
života detí v obci Kovačica. Vzhľadom na to, že deti majú minimálne poznatky o architektúre,
tradíciách, je potrebné umožniť deťom skúmať a objavovať zaujímavosti svojej obce. Na základe
doterajších rozdielnych poznatkov o obci Kovačica je potrebné napomáhať im rozširovať si
a stimulovať svoje poznanie. Jednou z inšpirácií pre tento projekt bolo aby deti cez využitie
digitálnych technológií vo výučbe spoznali svoju obec. Ďalšou inšpiráciou bola skutočnosť, že
autorka tohto učebného textu je sama rodenou Kovačičankou, a tak ako iným, aj jej záleží na
tom, v akom prostredí momentálne žijú a akú podobu táto obec bude v ďalšej perspektíve mať.
PRESKRIPCIA: Učiteľ v tomto prípade má učiacim sa subjektom zabezpečiť učebné prostredie
takými kontextualizovanými a signifikantnými učebnými situáciami, ktoré v rámci výučbových
aktivít pomôžu subjektom dosiahnuť ciele.
Všeobecné ciele:
1. Bádať, skúmať, pozorovať okolité prostredie prostredníctvom využívania komplexu
percepčných možností.
2. Porozumieť, že obec je organizovaný živý systém a životný priestor.
3. Rozvíjanie spôsobilostí opisovať a verbálne i neverbálne reprezentovať realitu
(priestorové vzťahy).
4. Porozumieť pojmu rodisko.
5. Poznať symboly obce Kovačica.
6. Reprezentovať realitu prostredníctvom využitia rozmanitých výrazových,
komunikatívnych prostriedkov a prípadne ich vzájomne kombinovať.
7. Na základe porozumenia, chápania, poznávania svojho okolia utvárať kognitívne,
emocionálne, afektívne kompetencie o kultúrnych udalostiach, prvkoch, tradíciách
a hodnotách svojho okolia.
8. Podporovať aktívny postoj, z prirodzenej zvedavosti skvalitňovaním kreatívnych,
sociálnych kompetencií.
9. Skvalitňovať kognitívne, motorické, kreatívne a expresívne kompetencie a to
spracovávaním a využívaním rozličných materiálov a techník.
10. Podporovať nové perspektívy, alternatívy a (re)interpretácie reality súvisiace
s ústrednou témou.
Špecifické ciele:
1. Podporovanie fyzického (s)poznávania, bádania a experimentovania s vonkajšími
otvorenými i uzavretými priestormi a vzdialenosťami.
2. (Re)konštruovanie možných, potenciálnych trás, vlastnými somaticko-motorickými
a percepčnými činnosťami.
3. Oboznamovanie sa s významom priestoru, určitého objektu a pod.
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4. Rozprávanie, hovorenie, čítanie, počúvanie a písanie o obci a jej základných
charakteristikách
s využitím
obrázkového/fotografického
či
filmového
(videozáznamového) materiálu.
5. (S)poznávanie elementov a faktorov konštituujúcich obec Kovačica vo všeobecnosti.
6. Rozširovanie poznania znakov, symbolov, odkazov a charakteristických elementov
v súvislosti s obcou.
7. Dekódovanie znakov, symbolov, odkazov a charakteristických elementov v súvislosti
s obcou.
8. Byť spôsobilý správať sa podľa významných spoločenských noriem a spoločne
prijatých pravidiel v zmysle ľuďmi akceptovaných a preferovaných hodnôt (v kostole,
v škole, v knižnici, na trhu, na úradoch, v galérii, na železničnej stanici a pod.).
9. Stimulovanie kompetencie orientovať sa vo vymedzenom i nelimitovanom priestore.
10. Reprezentovanie základných topologických (časových, priestorových, dispozičných
a iných) vzťahov.
11. Aktualizovanie skúmania, bádania v obklopujúcom prostredí so zámerom poznať
funkcie – účel domov a budov v obci Kovačica.
12. Rozširovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní porovnávania a usporiadania
predmetov, objektov podľa veľkosti.
13. Skvalitňovanie a podporovanie morálnych kompetencií a spoločne prijatých pravidiel
v zmysle ľuďmi akceptovaných a preferovaných hodnôt.
14. Konfrontovanie rozličných priestorov obce Kovačica a predovšetkým ich funkcia
(ulice, dvory a pod.)
15. Na základe praktických skúseností a činností utváranie pozitívneho vzťahu k prírode,
uvedomovanie si, že príroda je súčasťou životného prostredia.
16. Podporovanie environmentálneho vedomia ako nevyhnutného predpokladu ochrany
životného prostredia a zároveň aj jeho tvorby.
17. Podporovanie dešifrovania a (re)produkovania hlukov, zvukov a rytmu obce
Kovačica.
18. Evokovať a reprezentovať aspekty osobne prežitej reality pri cestovaní dopravným
prostriedkom.
19. (S)poznávanie a rešpektovanie všeobecného a špecifického života v obci Kovačica.
20. Aktivizovanie expresívnych kompetencií a samostatnosť v participovaní na príprave
detskej turistickej a informačnej kancelárie.
DISTRIBÚCIA ČASU: Realizácia projektu v roku 2009. Časové rozpätie – trvanie dva týždne
v treťom a štvrtom júnovom týždni (15. – 19. 6. a 22. – 26. 6.), pretože sa vtedy v kovačickej
obci vykonávajú rôzne práce na dvoroch a poliach. Nakoľko ostatnými projektmi v priebehu
školského roka deti už získali poznatky, postoje, hodnoty, ktoré predchádzajú tomuto projektu
(Rodina, Mesto, Naša MŠ a okolie, Sviatky, Tradície, Slávnosti). Čiže hodnotíme ho ako
nadväzujúci a doplnkový na predchádzajúce projekty.
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HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
- čo má dieťa poznať, vedieť, a byť spôsobilé – faktická úroveň,
- čo by malo dieťa poznať, vedieť a byť spôsobilé – hypotetická úroveň,
- čo by mohlo dieťa poznať, vedieť a byť spôsobilé – kondicionálna úroveň.
POZNATKY (čo má dieťa poznať, vedieť):
- poznať obsah pojmov – objektív, osídlenie, panoráma, perspektíva, dieťa, škola, kniha,
knižnica, architektúra, obec, zdravá obec, symbol, jedinečný symbol, život ľudí, činnosti,
ulice, dvory, polia, remeslá, remeselníci, majster, trh, nárečový slovník, umenie, insitné
umenie, doprava, turizmus, turistická agentúra.
KOMPETENCIE (čo má dieťa ovládať, byť spôsobilé, dokázať urobiť):
- byť spôsobilé manipulovať s médiami (diktafónom, mobilom, fotoaparátom, kamerou,
počítačom),
- dokázať kreatívne výtvarne stvárniť prežitú realitu,
- byť spôsobilý orientovať sa v materiáloch získaných počas projektu,
- dokázať vysloviť svoj názor (šťastný život v Kovačici – prežívať pozitívne city),
- ovládať elementárne komunikatívne spôsobilosti,
- zovšeobecňovať získané poznatky o obci,
- vysvetliť vzťahy medzi získanými poznatkami o obci,
- byť spôsobilé zdôvodniť rozdiely medzi jednotlivými získanými poznatkami,
- využiť verbálnu a neverbálnu zložku v sociálnej komunikácii,
- predstaviť si pod témou – Kovačica objektívmi detí – bezprostredne vnímanú
skutočnosť.
HODNOTY (čo má dieťa vyznávať):
- vyznávať emocionálne bohatý vzťah k širšiemu spoločenskému a prírodnému prostrediu
v obci Kovačica.
POSTOJE (čo má dieťa utvorené a vo svojom konaní uplatňovať):
- uplatňovať vo svojom konaní environmentálne poznanie,
- uplatňovať elementárne ochranárske postoje,
- uplatňovať humánne medziľudské vzťahy.
ODPORÚČANIA:
1. Každý učiteľ by si mal uvedomiť:
- čo má, musí,
- čo by mal,
- čo by mohol urobiť, aby sa dieťa komplexne rozvíjalo a zmysluplne učilo v súvislosti
s témou, obsahom a cieľmi kurikulárneho projektu.
2. Dôležité je dostatočne si rozšíriť poznanie o danej téme u učiteľa a zistiť aj úroveň kvality
poznania u detí.
3. Využiť spoluprácu s rodičmi, zapojiť ich do prípravy kurikulárneho projektu, príp. pomoci
pri realizácii projektu.
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4. Uplatňovať kooperáciu a kolaboráciu medzi učiteľkami, pretože tvorba a realizácia
kurikulárneho projektu si to vyžaduje.
5. V závere realizácie projektu didaktické jednotky zamerať na „Detské turistické
a informačné stredisko – Kovačica“ a prezentovať Kovačicu cez digitálne technológie
návštevníkovi (p. učiteľovi Dušanovi zo Slovenska) deťmi ako turistickými sprievodcami.
6. Pri tvorbe kurikulárneho projektu je dôležité stanoviť si východiská, lebo z nich sa
definujú jednotlivé problémy, ktoré sa na záver buď potvrdia alebo vyvrátia.
7. Zvýšiť odbornosť a profesionalitu učiteľa, jeho pedagogické poznanie a myslenie, lebo
dôkladná príprava je jednou z podmienok úspešného a efektívneho procesu výučby, t. z.,
zmysluplného učenia sa a komplexného rozvoja dieťaťa, ako aj jeho radosti a potešenia
z vlastného edukačného napredovania v školskom edukačnom kontexte materskej školy.
8. Je potrebné vytvárať také spracovanie kurikulárno – projektových materiálov, ktoré
budú zohľadňovať edukačné potreby, pretože v mnohom ovplyvňujú konanie
a pôsobenie detí.
Učiteľ je (a ostáva naďalej) neodmysliteľným faktorom
v procese učenia sa a rozvoja učiaceho sa subjektu v škole.
(D. Kostrub, 2005)

6.3.1 Výučbová aktivita: ŽIVOT ĽUDÍ V KOVAČICI
Špecifické ciele:
- na základe praktických skúseností a činností utvárať pozitívny vzťah k bezprostrednému
i širšiemu spoločenskému a prírodnému prostrediu, uvedomovanie si, že človek je
súčasťou prírody a spoločnosti.
Čiastkový cieľ:
- prezentovanie významu a hodnôt životného prostredia pre človeka pri oboznamovaní sa
so životom na uliciach a s hospodárskymi činnosťami na dvore.
Motivačná stratégia:
- priame navádzanie situácie na návštevu hospodárskeho dvora.
Komunikatívne situácie:
- rozhovor, diskusia, analýza vzniknutého problému.
Experimentovanie s témou (akými činnosťami súvisiacimi s témou sa bude experimentovať –
experimentujúco narábať so samotným učivom – ako bude téma prebádaná samotnými
učiacimi sa a učiacimi subjektmi):
- aké činnosti sa vykonávajú na hospodárskom dvore?
Situácie experimentovania:
- heuristická metóda, praktická činnosť, kooperatívne a kolaboratívne činnosti.
Rozvojová primárna činnosť:
- realizovať fotoreportáž z miest bádania. Fotografovanie jednotlivých činností na dvore.
Toto platí pre formy vychádzky. Ak je vychádzka programovaná ako dynamická, počíta sa
s presunom na hospodársky dvor. Pri presune sa registrujú nasledovné položky: aké
činnosti sa vykonávajú na uliciach a aké na dvore, rastlinný a živočíšny svet na uliciach
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a dvore, prostredie a pod. Deti sú rozdelené v skupinách a spracúvajú jednotlivé časti
témy za podpornej pomoci učiteľky (ak je potrebná).
Formalizovanie, reprezentovanie a symbolizovanie skúseností:
- riešiť problém v závislosti od určitej podmienky.
Sekundárne, integračné činnosti:
- starostlivosť o okolité prostredie v obci,
- využitie získaných poznatkov a materiálov (audio, video záznamov a fotografií) vo
výučbovej aktivite – Detské turistické a informačné stredisko – Kovačica.
Indikátory hodnotiaceho pozorovania:
- dieťa má vedieť: poznať rastlinný a živočíšny svet v okolitom prostredí,
- dieťa by malo vedieť: zdôvodniť význam prác – jednotlivých činností na dvore,
- dieťa by mohlo vedieť: postup získavania mlieka.
Indikátory výučbové aktivity v čase sústreďovania:
- ideálny čas: čas realizácie počas pobytu vonku v dopoludňajších hodinách,
- čas: 30 minút (pri jednej z návštev a výlete),
- edukačný priestor realizácie: ulice a hospodársky dvor,
- didaktické prostriedky a pomôcky: fotoaparát, diktafón, kamera.
Rozvojovo integračné spôsobilosti:
- manipulovanie s diktafónom, fotoaparátom, kamerou,
- triedenie rastlín a zvierat,
- oboznamovanie sa s prácou (činnosťami) na dvore,
- kooperovanie/spoluúčasť a kolaborovanie/spolupráca v činnostiach.
Činnosti:
- vyberanie, navrhovanie triedenie, usporadúvanie, zvažovanie, spoluprežívanie,
spolupodieľanie, manipulovanie, fotografovanie, natáčanie, porovnávanie, objavovanie,
diskutovanie, komunikovanie, rozmýšľanie, zdôvodňovanie, počúvanie, pýtanie sa,
klasifikovanie, kooperovanie, kolaborovanie, určovanie, hodnotenie.
6.3.2 Výučbová aktivita: REMESELNÍCI
Špecifické ciele:
- rozširovanie kritického myslenia pri usporiadaní predmetov na základe určenej
vlastnosti a zdôvodňovanie významu remeslo.
Čiastkový cieľ:
- podporovanie kritického myslenia pri triedení výrobkov z dreva a všímať si podstatné
vlastnosti dreva a jeho využitie.
Motivačná stratégia:
- rozvíjanie lingvistických kompetencií, stimulovanie optimálnych prejavov správania
rešpektovaním určitého prostredia, stimulovať v diskusii verbalizovanie a cirkuláciu
myšlienok s využitím vhodných otázok (nie všeobecných) so zameraním na objasňovanie
mentálneho plánu (čo budeme robiť, prečo to budeme robiť, ako to budeme robiť, kde
to budeme robiť, s kým/čím a pod.). Využívať získané skúsenosti v rodinnom a sociálnom
kontexte ako motív nasledujúcich objavov.
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Komunikatívne situácie:
- rozhovor, umelecko-expresívne stvárnenie a hodnotenie, usporiadanie predmetov
(výrobkov) v husliarskej dielni.
Experimentovanie s témou (akými činnosťami súvisiacimi s témou sa bude experimentovať –
experimentujúco narábať so samotným učivom – ako bude téma prebádaná samotnými
učiacimi sa a učiacimi subjektmi):
- čo je to výrobok (čo vyrába husliar), čo potrebuje husliar na výrobu huslí, aké druhy
výrobkov poznáme (u husliara v dielni), prečo má všetko v husliarskej dielni svoje
miesto? na čo sa využívajú husle?
Situácie experimentovania:
- stratégia podnetových otázok, metóda riešenia problému, praktická činnosť,
kooperatívne a kolaboratívne činnosti.
Rozvojová primárna činnosť:
- návšteva dielne – majstra husliara, získať poznatky o remesle. Úloha pre deti a učiteľku –
natáčať kamerou návštevu a rozhovor s majstrom husliarom, fotografovať predmety
a priestory k téme, to, čo ich zaujme. Pri rozhovore s majstrom husliarom deti využívajú
diktafón – hrová činnosť „Novinári“. Nahrávajú svoje otázky a odpovede.
Formalizovanie, reprezentovanie a symbolizovanie skúseností:
- návrat do MŠ – deti nakreslia/namaľujú čo sa im na návšteve páčilo resp. ich predstavy
o remesle husliara. Usporiadať panelovú výstavu detských prác.
Sekundárne, integračné činnosti:
- využitie získaných poznatkov a materiálov (audio, video záznamov a fotografií) vo
výučbovej aktivite – Detské turistické a informačné stredisko – Kovačica.
Indikátory hodnotiaceho pozorovania:
- dieťa má vedieť: čo sú to husle a na čo sa využívajú,
- dieťa by malo vedieť: z čoho a ako sa vyrábajú husle a kto ich husle vyrába,
- dieťa by mohlo vedieť: pojem remeslo a majster.
Indikátory výučbovej aktivity v čase sústreďovania:
- ideálny čas: čas realizácie počas pobytu vonku v dopoludňajších hodinách,
- čas: 30 minút,
- edukačný priestor realizácie: návšteva dielne – majstra husliara,
- didaktické prostriedky a pomôcky: fotoaparát, diktafón, kamera, výkres a maliarske
potreby.
Rozvojovo integračné spôsobilosti:
- pri rozhovore s majstrom husliarom deti využívajú diktafón,
- komunikovanie a diskutovanie na danú tému,
- manipulovanie s diktafónom, fotoaparátom a kamerou.
Činnosti:
- nahrávanie,
fotografovanie,
natáčanie,
identifikovanie,
spoluprežívanie,
spolupodieľanie, porovnávanie, objavovanie, zisťovanie, diskutovanie, čítanie,
pripomínanie, komunikovanie, využívanie, hľadanie, hodnotenie.
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6.3.3 Výučbová aktivita: „NAIVNÉ“ UMENIE V KOVAČICI
Špecifické ciele
- utvárať trvalý pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a k produktom umenia (obrazom).
Čiastkový cieľ:
- podporovať vyslovovanie umelecko-expresívnych a hodnotných názorov a umeleckoexpresívneho stvárnenia, umelecko-expresívneho hodnotenia, podporovať deti
v umelecko-expresívnych činnostiam, utvárať záujem o insitné umenie a vzťah
k výtvarnému umeniu.
Motivačná stratégia:
- navodenie situácie – na uvítanie, učiteľka sa detí opýta, kde sa nachádzajú a požiada o
predstavenie pani riaditeľku galérie. Metóda rozprávania sa orientuje viac na rečovú
aktivitu dieťaťa, než učiteľky (učiteľka na základe sebamonitorovania umožňuje čo
najmenej hovoriť deťom).
Komunikatívne situácie:
- rozhovor, diskusia.
Experimentovanie s témou (akými činnosťami súvisiacimi s témou sa bude experimentovať –
experimentujúco narábať so samotným učivom – ako bude téma prebádaná samotnými
učiacimi sa a učiacimi subjektmi):
- čo je to galéria, koho je galéria, čo nám ponúka galéria, čo je to obraz, aké druhy
výtvarného umenia poznáme, prečo každý obraz v galérii má svoje meno, číslo a miesto,
kto maľuje obrazy, čo potrebujeme aby sme namaľovali obraz, má galéria aj iné
priestory, a pod.?
Situácie experimentovania:
- pozorovanie, stratégia podnetových otázok, riešenie problému, hranie rolí, praktická
činnosť.
Rozvojová primárna činnosť:
- návšteva Mestskej galérie insitného umenia - získať poznatky o galérii, obrazoch.
Oboznámiť sa s postupom a materiálom na maľovanie obrazov, a pod. Úloha pre deti
a učiteľku – natáčať kamerou návštevu a rozhovor s pani riaditeľkou, fotografovať
predmety a priestory k téme, to, čo ich zaujme. Pri rozhovore s pani riaditeľkou deti
využívajú diktafón alebo kameru. Nahrávajú svoje otázky a odpovede.
Formalizovanie, reprezentovanie a symbolizovanie skúseností:
- pri návrate do MŠ deti maľujú obraz „200–ročná Kovačica“. Diskutujú o zážitkoch, čo sa
im páčilo v galérii, ktorý obraz ich najviac zaujal? Úloha pre deti, prezentovať (namaľovať
obraz na základe predlohy fotografií z galérie).
Sekundárne, integračné činnosti:
- využitie získaných poznatkov a materiálov (audio, video záznamov a fotografií) vo
výučbovej aktivite – Detské turistické a informačné stredisko – Kovačica.
Indikátory hodnotiaceho pozorovania:
- dieťa má vedieť: čo je to obraz, čo potrebujeme aby sme obraz namaľovali,
- dieťa by malo vedieť: kde sa nachádza galéria,
- dieťa by mohlo vedieť: aké druhy výtvarného umenia poznáme.
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Indikátory výučbovej aktivity v čase sústreďovania:
- ideálny čas: čas realizácie počas pobytu vonku v dopoludňajších hodinách,
- čas: 30 – 40 minút,
- edukačný priestor realizácie: návšteva – Mestskej galérie insitného umenia a priestor
triedy,
- didaktické prostriedky a pomôcky: fotoaparát, diktafón, kamera, dve biele plachty,
tempery a štetce.
Rozvojovo integračné spôsobilosti:
- pri rozhovore s pani riaditeľkou deti využívajú diktafón a kameru,
- komunikovanie a diskutovanie na danú tému,
- manipulovanie s diktafónom, fotoaparátom a kamerou.
Činnosti:
- nahrávanie, fotografovanie, natáčanie, porovnávanie, objavovanie, zisťovanie,
diskutovanie, čítanie, maľovanie, komunikovanie, využívanie, hľadanie, identifikovanie,
spoluprežívanie, spolupodieľanie, hodnotenie.
6.3.4 Výučbová aktivita: DETSKÉ TURISTICKÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO – KOVAČICA
Špecifické ciele:
- (s)poznávanie elementov a faktov konštituujúcich obec vo všeobecnosti a
(re)konštruovanie možných, potenciálnych trás, vlastnými somaticko-motorickými
a percepčnými činnosťami.
Čiastkový cieľ:
- podporovanie porozumenia/chápania pri opisovaní reality mesta a jeho základných
charakteristík
hovorením,
čítaním,
počúvaním
a písaním
s využitím
obrázkového/fotografického či filmového materiálu.
Motivačná stratégia:
- navodenie situácie – na uvítanie, učiteľka sa detí opýta, kde sa nachádzajú a požiada o
predstavenie návštevníka (p. učiteľa Dušana zo Slovenska) deťmi ako turistickými
sprievodcami. Metóda rozprávania sa orientuje viac na rečovú aktivitu dieťaťa, než
učiteľky (učiteľka na základe sebamonitorovania umožňuje čo najmenej hovoriť deťom).
Kolektívne premenná úloha /motivačne stimulujúca/ obsahujúca predmety turistického
sprievodcu – „Turistický sprievodca“.
Komunikatívne situácie:
- rozhovor, vysvetľovanie, diskusia, analýza vzniknutého problému.
Experimentovanie s témou (akými činnosťami súvisiacimi s témou sa bude experimentovať –
experimentujúco narábať so samotným učivom – ako bude téma prebádaná samotnými
učiacimi sa a učiacimi subjektmi):
- čo je to turistické a informačné stredisko, čo nám ponúka obec, kto je turistický
sprievodca a akú má úlohu, čo uplatňuje turistický sprievodca, čo je to video
prezentácia?
Situácie experimentovania:
- pozorovanie, stratégia podnetových otázok a odpovedí, riešenie problému, uplatnenie
tvorivej dramatiky, hranie rolí, prezentovanie, praktická činnosť.
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Rozvojová primárna činnosť:
- priame riešenie problému, vytváranie turistickej a informačnej kancelárie v triede.
Prezentovanie obce Kovačica deťmi ako turistickými sprievodcami prostredníctvom
Power Point prezentácie – Detské turistické a informačné stredisko – Kovačica.
Oboznámiť sa s postupom a prostriedkami na realizáciu výučbovej aktivity. Úloha pre
deti a učiteľku – natáčať kamerou realizáciu výučbovej aktivity, fotografovať predmety a
priestor k téme, to, čo ich zaujme. Pri rozhovore s návštevníkom didaktikom (PdF UK v
Bratislave) deti využívajú diktafón alebo kameru. Nahrávajú svoje otázky, odpovede
a výpovede.
Formalizovanie, reprezentovanie a symbolizovanie skúseností:
- konkrétna účasť pri prezentovaní obce a riešenie problému v závislosti od určitej
podmienky. Uplatňovať kooperatívne a kolaboratívne konanie a všetky získané poznatky
o obci vytváranie turistickej kancelárie. Diskutovanie o zážitkoch, čo sa im páčilo počas
bádania, čo/kto ich najviac zaujal? Úloha pre deti, prezentovať (svoje audio, video
záznamy a fotografie), počas realizácie zaznamenávať výpovede detí na kameru.
Sekundárne, integračné činnosti:
- využitie získaných poznatkov a materiálov (audio, video záznamov a fotografií) v iných
výučbových aktivitách a v televíznej relácii – Kovačica objektívmi detí.
Indikátory hodnotiaceho pozorovania:
- dieťa má vedieť/poznať: názov svojej obce, štruktúru a identitu prostredia,
- dieťa by malo vedieť/poznať: organizovanie obce a jej charakteristické elementy,
- dieťa by mohlo vedieť/poznať: známe osobnosti obce a budúcnosť obce.
Indikátory výučbovej aktivity v čase sústreďovania:
- ideálny čas: v dopoludňajších hodinách,
- čas: 30 – 40 minút,
- edukačný priestor realizácie: priestor triedy,
- didaktické prostriedky a pomôcky: fotoaparát, diktafón, kamera, notebook,
dataprojektor, Power Point prezentácia Detské turistické a informačné stredisko –
Kovačica.
Rozvojovo integračné spôsobilosti:
- pri rozhovore s p. učiteľom deti využívajú materiál – Power Point prezentáciu,
- komunikovanie a diskutovanie na danú tému,
- kooperovanie/spoluúčasť a kolaborovanie/spolupráca počas prezentácie mesta,
- manipulovanie s fotoaparátom, kamerou, notebookom, dataprojektorom.
Činnosti:
- nahrávanie, fotografovanie, natáčanie, porovnávanie, objavovanie, zisťovanie,
odpovedanie, odovzdávanie poznatkov, diskutovanie, čítanie, komunikovanie,
kooperovanie, kolaborovanie, prezentovanie, využívanie, hľadanie, distribuovanie,
zdieľanie názoru, pýtanie sa, manipulovanie, iniciovanie, improvizovanie,
identifikovanie, spoluprežívanie, spolupodieľanie, hodnotenie.
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6.4 Zovšeobecnenie – DIDAKTICKÁ REFLEXIA
Je treba zdôrazniť, že v istom zmysle, keď širšie a komplexnejšie zodpovedáme na otázky „kto sa
učí?“, „prečo sa učí?“, „čo sa učí?“ a „ako sa učí?“, stredobodom procesu výučby nie je učiteľ,
ale dieťa. Na základe tohto si uvedomujeme, že teória kurikula preniká hlbšie do procesu
výučby, ako aj mimo neho. Preto je dôležité, aby sa kládol dôraz na spôsob myslenia tých, ktorí
učia a tých, ktorí sa učia, ako aj na spôsob myslenia celej súčasnej spoločnosti preferujúcej
myšlienku „naučiť sa učiť a učiť“, ktorá sleduje rozvoj nového spôsobu myslenia. Nový spôsob
myslenia upúšťa od (behavioristických a akademických) teórií učenia a učenia sa. Z didaktického
hľadiska v pedagogicko–didaktickej praxi to znamená, že keď upúšťame z pozície autority
učiaceho smerom k autonómii učiaceho sa, tak získame (ako potvrdila nami realizovaná prax
a akčný výskum, ktorý sme realizovali) väčší priestor pre učiace sa subjekty a menší pre učiteľa.
Počas realizácie kurikulárneho projektu sme pozorovali konanie a pôsobenie učiacich a učiacich
sa subjektov v procese výučby, v ktorej sa využívali digitálne technológie. Zámerom tohto
projektu v prvom rade bolo, ako učiteľ (po)rozumie konceptu programu otvoreného systému
výučby (t. z. model A), ktorý je založený na sociokognitívnych teóriách, presnejšie na
podporovaní autonómnosti a kompetentnosti dieťaťa v procese výučby a na samotné
uplatnenie tohto modelu v pedagogicko-didaktickej praxi. Učiteľka, ako realizátorka časti tohto
projektu, bola (na strednej pedagogickej škole i na univerzite) pripravovaná a dlhoročne vo
svojom vyučovaní postupovala podľa behavioristických a akademických teórií, čiže (t. z. podľa
modelu B), ktorý je sčasti štrukturálny a založený na dominantnej úlohe učiteľa a odoberá
autonómnosť a kompetentnosť dieťaťa/detí v procese výučby. Druhoradé v našom projekte
bolo – keďže žijeme v 21. storočí v dobe digitálnych technológií a s tým súvisia i nové formy
a metódy – že sme pozorovali ako deti a učiteľka (spoločne i individuálne) dokážu využívať a
obsluhovať prostriedky digitálnych technológií (PC, IKT, digitálne fotoaparáty, kameru, diktafón,
notebook, dataprojektor a pod.), realizovať výučbu prostredníctvom kurikulárnych projektov,
realizovať vlastné prezentácie, a pod.
Na začiatku realizácie kurikulárneho projektu (prvý týždeň) deti boli závislé na učiteľkiných
rozhodnutiach (a ostatných učiacich subjektoch), keďže výučbové aktivity sa uskutočňovali aj
mimo materskej školy (v otvorenom učebnom prostredí – v uliciach, na trhovisku, na
hospodárskom dvore, na návšteve u starostu a pod., resp. v celom prostredí obce Kovačica).
Deti na začiatku projektu preukazovali minimálnu samostatnosť a kompetentnosť vo svojom
konaní pri využívaní digitálnych technológií. Učiteľka využívala výklad, monológ na verbálne
prezentovanie učiva. Zasahovala do samotného konania učiacich sa subjektov. Viedla a od nich
vyžadovala jednosmernú komunikáciu učiaci – učiaci sa. Učiteľka určovala spôsob uskutočnenia
a komunikovania pri prvotných aktivitách. Zadávala príkazy, pokyny a usmernenia smerom na
konanie detí a zasahovala do samostatného ich konania. Odmietala originalitu detí a nahrádzala
ju vnucovaním vlastného, či od iného subjektu prevzatého modelu. Permanentne riadila,
kontrolovala a regulovala konanie a pôsobenie detí a zasahovala do činnosti toho, ktorého
dieťaťa bez ohľadu, či dieťa pomoc požadovalo. Kládla dôraz na vonkajšie stránky hodnotenia
(išlo o povrchné hodnotenie typu: pekné/škaredé, páči/nepáči) a zadávala úlohy podľa vopred
stanoveného modelu/vzoru (zodpovedajúceho vo všetkom výučbovému t. z. modelu B). Kládla
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uzavreté a jednoznačné otázky a vyžadovala mechanickú reprodukciu učiva. Prezentovala
vlastné naivné a zavádzajúce teórie, vnucovala pocity bez ohľadu na detské zážitky.
V edukačných priestoroch učiteľka verbálnou a neverbálnou komunikáciou regulovala na
správanie detí a vnucovala vykonštruovaný rituál správania. Neúmerne predlžovala alebo
skracovala čas realizácie učebných činností. Počas prvého týždňa realizácie kurikulárneho
projektu na základe nášho nepriameho pozorovania a analýzy, úroveň zvládnutia novej
metodiky v procese výučby, ktorá sa prezentuje v modely A (autonómneho a kompetentného
rozvoja detí), učiteľka novej metodike výučby nerozumela a neuplatňovala ju, ale paradoxom je,
že o nej čiastočne vedela. Rovnako nevyužívala a nepodporovala deti v adekvátnom využívaní
digitálnych technológií vo výučbe a v samostatnosti, kompetentnosti i kolaboratívnosti.
Začiatkom druhého týždňa pri realizácii projektu učiteľka začala prejavovať snahu rozumieť
novej metodike, ale rovnako ako v prvom týždni ju neuplatňovala. Ako sama povedala: “Celý
svoj profesijný život som sa venovala aj venujem procesu výučby, a pracujem podľa modelu B už
desiatky rokov, a preto nie je jednoduché zmeniť svoj spôsob myslenia len tak, zo dňa na deň“.
Treba povedať, že učiteľka bola počas projektu didakticky (didaktikom z PdF UK v Bratislave)
a metodicky (autorkou tohto učebného textu) podporovaná, a koordinovaná ako uplatňovať
novú metodiku v pedagogicko-didaktickej praxi. V prvej polovici a v strede druhého týždňa
v procese výučby – vo výučbových aktivitách (zmieňovaného projektu), učiteľka začala
podporovať autonómnosť a kompetentnosť detí, kládla otvorené otázky, prezentovala tému
výučby v rámcových bodoch, uplatňovala viacsmernú komunikáciu, podnecovala kooperovanie
a kolaborovanie. Spolu so skupinou detí (hlasovaním) sa podieľala na tvorbe pravidiel a návrhov
pred realizáciou aktivít (napr. „kto/čo sme?, čo budeme robiť?, kedy to budeme robiť?, prečo to
budeme robiť?, ako to budeme robiť?, pre koho to budeme robiť? kde budeme to robiť? čo tým
chceme dosiahnuť? a pod.“ (vedieť, ako na to), spolu s deťmi spoločne tvorila pojmové mapy a
podporovala koordináciu v učiacej sa skupine. V tejto časti realizácie projektu, učiteľka
prejavovala snahu rozumieť a uplatňovať novú metodiku v procese výučby. Vďaka týmto
spôsobom deti prejavovali väčšiu angažovanosť v činnostiach, ktoré plánovali, organizovali a
hodnotili. Volili primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na charakter učebnej
situácie. Vyslovili svoje myšlienky a názory. Viedli monológ a nadväzovali na dialóg s ostatnými
deťmi a dospelými. Na elementárnej úrovni riešili problémy. Samostatne a správne začali
využívať digitálne technológie a súbežne s tým sa u nich vzbudil záujem o nové objekty,
poznatky a informácie.
V záverečnej časti (v druhej polovici druhého týždňa), ako aj pri poslednej výučbovej aktivite,
s názvom – Detské turistické a informačné stredisko Kovačica – ktorá bola realizovaná formou
videoprezentácie deťmi (učiacej sa skupine) pripravených fotografií, audio a video materiálov,
ktoré si deti počas realizácie projektu fotografovali a nahrávali, čím bola tiež zabezpečená
spätná väzba na projekt. Tu sa zisťovalo „kto/čo sme boli?, čo sme robili?, kedy sme to robili?,
prečo sme to robili?, ako sme to robili?, pre koho sme to robili?, čo sme sa pri tom nadobudli?“
a pod. Vtedy bolo evidentne spozorovať, že učiteľka (po)rozumela a prejavovala snahu
uplatňovať novú metodiku (t. z. model A), prezentovala nový (odlišný) spôsob myslenia
v procese výučby, aj keď jej spôsob uplatňovania a myslenia bol ešte len v začiatkoch. Učiteľka
uplatňovala vo svojom vyučovaní nedirektívnosť, kolaboratívnosť a vlastnú regulatívnosť
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učiacich sa. Taktiež, podnecovala diskusiu, zdôvodňovanie a vydiskutovávanie. Umožňovala
aktívnu, skupinovú participáciu. Využívala skupinové skúmanie, bádanie a rozhodovanie. Pri
motivácii uplatňovala vlastné detské dramatizovanie a využívala seba(hodnotenie)
a sebareflexiu. Podporovala u detí zdôvodňovanie, ako dôsledok kritického myslenia
a produkovanie, ako dôsledok tvorivého myslenia, alternatív, perspektív a reinterpretácií
reality, ktorej sú integrálnou súčasťou aj deti. Z participačného pozorovania autorov tohto
učebného textu i videozáznamov je vidieť, že deti pôsobili prirodzenejšie, zodpovednejšie,
odvážnejšie a tolerantnejšie. Najpodstatnejšie je, že sa u učiacich sa subjektov začala rozvíjať
samostatnosť a nezávislosť na konaní dospelých, a učiteľka manažovala proces výučby a bola
kreatívnejšia. Rozhodujúcu úlohu v procese výučby preto zohrávajú učitelia, lebo, ako sama
uvádza učiteľka zapojená do skúmania: „Je potrebná zmena metód a foriem v procese výučby.
Na to, aby došlo k efektívnemu získaniu kompetencií, hlavným cieľom v procese výučby vo
všeobecnosti je rozvíjať nový spôsob myslenia, zážitkového učenia a kolaboratívneho učenia,
ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom“.
Na záver uvedieme učiteľkine reflektujúce stanovisko na projekt: „Ja by som sa zmienila, že pre
mňa tento projekt bol veľmi náročný. Je to nový prístup v našej práci s deťmi. Myslím si, že sme
to zdolali a naučili sa ako môžeme IKT, PC a médiá využívať. To bola jedna novinka. Keďže, ešte
stále pracujeme podľa modelu B a model A je jednou novinkou, ale tento spôsob (model) sa mi
oveľa viacej páči. Vidím, že deti sú kreatívnejšie, slobodnejšie, inak komunikujeme, slobodne sa
vyjadrujeme a hlavne máme nový prístup a prichádza do výrazu obrazotvornosť detí,
komunikácia detí a pod. S realizáciou projektu som spokojná.“
Stanovisko didaktika D. Kostruba (PdF UK v Bratislave, prítomného počas realizácie projektu a
skúmania): „Ja som si uvedomil aj priamo na tomto mieste to, čo robíme. Prechod z modelu B,
kde má učiteľka dominantnú pozíciu a deti majú len taký priestor, ktorý im dá ona, do tohto
modelu A, ktorý podporuje samostatnosť u dieťaťa, vyžaduje totálnu zmenu učiteľkinho
myslenia. Ak máme za hlavný cieľ podporu samostatnosti dieťaťa, tak samostatnosť má byť
podporovaná od rána do poobedia, pokiaľ sme tu v procese výučby, a má byť zabezpečovaná
v každej výučbovej aktivite, v ktorej je dieťa zapojené a pod. Takže, myslím si, že ten prechod do
modelu A nie je jednoduchý, je ovplyvnený prípravou učiteliek, ako boli pripravované, čo
ovplyvnilo zase myslenie tých učiteliek a pod. Bude to veľmi náročná cesta. V dĺžke tohto
projektu, mal som možnosť vidieť, že naozaj sa moje slová potvrdili – keď upúšťame z pozície
autoritárskej učiteľky smerom k samostatnosti dieťaťa, tak sa nám to vyváži. Didaktický
povedané – väčší priestor dieťaťu znamená menší priestor učiteľke. Takže aj ja som spokojný.“
Schéma 5 Zobrazené zmeny v pozíciách učiteľky a detí vyjadrená v čase a priestore.
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Obrázok 7 Výučbová aktivita: Detské turistické a informačné stredisko – Kovačica.

Obrázok 8 Multimediálna prezentácia výsledkov kurikulárneho projektu – Kovačica objektívmi detí.
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7 VYUŽITIE INTERAKTÍVNEJ TABULE VO VÝUČBE
Ako uvádza E. Mujkošová (2011, s. 38–48) interaktívna tabuľa je elektronické zariadenie56, ktoré
sa využíva na interaktívne učenie sa a učenie cez digitálne technológie (napr. cez počítač alebo
notebook, priamo z interaktívnej tabule, klikaním interaktívnym perom alebo dotykom (prstom)
na premietaný obraz a pod.). V súčasnosti interaktívnu tabuľu je možné využívať v procese
výučby ako didaktickú (digitálnu) pomôcku a/alebo prostriedok.57 Prostredníctvom interaktívnej
tabule učiace sa a učiace subjekty využívajú rôzne zdroje informácií (napr. internet, CD, DVD a
pod.); riešia rôzne učebné a životné problémy zakomponované v projektoch; tvoria prezentácie
vlastných individuálnych projektov (deti/žiaci/študenti v kolaborácii s učiteľom); prezentujú
získané poznatky priamo na interaktívnu tabuľu alebo z tabule a pod.
Výučba prostredníctvom interaktívnej tabule a tvorba interaktívnych výučbových materiálov –
Interaktívna tabuľa umožňuje, aby sa učiace sa subjekty aktívne zapájali do aktivít, ktoré sa
prezentujú na tabuli. Jednou z podmienok zmysluplnej výučby prostredníctvom interaktívnej
tabule sú kvalitné výučbové materiály. Na trhu alebo na internete sú k dispozícii rozličné
výučbové programy alebo interaktívne výučbové materiály, ktoré učitelia môžu využiť. Nemusia
sa však obmedzovať len na využívanie hotových produktov, tie často totiž len aktualizujú
paradigmu behaviorizmu a akademizmu v prostredí súčasných digitálnych technológií.58 Učitelia
56

Pri využívaní interaktívnej tabule s názvom ActivBoard používame softvér Activprimary a Activinspire a pre
dotykovú interaktívnu tabuľu s názvom QOMO používame softvér Flow.
57
Autori tohto učebného textu uprednostňujú využitie interaktívnej tabule ako prostriedku vo výučbe.
58
Ako uvádza V. Budúcka (2011, s. 49–52) využitie interaktívnej tabule s výučbovým programom Activprimary
ponúka možnosť sprostredkovať zážitky nových poznatkov. Uvedené prostredie umožňuje učiacim sa subjektom
využívať jednotlivé nástroje a funkcie tohto výučbového programu, čím podnecuje ich záujem v procese výučby.
Výučbový program je rozdelený do dvoch základných častí: Režim návrhu – prostredie, v ktorom učiteľ tvorí
predvádzací zošit, pričom využíva jednotlivé nástroje a ich funkcie, napr. manipulácia s objektmi a nastavenie ich
vzhľadu, vlastnosti, ako aj spôsob ich fungovania určitým spôsobom v režime prezentácie; Režim prezentácie
predvádzacieho zošita – prostredie, v ktorom pracuje učiaci sa subjekt, napr. rieši interaktívno poňaté výučbové
aktivity a pri ich plnení využíva funkcie a vlastnosti objektov nastavené učiteľom. Nástroje určené pre učiace sa
subjekty sú z dôvodu ľahkej dostupnosti uložené v dolnej časti interaktívnej tabule. Predvádzací zošit je hlavným
pracovným priestorom, ktorý sa skladá z ľubovoľného počtu stránok. Jeho obsah môžeme napĺňať aj zo zásobníkov
jednotlivých nástrojov (Pero, Tvary, Čiary, Vylievanie farby, Textový editor, Mriežky, Pozadia a pod.) ale
predovšetkým zo zdieľanej Knižnice prostriedkov, ktorá umožňuje používať širokú ponuku súborov a objektov.
Ponúka aj možnosť vytvoriť si vlastnú Knižnicu prostriedkov (súborov obrázkov, zvukov, videí a pod.). Objekty z
knižnice môžeme využívať, ovládať a aj ukladať (zo zásobníka, napr. nástroja Pero volíme hrúbku hrotu a
požadovanú farbu, okrem ponuky farieb môžeme pomocou užívateľský definovaného voliča navoliť vlastnú farbu z
rozbaľovacej palety farieb. Pri nástroji Zvýrazňovač volíme hrúbku hrotu a farbu, umožní priesvitnou farbou
zvýrazniť vybrané časti textu alebo objektov. V nástroji Guma zvolíme jej hrúbku, umožňuje odstrániť chyby pri
kreslení vytvorené pomocou nástrojov Pero a Zvýrazňovač. V ponuke je aj Panel nástrojov pre úpravu Pera,
umožňuje napr. kreslenie spájaním bodov, vzniknuté objekty sa dajú vyfarbiť nástrojom Vyplniť farbou. Pri
aktivovaní nástroja Tvary, vyberáme kategóriu (typ tvarov) z Knižnice zdieľaných tvarov zvolíme zo zásobníka
vybranej Kategórie konkrétny tvar a vyberieme farbu, máme možnosť zvoliť vlastnú farbu z rozbaľovacej palety
farieb, môžeme zvoliť tvary s obrysom, pričom vyberáme farbu, ako aj hrúbku obrysu aktivovaním Kopírovacej
pečiatky kopírujeme zvolený tvar. Po zobrazení tvaru na ploche upravujeme podľa vlastnej predstavy jeho veľkosť,
môžeme ho otáčať a aj meniť farbu nástrojom Vyplniť/výber farby. Po aktivovaní nástroja Čiary zvolíme Kategóriu
čiar z Knižnice prostriedkov zo zdieľaných čiar. Zo zásobníka nástrojov vyberieme konkrétnu čiaru, ktorej sme
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si sami vytvoria podľa vlastných predstáv a potrieb, ale rovnako aj podľa návrhov/myšlienok
detí/žiakov/študentov vlastné interaktívne výučbové materiály. Optimálnym bude, ak učiteľ
vytvorí podmienky na to, aby boli učiace sa subjekty aktívnymi angažovanými
konštruktérmi/dizajnérmi výučbových produktov v digitálnom rozhraní IT. Najjednoduchším
spôsobom je využiť možnosti napr. softvéru Microsoft PowerPoint alebo iného prezentačného
softvéru.
V tejto časti učebného textu predstavíme 7 základných možností, ako sa dá v prezentačnom
softvéri alebo v softvéri interaktívnej tabule vytvoriť interaktívny výučbový materiál.
Príklady jednotlivých možností sú založené na sociokonštruktivistických teóriách učenia a učenia
sa.
vopred nastavili hrúbku a farbu. Farbu môžeme vytvoriť vlastnú z rozbaľovacej palety farieb. Aktivovaním
Kopírovacej pečiatky kopírujeme zvolené čiary. Po výbere čiary na plochu môžeme meniť jej veľkosť, farbu, polohu
a môžeme ju otáčať. Po aktivovaní nástroja Text vyberáme zo zásobníka typ písma, jeho farbu, hrúbku a rozloženie
textu. Po vystúpení z nástroja Text sa napísaný text zmení na objekt. Môžeme meniť jeho veľkosť, umiestnenie. Do
napísaného textu môžeme vstupovať a robiť dodatočne opravy, cez ponuku aktivovanú pravým klikom a výberom
symbolu text. Nástroj Vyplniť/výber farby nám umožňuje ľahko meniť farbu pozadia stránky, ale aj objektov napr.
červený okraj okolo voliča farby ukazuje momentálne vybratú, nastavenú farbu výplne. Prostredníctvom
rozbaľovacej palety farieb môžeme zvoliť vlastnú farbu. Nástroj Knižnica prostriedkov obsahuje Kategórie, z ktorých
si vyberáme, ak nezvolíme Kategóriu, nezobrazí sa zásobník prostriedkov. Môžeme využívať Knižnicu zdieľaných
prostriedkov alebo vlastných prostriedkov (ktorú si napĺňame vlastnými prostriedkami). Knižnica prostriedkov
obsahuje aj: zdieľané a vlastné Zvuky; zdieľané a vlastné Videá. Prostriedky obsiahnuté v zložkách môžu byť
ľubovoľné – obrázky, zvuky, pozadia, mriežky, tvary, texty a pod. Po aktivovaní nástroja Mriežky sa zobrazí zásobník
nástroja, zvolíme konkrétnu mriežku a určíme výberom jej farbu. Mriežku môžeme využiť na presné rozmiestnenie
objektov a pod. Mriežku môžeme rôzne upravovať (zväčšiť/zmenšiť meradlo, meniť veľkosť, môžeme nastavovať
jej viditeľnosť). Aktivovaním funkcie Zachytávať na mriežku – umožňuje zachytiť objekty o body mriežky.
Aktivovaním nástroja Pozadie sa zobrazí ponuka zo zdieľanej Knižnice pozadí, zvolíme Kategóriu a následne sa
zobrazí zásobník miniatúr pozadí, z ktorého urobíme výber. Farbu pozadia môžeme zmeniť pomocou nástroja
Vyplniť/výber farby. V predvádzacom zošite je možné vytvárať odkazy na iné súbory alebo stránky. Celý
predvádzací zošit sa dá vytlačiť i exportovať do formátu HTML. Špeciálne nástroje majú významnú úlohu pri tvorbe
predvádzacieho zošita majú špeciálne nástroje, ktoré umožňujú v širšej miere vytvárať priestor na realizáciu
náročnejších a zložitejších tvorivých nápadov na tvorbu zaujímavých interaktívnych projektov. Clona – umožňuje
zakryť celé stránku predvádzacieho zošita, ktorú môžeme postupne odkrývať v jednom zo štyroch smerov.
Reflektor – svetlo reflektora odokrýva len tú časť predvádzacej stránky, na ktorú svietime, veľkosť reflektora, ale aj
jeho tvar nastavíme podľa potreby, k dispozícií sú štyri typy reflektora. Fotoaparát – ponúka možnosť tromi
spôsobmi definovať snímanú oblasť: definovanie oblasti obdĺžnikom, definovanie oblasti pomocou spojníc bodov,
definovanie oblasti kreslenia rukou. Fotoaparát môžeme využiť aj po vystúpení z prostredia programu Activprimary
cez režim plochy, volíme rôzne spôsoby umiestnenia snímaného objektu. Video – nahrávanie videa môžeme
realizovať na celej obrazovke alebo len na jej určitej definovanej časti. Postup nahrávania a ukladania záznamu je
podrobne spracovaný v metodickej príručke Krok za krokom s programom Activprimary. Manipulácia objektmi má
pri tvorbe predvádzacieho zošita nezastupiteľné miesto, zahrnuje napr. otáčanie, vrstvenie, duplikovanie,
zrkadlenie, zoskupovanie, prepájanie s akciami (zvuk, video, webová stránka a pod.). Je potrebné detailne
premyslieť postup ukladania objektov od dolnej vrstvy s využitím funkcie ich uzamykania na pozadie ale s dôrazom
na zachovanie ich nastavenej funkcie – akcie v prostredí predvádzacieho režimu. Ďalším zaujímavým prvkom
výučbového programu Actívprimary je možnosť prepojenia na webové stránky. V ponuke sú štyri možnosti výberu
zobrazenia webovej adresy na stránke pracovného zošita. Výučbový softvér Activprimary poskytuje veľký priestor
na uplatnenie tvorivosti učiteľa a využitie jeho digitálnych kompetencií. Široká ponuka nástrojov a ich funkcií je
dobrým základom na vytvorenie kvalitného pracovného zošita, ktorý je pre učiace sa subjekty vhodným prostredím
na riešenie problémov, skúmanie, komunikáciu, kolaboráciu a pod., poskytne im priestor na tvorivú sebarealizáciu.
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1. Označovanie, zvýrazňovanie
Najjednoduchším úkonom, ktorý sa dá realizovať na interaktívnej tabuli, je označovanie alebo
zvýrazňovanie. Učiace sa a učiace subjekty, v tomto prípade, majú možnosť prostredníctvom
interaktívneho pera označiť (napr. zakrúžkovať a pod.) alebo zvýrazniť (prostredníctvom
interaktívneho zvýrazňovača) vlastné reprezentácie, koncepty alebo riešenia, či odpovede
(conor, 2010) tak, aby im umožňovali rýchlu orientáciu v ich prezentovanom koncepte, a tiež,
aby aj iné subjekty výučby boli v procese výučby zaangažované.
Príklad: Proces výučby, v ktorom si majú učiace sa subjekty skonštruovať poznanie o hranici
medzi Slovenskom a Českom, sa začína premietnutím, napr. snímky1 (pozri obrázok 9).
Na mape zvýraznite, kadiaľ podľa vás vedie
hranica medzi Slovenskom a Českom.
Zdôvodnite váš názor!

Obrázok 9 Snímka1.

Uvedená snímka (výučbový materiál) je aplikovateľná v rovine vstupnej/počiatočnej (v súvislosti
s učebnou témou, učivom a cieľmi) diagnostiky, aby mohol učiteľ diagnostikovať vstupné
poznanie (a príp. kompetencie) učiacich sa subjektov. Deti/žiaci/študenti pravdepodobne
poskytnú rôzne návrhy možnosti projekcie hraníc medzi Slovenskom a Českom. Po poskytnutí
návrhov učiacich sa subjektov učiteľ predloží rôzne typy učebného materiálu (napr. texty, mapy,
výpovede obyvateľov pohraničných oblastí, kroniky, literárne texty, dokumenty a pod.),
z ktorých si učiace sa subjekty môžu odvodiť reprezentácie projekcie hraníc. Opätovne môžu
využiť pôvodnú snímku, a svoje prvotné koncepty konfrontovať s novo nadobudnutými
poznatkami. Učiteľ umožní učiacim sa subjektom získať informácie o hraniciach v jednotlivých
historických etapách z rôznych informačných zdrojov tak, aby podporil ich kritické myslenie
a podporil diskusiu vo výučbe. Učiteľ však nebude viesť o týchto informáciách monológ, ale
zabezpečí, aby deti/žiaci/študenti prevzali rôzne roly (napr. historik, vojenský stratég,
zememerač/geometer, letec, geograf, politológ, resp. prezentátor, diskutér, informátor a pod.)
a pokúsili sa nazerať na uvedenú tému z rôznych aspektov zastúpených týmito rolami.
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2. Spájanie
Ide o spájanie zodpovedajúcich položiek navzájom. Spájanie sa realizuje čiarou (interaktívnym
perom). Druhou možnosťou je naznačiť smer použitím čiary so šípkou – od východiska k cieľu.
Podľa potrieb a zamerania prezentácie je možné kombinovať i text s obrázkami, či inými
objektmi. Podmienkou je, aby jednotlivé položky boli nepohyblivé (conor, 2010).
Príklad: Proces výučby, v ktorom si učiace sa subjekty majú skonštruovať poznanie o
povrchových a priestorových telesách, sa začína premietnutím, napr. snímky2 (pozri obrázok
10), ktorá je základom pre navodenie iniciačnej diskusie.

Spojte telesá, ktoré podľa vás patria k sebe.

Obrázok 10 Snímka2.

Úlohou učiacich sa subjektov je medzi sebou pospájať zvlášť povrchové a osobitne priestorové
telesá. Bez ohľadu na to, či spoja obrázky správne, učiteľ položí otázku, čo majú spojené telesá
spoločné. Tak, aby medzi učiacimi sa subjektmi vznikla diskusia, z ktorej vyplynie, či obrázky
spojili správne, alebo nie a najmä prečo. Učiteľ diskusiu moderuje a kladie provokujúce otázky.
Učiace sa subjekty si postupne sami vytvoria definíciu povrchových a priestorových telies. Učiteľ
je v pozícii toho, kto kladie otázky a zaznamenáva odpovede a návrhy detí/žiakov/študentov.
Učiteľ je v role moderátora, asistenta (pomocníka), konzultanta, ale najmä v role dizajnéra
pretože má syntetizujúcu úlohu (syntetizuje výpovede učiacich sa subjektov) – externe
syntetizuje to, čo produkujú mysle členov učiacej sa skupiny (koordinuje ich perspektívu
nazerania nastolenej situácie), čím im súčasne umožňuje reflektovať ich skupinové mentálne
tvorivé úsilie (umožňuje reflektovať správnosť ich odpovedí). Na doplnenie ďalších informácií,
aby sa mohol zhodnotiť návrh spojenia oboch druhov telies, učiace sa subjekty využívajú
vyhľadávače a webové odkazy, ktoré ich návrh podporia, alebo zamietnu. Dôležitá je záverečná
prezentácia už overeného návrhu pred ostatnými spoluúčastníkmi v učiacej sa skupine
a učiteľom.
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3. Presúvanie
Ďalším úkonom využiteľným na interaktívnej tabuli je presúvanie objektov na tabuli
potiahnutím. Cieľom je presunúť už vytvorený objekt do vopred určenej oblasti. Oblasť presunu
je daná len rámcovo, objekty je možné dať na ľubovoľnú stranu, napr. mimo kruhu.
Podmienkou je, aby ostatné prvky v prezentácii boli nepohyblivé. Presúvať je možné objekty
rôzneho typu, napr. slová, obrázky a pod. Častou chybou je nedostatok miesta pri cieľovej
pozícii objektu (conor, 2010).
Príklad: V procese výučby, v ktorom si učiace sa subjekty majú skonštruovať poznanie
o rozličných druhoch hudobných nástrojov (napr. dychových), sa začne premietnutím, napr.
snímky3 (pozri obrázok 11).
Na ktorých obrázkoch sa podľa vás hrá pôsobením
dychu hráča? Vyberte ich z ohraničenej plochy.
Veďte o nich diskusie s uvedením dôležitosti dychu
pre úspešnosť hry na hudobnom nástroji.

Obrázok 11 Snímka3.

Učiace sa subjekty by mali vybrať tri príslušné obrázky, na ktorých sa nachádzajú dychové
nástroje. Následne si vypočujú ukážky hry jednotlivých dychových nástrojov. Učiteľ môže
priniesť niektoré typy dychových nástrojov, ktoré si učiace sa subjekty vyskúšajú. Mechanizmus
ich fungovania by učiacim sa subjektom mohla pomôcť objasniť vhodná animácia alebo video.
Jedna z možností je, že učiteľ položí otázku, napr.: „Aký všeobecný názov pre tieto hudobné
nástroje navrhujete?“. Úlohou učiacich sa subjektov je samostatne vyvodiť názov „dychové
nástroje“, pričom ako pomôcka im môže slúžiť koncept (slovo) dych uvedené v otázke.
V rôznych informačných zdrojoch nájdu informácie o pôvode tohto typu hudobného nástroja
a o jeho genéze. Pripravia si digitálnu prezentáciu. Pred samotnou prezentáciou si overia
pravdivosť svojich názorov využitím dychových hudobných nástrojov, príp. tiež rozhovorom
s hudobníkom hrajúcim na dychovom hudobnom nástroji. Cieľom je prezentovať ako umeleckú,
remeselnú i fyzikálnu stránku dychových hudobných nástrojov.
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4. Dopisovanie
V tomto prípade ide o dopísanie určitých údajov do pozícií, ktoré môžu, ale aj nemusia byť
vopred pripravené. Zvyčajne sa dopisujú dlhšie, väčšie alebo rozsiahlejšie útvary, napr. napísať
postup výpočtu pri zadanom príklade, dopísať vetu, súvetie, doplň vysvetlenia a pod. (conor,
2010).
Príklad: V procese výučby, v ktorom si učiace sa subjekty skonštruujú poznanie o výstražných,
zákazových a príkazových dopravných značkách, sa začne premietnutím, napr. snímky4 (pozri
obrázok 12).
Ku každej dopravnej značke napíš, čo podľa
vás znamená.

Zdôvodnite váš názor!

Obrázok 12 Snímka4.

Následne učiteľ premietne učiacim sa subjektom video s príslušnými ukážkami z reálnej
dopravnej premávky, a na základe toho si učiace sa subjekty vyvodia význam jednotlivých
značiek, alebo zadá im úlohu vyhľadať v meste dopravné značky a na základe empirického
pozorovania vyvodiť, čo znamenajú. Je možné sa opätovne využiť pôvodnú snímku a svoje
prvotné koncepty konfrontovať s novo nadobudnutými poznatkami. Vytvoria si poznanie, že
jednotlivé značky sa líšia grafickým spracovaním, od ktorého závisí ich význam. Sami môžu
vyvodiť koncept výstražných, zákazových a príkazových dopravných značiek. Cieľom je, aby
významy, ktoré si učiace sa subjekty spoločne skonštruujú, konfrontovali s reálnym a všeobecne
platným významom.
5. Dokresľovanie
Podstatou dokresľovania nástrojmi typu interaktívne pero, interaktívna ceruzka alebo
interaktívny zvýrazňovač je dokresliť objekty do pripravených pozícií alebo tvarov. Pri tvorbe
tohto druhu aktivity je vhodné doplniť i vzor požadovaného spôsobu spracovania. Častou
chybou je, že objekty, ktoré sú dokresľované, nie sú zabezpečené proti vymazaniu nástrojom
guma (conor, 2010).
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Príklad: Tento príklad nadväzuje na predchádzajúci, ktorý sa týkal dopravných značiek. Na
základe toho, že učiace sa subjekty nadobudli poznanie, ako vyzerajú výstražné, zákazové
a príkazové dopravné značky, dostanú nasledovné zadanie, napr. snímka5 (pozri obrázok 13).
V jednotlivých skupinách nakreslite svoj
návrh značiek pre nasledujúce inštrukcie
tak, aby vystihovali skutočný význam
s jej/ich reálnym dosahom na konanie osôb.
(Veďte o názoroch diskusiu)

Pozor zver
Zákaz vjazdu traktorov
Prikázaný smer jazdy vľavo

Obrázok 13 Snímka5.

Následne si učiace sa subjekty vyhľadajú v knihe alebo na internete reálnu podobu dopravných
značiek, porovnajú ju so svojimi návrhmi a budú diskutovať, príp. polemizovať o spoločensky
prijateľných a akceptovateľných významoch.
6. Hypertextové prepojenie
Funkcia hypertextové prepojenie umožňuje pripojenie z jednej snímky na druhú, na vlastnú
prezentáciu, internetovú stránku alebo súbor. Hypertextovým prepojením môže byť text alebo
objekt, ako napr. obrázok, graf, objekt a pod. Učiace sa subjekty sa kliknutím na príslušné
hypertextové prepojenie získajú nové informácie (umiestneným napr. na ďalšej snímke alebo na
internete), správnu odpoveď a pod.
Príklad: V procese výučby, v ktorom učiace sa subjekty majú uviesť vlastnú interpretáciu
konkrétnej ukážky z novely „Nylonový mesiac“ od Jaroslavy Blažkovej (1961), sa začne
premietnutím, napr. snímky6 (pozri obrázok 14).
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Zvoľte si spôsob prezentácie ukážky z knihy
a uveďte, ako si ju vysvetľujete.

Text

Audio

Film

Obrázok 14 Snímka6.

Učiace sa subjekty si postupne vyberajú všetky možnosti, vďaka čomu sa im tá istá ukážka
z knihy predostrie tromi rozličnými spôsobmi. Následne učiace sa subjekty prezentujú svoje
interpretácie danej ukážky. Učiteľ je v pozícii moderátora diskusie, kladie otázky a poukazuje na
prípadné nekonzistentnosti v interpretáciách. Neposkytuje však správne odpovede, čím
napomáha rozvíjaniu obsažnejšej diskusii tak, aby sa interpretácie stali konzistentnejšími.
V tejto diskusii je priestor na uvádzanie rôznych interpretácií ukážky i s možnosťou vlastnej
transpozície pôvodnej autorskej ukážky, aby sa mohlo poukázať (v skupinových činnostiach) na
rozmanité možnosti interpretovania diela s možnosťou pokračovania v intenciách jeho motívu
s inou autorskou nadväznosťou, za podmienky dodržania kontinuity.
7. Animácie a videá
„Objekty na obrazovke sa môžu animovať rôznymi spôsobmi. Najjednoduchším postupom je
vytvoriť stránku a množstvo jej kópií. Používateľ na každej nasledujúcej stránke mierne posunie
objekt, podobne ako v animátorskom bloku. Keď v ňom listuje, objekt sa pohybuje alebo mení.
Túto funkciu je možné využiť pri vysvetľovaní procesov alebo cyklov. Druhou bežne využívanou
technikou animácie je naprogramovanie objektov na obrazovke tak, aby sa po kliknutí
pohybovali, mizli alebo menili. Napríklad, obrázok dverí sa môže naprogramovať tak, aby sa
vodorovne odkryl, čím odhalí, kto je za dverami. Niektoré objekty sa môžu naprogramovať tak,
aby sa pohybovali po obrazovke, podobne ako v tradičnom prezentačnom softvéri. Zložitejšie
animácie je možné vytvárať importovaním a vkladaním objektov vytvorených v špecializovaných
programoch na tvorbu animácií alebo vkladaním filmových klipov“ (D. Bannister et al., 2010).
„Animácie umožňuje vytvárať aj softvér interaktívnych tabúľ prostredníctvom funkcie/nástroja
nahrávanie obrazovky alebo stránky/videokamera. Tento nástroj sa využíva na záznam všetkých
činností, ktoré sa uskutočňujú na interaktívnej tabuli počas procesu výučby. Zaznamenať sa
môže celá obrazovka alebo určitá oblasť. Výsledné video sa dá uložiť v niekoľkých formátoch a
prezerať pomocou väčšiny prehrávačov. Učitelia si môžu pomocou neho nahrať napríklad
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riešenia úloh alebo prednášku, ktorú premietnu počas výučby“ (D. Bannister et al., 2010).
Z pohľadu autorov tohto učebného textu bude optimálnym, ak to robia učiace sa subjekty
spoločne/navzájom. Návrhy ako elaborovať tému, ako ňou experimentovať vo výučbe, majú
poskytovať deti/žiaci/študenti a môže sa predpokladať, že poskytnú návrh na spracovanie
a experimentovanie s témou práce prostredníctvom digitálnych technológií. Učiteľ má
zabezpečiť podmienky a okolnosti, aby tvorba detí/žiakov/študentov nebola narúšaná, resp.
obmedzovaná. Učiteľ je v pozícii spolupracovníka, rozhodne nemá byť v pozícii experta
poskytujúceho správne odpovede, či už technického, alebo učebného charakteru.
Animácie sa dajú rozdeliť na aktívne a pasívne. Pasívne animácie sa uskutočňujú bez alebo len s
minimálnou asistenciou užívateľa. Bývajú to väčšinou rôzne demonštračné animácie alebo
animácie tvorené zachytávaním obrazovky. Pri týchto animáciách môžeme ovládať len posun
alebo rýchlosť prehrávania. Aktívne animácie môže užívateľ do istej miery ovládať. Dajú sa
nastavovať niektoré parametre, ako sú dostupné ponuky, možnosti, voľby. Animácia potom
automaticky reaguje na tieto užívateľom zadávané parametre (conor, 2010).
Ako je už v texte viackrát spomenuté, učiteľ nezastáva žiadnu takú pozíciu vo výučbe, ktorou by
podnecoval priame reaktívne správanie (učenie sa) detí/žiakov/študentov. Nerobí to preto, lebo
to odporuje sociokonštruktivistickým teóriám učenia sa a učenia, a preto, lebo by sa tak dostal
do utláčateľskej pozície, blokujúcej učebný a rozvojový potenciál učiaceho sa subjektu. Učiteľ
v poňatí tohto učebného textu, je predovšetkým akceptujúci partner v učebných procesoch.
Nestráca zo zreteľa, že zabezpečuje asistované učenie sa detí/žiakov/študentov. Nenamýšľa si,
že on má (na)učiť deti/žiakov/študentov využívať digitálne technológie; čo robiť má, je vytvárať
a zabezpečovať didakticky vhodné a najmä signifikantné učebné prostredia (pozri koncept
dizajn procesu výučby), v ktorých sa môžu autonómne, kompetentne, citovo angažovane, (...)
na báze kolaborácie, vlastným mentálnym tvorivým úsilím a bezpečne učiť subjekty sami
i v spolupráci s ostatnými subjektmi využívať digitálne technológie vo svoj prospech
a v prospech spoločenstva, spoločnosti, ktorých sú integrálnou súčasťou.
Aj P. Freire (2009 In A. Darder et al., 2009), ako predstaviteľ kritickej pedagogiky, hovorí
o utláčateľskej pozícii učiteľa, ktorá dieťa/žiaka/študenta blokuje v otvorení sa novým
poznatkom a skúsenostiam. Hovorí o nevyrovnanej pozícii učiteľa a dieťaťa/žiaka/študenta, a to
nielen kvôli formálnej autorite učiteľa. Učiteľ je rozprávačom, ktorý všetko pozná
a dieťa/žiak/študent predstavuje pasívneho poslucháča, ktorý nevie nič. Učiteľ je subjekt
a dieťa/žiak/študent iba objekt. Nadradená pozícia učiteľa a ignorovanie poznania učiaceho sa
subjektu je základom ideológie utláčania, v ktorej nie je možné skutočne sa učiť. Poznatky
totižto vznikajú pri objavovaní, spoznávaní sveta v interakcii.
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8 REFLEXIA DIDAKTICKÉHO POZNANIA (OTÁZKY NA ZAMYSLENIE SA)
Didaktické situácie, ktoré v aktivitách procesu výučby vznikajú, sú nielen predmetom evalvácie
(pedagogickej diagnostiky), ale sú tiež predmetom profesijnej reflexie, príp. i potenciálneho
diskutovania. Reflexia (úvaha, uvažovanie, premýšľanie) značí skoncentrovanie sa na vlastné
poznanie so zámerom evokovať v ňom prvok novosti v porovnaní s pôvodným poznaním.
Prvkom novosti sú častokrát skryté prvky alebo v minulosti prehliadnuté, či nedostupné prvky
podstaty poznania. V reflexii ide o vystihnutie predchádzajúceho a následného poznania,
ktorým disponujeme. Skúsený učiteľ v mysli operuje prvkami ako sú situácie a udalosti. Tak si
uvedomuje situáciu omnoho plastickejšie, čo vytvára lepšie východisko pre konanie v súlade
s výučbovými cieľmi. Hoci situačná reflexia nie je definitívnou zárukou adekvátnosti konania
(riziko oneskorenia, racionalizácie, chyby v uvažovaní), dáva učiteľovi väčšie šance riadiť situáciu
a nenechávať sa situáciou strhnúť.59 Reflektujúci učiteľ rozhoduje o situáciách a spolupodieľa sa
na tvorbe udalostí. Reflexii didaktických situácií a udalostí vo výučbe učiteľa napomáhajú
otázky, na ktoré učiteľ vedome hľadá odpovede. Reflektujúci učiteľ uvažuje nad výučbou
a manažuje ju tak, aby v nej nezanikla osobnosť dieťaťa/žiaka/študenta. Tým, že poskytuje
dostatočný priestor dieťaťu/žiakovi/študentovi na vlastné angažované autonómne, autentické,
uvedomelé, kompetentné, kreatívne, kolaborujúce (...) konanie a pôsobenie vo výučbe, mu ako
keby naznačoval: „zaoberaj sa tým čo vlastníš/máš, a tým, ako to budeš prezentovať sám
a/alebo v spolupráci s ostatnými vo výučbe“. Týmto spôsobom revitalizuje otvorenú
a demokratickú diskusiu. Výučba predstavuje ústretový priestor (stretnutie) pre bádanie reality
a diskusiu teoreticko-praktických elaborácií, ktoré umožňujú deťom/žiakom/študentom,
učiteľom a komunite intervenovať do reality. Učiaci sa subjekt bude spôsobilý rozvinúť cez svoje
historické aspekty (posúdenia) transformačnú aktivitu subjektu vo svojom sociokultúrnom
kontexte (P. E. Luna, 1999).
Výučba nie je len otázkou komunikačnej akčnosti, predstavuje akčnú diskusiu (produkujúci
diskurz), ktorá orientuje subjekt na cieľ nájsť a rozvíjať potenciál byť autonómnym a podporovať
argumentáciu o realite. Takáto akčná diskusia nesie znak kreatívnosti zúčastnených subjektov;
je opakom výučby reprodukčnej anonymnej výučby a s ňou súvisiacej evalvácie. Akčná diskusia
(diskurz) predstavuje uvažovať v rovine myslenia o realite v kontúrach problému a kultúry;
zámerom je preto problematizovať ju. Výučba založená na akčnej diskusii (diskurze) umožňuje
59

V komplexe sociálneho diania situácie učiteľ identifikuje a temer okamžite na ne reaguje (S. Štech, 1994).
Nereflektujúci učiteľ obvykle reaguje na situáciu automaticky (intuitívne) a v súlade so svojim temperamentom a
skúsenosťami. Hoci také konanie býva rýchle, jeho pedagogicko-didaktická efektivita býva rozmanitá. Keďže sa
vybavuje na základe situačných podnetových kľúčov, hrozí, že učiteľ prenáša na deti/žiakov/študentov nevhodné
konanie, ktoré si s týmito podnetmi spojil kedysi (napr. v ranom detstve). Naproti tomu reflektujúci učiteľ si kladie
otázky typu: aké city prežívam, keď vyučujem?, aké city vo výučbe asi prežívajú deti/žiaci/študenti?, aké je moje
pedagogicko-didaktické poslanie a úloha v tejto výučbe?, aké dôsledky by malo prvé riešenie, ktoré mi prišlo na
um? a pod. Tak si uvedomuje situáciu omnoho plastickejšie, čo vytvára lepšie východisko pre konanie v súlade s
výučbovými cieľmi. Hoci situačná reflexia nie je definitívnou zárukou adekvátnosti konania (riziko oneskorenia,
racionalizácie, chyby v uvažovaní), dáva učiteľovi väčšie šance riadiť situáciu a nenechávať sa situáciou strhnúť (V.
Poliach, Reflexia problémových školských situácií u učiteľov základných škôl [online]. Dostupné na internete:
<http://www.lfhk.cuni.cz/mares/sp/casopis/98/clanky/poliach_sb.htm>).
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interpretovať realitu z pohľadu angažujúcich sa subjektov na rozdiel od akademicky
a behavioristicky poňatej výučby, ktoré ju potláčajú. Akčná diskusia vo výučbe umožňuje
nachádzať základné elementy, ktorými možno vysvetľovať realitu. Vyhnutie sa reprodukčnému
diskurzu jeho nahradením produkujúcim diskurzom sa vytvára priestor pre vynárajúce sa
kritické (a hodnotiace) myslenie zodpovedajúce sociálnemu charakteru poznania. Kvalitatívna
evalvácia v diskurzívnej a kreatívnej výučbe zapája dialektický proces „uchopovania“ reality,
v ktorom to prežité (uskutočnené) umožňuje konfigurovať formu myslenia, ktorá prepája učiaci
sa subjekt s veľkými problémami komunity. Transformačná výučba musí (to je podmienka)
vychádzať z kritiky reality, aby mohla redimenzovať (opätovne dimenzovať) vitálnu ľudskú prax
(kultúrne a diskurzívne praktiky). Práve na základe tu uvádzaných informácií autori tohto
učebného textu zdôrazňujú potrebu reflexie a sebareflexie učiteľa (P. E. Luna, 1999).
Reflexia, ako uvádza S. Kemmis (1985 In J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez, 2008, s. 417) je
proces transformovania determinovaného pôvodného/prvotného materiálu pochádzajúceho
z našej skúsenosti (ponúkaného históriou a kultúrou a sprostredkovaného situáciami, ktoré
žijeme) na determinované produkty (porozumené myšlienky, kompromisy, činy), je to
transformácia vzťahujúca sa na našu konkrétnu úlohu (naše myslenie o vzťahoch medzi
myslením a konaním a vzťahmi medzi indivíduom a spoločnosťou), využívajúc determinované
prostriedky produkcie (komunikácia, uskutočňovanie rozhodnutí a samotné konanie). Učiteľ ako
reflektujúci tvorca, praktik, kritik, výskumník/bádateľ vlastnej didaktickej praxe má
uskutočňovať reflexiu – ako proces rekonštruovania vlastnej profesijnej skúsenosti najmenej
v troch paralelných fenoménoch, ako odporúčajú J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez (2008).
J. G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez (2008, s. 421) definujú reflexiu ako rekonštrukciu skúsenosti.
V tejto perspektíve je reflexia procesom rekonštruovania vlastnej skúsenosti prostredníctvom
troch paralelných fenoménov:
a) Rekonštruovanie situácií, v ktorých sa produkuje konanie. Takto koncipovaná reflexia
podnecuje, aby učitelia predefinovali problematickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, či už
zameriavaním sa na predtým ignorované charakteristiky situácie alebo reinterpretovaním
a pripísaním nového významu na už známe charakteristiky.
b) Znovu pretváranie seba samých, ako učiteľských profesionálov. Tento proces podnecuje
učiteľov, aby nadobúdali uvedomenie o formách, ktorými štruktúrujú vlastné poznatky, svoje
myšlienky a stratégie konania.
c) Rekonštruovanie predpokladov akceptovaných ako bázických, ktoré sa vzťahujú na výučbu.
Reflexia je tak forma kritického analyzovania významov a individuálnych i skupinových záujmov,
ktoré zvýrazňujú dominantné princípy a formy zvažovania výučby (Aké etické hodnoty
a politické záujmy vo všeobecnosti podporujú teoretické predpoklady alebo spôsoby konania,
ktoré máme akceptovať ako bázické a nepodliehajúce diskusiám?).
Autori tohto učebného textu súhlasia s názormi M. T. Riuaovej Colénovej a O. Peisovej Defisovej
(1996, s. 4), že keď chceme koncepčne a metodologicky uskutočňovať prípravu (budúcich)
učiteľov a ďalšie vzdelávanie učiteľov – praktikov, je žiaduce si uvedomiť ich špecifické
profesijné potreby:
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•

•

•

•

učitelia potrebujú rozvíjať si stratégie, a humánne, vedecké a profesionálne
kompetencie, ktoré im umožnia diagnostikovať východiskové učebno-vyučovacie
situácie, plánovať sekvencie procesu výučby, rozvíjať ich a evalvovať ich;
učitelia potrebujú pripraviť sa pre kooperatívne (a kolaboratívne – pozn. autorov
učebného textu) formy učenia (sa) detí/žiakov/študentov a na adaptovanie
reflektovaných a konzekventných rozhodnutí;
učitelia potrebujú participovať v kolaborujúcej profesionálnej kultúre so zahrnutím
vzájomne zdieľanej zodpovednosti za rozhodnutia, ktoré majú uskutočniť, či už
individuálne alebo skupinovo;
učitelia musia iniciovať profesionálnu dráhu s otvorenými postojmi voči
kontinuálnemu profesionálnemu rozvoju, voči analyzovaniu a reflektovaniu svojej
učiteľskej praxe a žiaducim postojom voči inováciám, ako aj celkovo voči zmenám.

Modely pregraduálnej prípravy (budúcich) učiteľov a ďalšieho vzdelávania učiteľov, okrem
iného, musia vziať do úvahy procesy zamerané na didaktické organizovanie učebných činností
a pripraviť sa, podľa J. D. Vermunta a N. Verloopa (In H. Lukášová-Kantorková, 2003, s. 34) na
nasledujúce roly:
• učiteľ ako diagnostik učebných činností detí/žiakov/študentov,
• učiteľ ako vyzývateľ do nových učebných činností a myšlienkových stratégií,
• učiteľ ako učiaci sa subjekt,
• učiteľ ako aktivátor nových otázok, úloh, problémov, spôsobov prezentácií a pod.,
• učiteľ ako monitor zmien v učení sa a myslení, v postojoch, emóciách i v regulácii úsilia,
• učiteľ ako evalvátor kvality dosiahnutých výsledkov v učení (sa).
Učiteľ ako inovátor, výskumník – bádateľ, dizajnér a pod. je ďalšou požiadavkou doby a reformy
na zmenu rolí učiteľa v súčasnosti, ktoré sú podmienené novšími pohľadmi na didaktické
organizovanie procesu výučby zo strany učiteľa. Reflektujúci učiteľ ma stále na zreteli napr.
i tieto otázky: Ako by som to uskutočnil/riešil, ako som to uskutočnil/riešil? Čomu je potrebné
vyhnúť sa? Čo je dobré pamätať si? Čo je potrebné uskutočniť inak?, čím dokladuje, že je
reflektujúci profesionál. J. Bruner (1986) uvádza: „Svet (s)poznávame rozmanitými a odlišnými
spôsobmi a odlišnými postojmi – a každý jeden spôsob, ktorý (s)poznávame produkuje
rozmanité štruktúry alebo reprezentácie o realite/realitách.“ S. Kučerová (1992, s. 5) uvažuje:
„Pedagóg si vlastne kladie otázky o podstate a prirodzenosti človeka, o jeho potrebách, o jeho
možnostiach, o jeho perspektívach, o ideáloch. Základné pedagogické otázky sú preto vlastne
antropologické otázky, otázky o človeku.“
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● Čo bude potrebovať dieťa/žiak/študent (učiaci sa subjekt) pomocou naučeného konkrétneho vybraného učiva
(získanými poznatkami, spôsobilosťami, hodnotami a postojmi) realizovať, vykonávať a pod.?
● Čo sa potrebuje naučiť učiaci sa subjekt, aby bol spôsobilý dosiahnuť ďalšie ciele výučby, ako i svoje
individuálne životné ciele, vrátane napr. cieľov hry, ktorá je preferovanou formou sebarealizácie a pod.?
● Čo učiaceho sa subjektu podnecuje učiť sa a rozvíjať?
● Aké sú to osoby a osobnosti, ktoré podnecujú učiaceho sa subjektu učiť sa a rozvíjať?
● Aký má učiaci sa subjekt prístup k rôznym informačným zdrojom? Aké informácie o okolitom svete bude
potrebovať?
● Koľko času vyžaduje učebný proces učiaceho sa subjektu, koľko pozornosti mu venuje?
● Pred aké učebné a/alebo životné problémy (z konkrétnych oblastí života) bude postavený učiaci sa subjekt?
● Aké úlohy bude musieť (s)plniť učiaci sa subjekt?
● Aké témy a komunikáciu o nich bude musieť učiaci sa subjekt zvládať?
● Ako bude učiaci sa subjekt komunikovať (diskutovať): bude musieť v súvislosti s danou témou adekvátne
vysloviť názor/myšlienku na základe jeho porozumenia téme alebo len počúvať, či plynule hovoriť?
● O čom bude učiaci sa subjekt počúvať, čo/koho bude počúvať, čo pozerať alebo čítať?
● V akých podmienkach bude musieť učiaci sa subjekt konať a pôsobiť? Aké budú jeho osobné vzťahy a vzťahy
s ostatnými v súvislosti s jeho konaním a pôsobením?
● Učiaci sa subjekt bude môcť zasiahnuť do vytvárania pre neho adekvátnejších podmienok?
● Aké spôsobilosti si bude musieť učiaci sa subjekt skvalitňovať, aby uspel v aktuálnych i mimo pôvodného
kontextu vzniknutých podmienok?
● Ako má konať a pôsobiť učiaci sa subjekt v prislúchajúcich kontextoch tak, aby zostal sám sebou a vyhol sa
tomu, že zostane nepochopený?
● Aké trvalé hodnoty si má učiaci sa subjekt zvnútorniť?
● Ako môže aktuálne učenie sa a vyučovanie čo najlepšie podporiť ďalší osobnostný a sociokultúrny rozvoj
učiaceho sa subjektu v perspektíve utvárania celistvej osobnosti jednotlivca?
● Akými poznatkami, spôsobilosťami, hodnotami, postojmi a osobnostnými vlastnosťami disponuje učiaci sa
subjekt?
● Týmito výučbovými aktivitami, ktoré spolu s učiacimi sa subjektmi realizujem (budem realizovať), aké ciele im
umožňujem (umožním), aby prostredníctvom nich ich mohli dosiahnuť?
● Čím a konkrétne ako môžem napomôcť, aby výučbové aktivity, ktoré budú učiace sa subjekty realizovať, boli
koncipované na báze zmysluplnosti a efektivity ako pre každý jeden učiaci sa subjekt, tak i pre celú skupinu?
● Ako môžem kapacitami a limitmi, ktoré mám, pomôcť učiacim sa subjektom učiť sa a rozvíjať sa efektívne?
● Môžem reálne predvídať oblasti konania a pôsobenia, v ktorých sa budú učiace sa subjekty, ktoré vyučujem,
pohybovať a situácie, ktoré budú musieť (vy)riešiť? Pokiaľ áno, aké role budú zastávať?
● Pokiaľ nedokážem predvídať potenciálne perspektívne situácie, v ktorých sa budú učiace sa subjekty
nachádzať a v nich budú musieť konať a pôsobiť, ako im môžem pomôcť pripraviť sa na praktický, každodenný
život v spoločnosti za podmienky, že nebudem vytvárať nejaké nepružné didaktické schémy konania a pôsobenia
na základe akéhosi sterilného nácviku životných situácií vo fiktívnej podobe, ktoré možno nikdy nenastanú?
● Aké rozhodnutia musím uskutočniť, aby konanie a edukačne
hodnotné pôsobenie v procese výučby zodpovedalo primerane
požiadavkám na učenie sa a rozvoj osobnosti učiaceho sa subjektu,
ktorého profesionálne zaisťujem?
Učiaci sa
Učiaci
● Čo je potrebujem neustále robiť, aby bolo konanie a pôsobenie
subjekt
subjekt
(dieťa/žiak/
(učiteľ)
v súvislosti s učením sa a rozvojom učiaceho sa subjektu účinné?
študent)
● Prečo je potrebné sa v určitých vyučovaco-učebných situáciách
správať tak, alebo inak?
● Aké (zodpovedajúce) správanie a rozhodnutia si rôzne situácie
Proces
Evalvácia
interpersonálnej interakcie a transakcie v procese výučby vyžadujú?
výučby
● Nakoľko je potrebná predchádzajúca i kontinuálna reflexia na to,
aby (učiace a učiace sa) subjekty nečelili neočakávaným vyučovacoučebným situáciám nepripravení, prekvapení, nespôsobilí
zodpovedajúco reagovať (vynájsť sa v nich), a preto bezmocní?
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REFLEXIE REFLEKTUJÚCEHO UČITEĽA – rozvíjať humánny model sociokognitivisticky poňatej
výučby, v ktorej je prítomný záujem a zabezpečovaná erudovaná starostlivosť, podľa D.
Kostruba (2009, s. 26), znamená:
• Príležitosť pre dieťa/žiaka/študenta i učiteľa odnášať si prijateľný ľudský zážitok –
ľudskosť prenesenú do každodenného konania a pôsobenia.
• Príležitosť otvoriť sa pre prijatie nových perspektív (pozri koncept zmena v perspektíve
nazerania).
• Príležitosť zaujímať sa o súkromný príbeh a životnú históriu učiaceho/rozvíjajúceho sa
dieťaťa/žiaka/študenta.60
• Príležitosť pozitívne myslieť a dôverovať v úspech.
• Príležitosť pre utváranie dôvery a podpory (seba)úcty.
• Príležitosť ísť v ústrety druhému vo forme obozretnej podpory (pozri koncept lešenia vo
výučbe).
• Príležitosť času na rozmýšľanie, konanie, pôsobenie a komunikovanie bez okamžitého
rozhodovania sa.
• Príležitosť osobnej premeny (ako renovovaný a rekonštruovaný) človek.
• Príležitosť nádeje pre zvládanie incentív.
• Príležitosť umožniť (deťom/žiakom/študentom) nadobudnúť vhodné nástroje, čím sa im
umožní aj nadobudnúť vedomie (seba)kontroly (pozri koncept interiorizácia
a sebaregulácia).
• Príležitosť pre udržiavanie a rozvíjanie psychickej, fyzickej i sociálnej pohody a
vnútorného pokoja (pozri koncept integrálny rozvoj).
• Príležitosť identifikovať význam, ktorý učiace/rozvíjajúce sa dieťa (žiak/študent) prikladá
poznaniu kladením otázky zo strany učiteľa: Je to dôležité pre teba?
• Príležitosť dozvedieť sa ako dieťa/žiak/študent prežíva svoje poznanie v akcii kladením
otázok: Aký pocit z toho máš? a Čo cítiš voči tomu?
• Príležitosť uvedomovať si, že keď je mozog modifikovaný hodnotnou skúsenosťou, tak sa
subjekty sociálne i kultúrne rozvíjajú bez stagnácie, či regresu.

60

Osobná história dieťaťa/žiaka/študenta obsahuje skúsenosti, ktoré dieťa (žiak/študent) zažilo v procese učenia
sa. Poznatky, výsledky, závery a pocity z týchto skúseností, ktoré tvoria s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi
previazaný implicitný potenciál, zakladajú kvalitu efektívneho vzťahu k učeniu sa (bližšie pozri: KRYKORKOVÁ, H.
2008. Kognitivní svébytnost, teoretická východiska a okolnosti jejího rozvíjení. In Pedagogika. 2008. č. 2, s. 140 –
155.
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ODPORÚČANIA PRE DIDAKTICKÚ PRAX
Autori tohto učebného textu na základe vlastných skúseností z didaktickej praxe a interview
s učiteľskými profesionálmi nevidia žiadne konkrétne dôvody, prečo by učitelia MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
nemali v procese výučby využívať digitálne technológie. Nasledujúce stratégie obsahujú návrhy
určené pre učiteľských profesionálov, ktoré im umožnia, aby sa v procese výučby využívali
digitálne technológie, a ktoré im ponúknu priestor na sebareflexiu pre uskutočnenie koncepčnej
zmeny vo vlastnom vyučovaní.
Odporúčame, aby sa učiteľskí profesionáli (učitelia všetkých etáp vzdelávania) zamerali na:
PODPOROVANIE A UPLATŇOVANIE NOVÉHO SPÔSOBU MYSLENIA – vyžaduje, aby učiteľ
zmenil spôsob didaktického myslenia a uvažovania v tom, aby v procese výučby nevystupoval
ako jediný nositeľ poznania, ktorý odoberá učiacemu sa subjektu kompetencie jeho vlastnej
aktívnej účasti na vlastnom učení sa. Učí sa len to, čomu sa rozumie, preto aby sa zmenil spôsob
myslenia, či už u učiteľského profesionála alebo dieťaťa/žiaka/študenta, musí byť provokovaná
zmena – neustále pozmeňovanie konceptov ako koncepcií, ktoré oni vlastnia. Oba subjekty sa
nebudú vzdávať svojich myšlienok sami od seba, ale až vtedy, keď sa stretnú s inou, vhodnejšou
teóriou, ktorá im naznačí, že ich doterajšie poznanie nie je adekvátne využiteľné v novej
(učebnej) situácii. Na to, aby učiaci a učiaci sa subjekt mohol porozumieť prednostiam novej
(alternatívnej) teórie, je nevyhnutné uviesť ho do kognitívno-konfliktných situácií, ktoré
predpokladajú výzvu jeho myšlienkam. Uvedomovanie si zo strany učiaceho a učiaceho sa
subjektu je neodmysliteľný krok pre konceptuálnu zmenu. Ďalšou a neodmysliteľnou
podmienkou je úzke vzájomné prepojenie kognitívnej, emocionálnej, afektívnej, motivačnej
(internomotivačnej) a konatívnej zložky osobnosti učiaceho (sa). Úspech koncepčnej zmeny
závisí od signifikantného (zmysluplného) učenia sa.
Nový spôsob myslenia na základe využitia digitálnych technológií učiteľovi umožňuje:
a) vizualizovať (vlastné) myšlienky,
b) vytvoriť interaktívnu demonštráciu a/alebo prezentačné video i spolu s učiacimi sa
subjektmi,
c) prezentovať učebné výsledky výučby vo forme mentálnych, materiálnych a expresívnych
produktov,
d) zobraziť návrh/dizajn usporiadania procesu výučby,
e) vidieť, akú podobu bude mať systém.
DIDAKTICKÉ PODPOROVANIE AUTONÓMNOSTI, KOMPETENTNOSTI A KOLABORATÍVNOSTI
UČIACEHO SA SUBJEKTU V UČIACEJ SA SKUPINE – potrebuje, aby učiteľ umožnil
deťom/žiakom/študentom samostatne sa rozhodovať a konať v činnostiach, prípadne im
poradiť (ak to požadujú), aby staval na skúsenosti učiacich sa subjektov a zabezpečil ich ďalší
samostatný rozvoj. Stimulujúcim faktorom je výučba založená na bádateľských aktivitách
v otvorenom učebnom prostredí, ktorá učiacim sa subjektom zabezpečí nové informácie
a poskytne autentické zážitky a priamu skúsenosť. Sociokonštruovanie poznania v učiacej sa
skupine je prostriedkom utvárania kompetentných, kolaboratívnych, autonómnych,
kreatívnych, (seba)reflektujúcich, diskurzívnych a pod. subjektov. Ako uvádzajú R. Sutherland
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a kol. (2004), didakticky vhodne usporiadané kontrasty môžu pomôcť ľuďom zaznamenať nové
funkcie (aj digitálnych technológií), ktoré predtým unikli ich pozornosti a (na)učiť sa, ktoré
funkcie sú dôležité alebo irelevantné pre nový koncept. Digitálnymi technológiami podporované
učenie sa a učenie vo výučbe prináša do výučby znaky akcie, reflexie a revízie.
Učiteľský profesionál sa má, podľa autorov tohto učebného textu, zamerať na:
a) dokazovanie dôsledkov didaktických rozhodnutí učiteľa,
b) hľadanie učebného potenciálu zodpovedajúcim didaktickým spôsobom a efektívne,
c) hľadanie nespochybniteľných argumentov pre podporu vlastných didaktických návrhov
– dizajnov,
d) zníženie plytvania energiou napr. na hľadanie prekonaných, či nepotrebných informácií,
e) lokalizovanie problémových oblastí alebo prvkov vyžadujúcich zvýšenú pozornosť a ich
eliminovanie,
f) pripravenosť na budúce zmeny.
Učiteľ spoluutvára a organizuje spoločne riadené digitálne – učebné – prostredie. Stáva sa tak
dizajnérom, pretože má syntetizujúcu úlohu; syntetizuje to, čo prezentujú mysle učiacich sa
subjektov.
VEDOMÉ A CIELENÉ UČENIE SA VYUŽÍVAŤ DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE – má podľa autorov tohto
učebného textu tri fázy:
• Čiastočné spoznávanie: učiť sa, čo sú to digitálne technológie (koncept).
• Spoznávať možnosti vo výučbe, ako sa využívajú digitálne technológie ako didaktické
prostriedky a pomôcky (koncept a kompetencie).
• Komplexné využívanie na učenie sa všetkého, zámerné a uvedomelé využívanie
digitálnych technológií v procese výučby (koncept, kompetencie, hodnoty a postoje).
VEDOMÉ A CIELENÉ UČENIE A UČENIE SA S VYUŽITÍM DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ – upúta
a stimuluje učiteľa a učiace sa subjekty pre nové nápady, návrhy a možnosti, ktoré
korešpondujú s ich záujmami. Vnímavý a uvažujúci učiteľ počúva a akceptuje návrhy a názory
detí/žiakov/študentov pri realizácii rôznych tém prostredníctvom využitia digitálnych
technológií. Tvorivé napätie pri konštruovaní inštitucionálneho poznania vychádzajúc
z jedinečného poznania je zdôraznené a umocnené, ako uvádzajú R. Sutherland a kol. (2004),
využitím digitálnych technológií v procese výučby. Učiteľskí profesionáli sa majú zaoberať
otázkou ako vedome a efektívne inkorporovať digitálne technológie do vyučovaco-učebných
aktivít; zodpovedanie tejto otázky je veľmi dôležité. Odpoveď na ňu však musí každý učiteľský
profesionál nájsť sám. Jeho odpoveďou by mal byť dizajn vyučovaco-učebných iniciatív
spočívajúcich na digitálnych technológiách podporovanom učení sa a učení subjektov procesu
výučby. Tento dizajn zvýrazňuje jeden z aspektov sociokultúrnej teórie, ktorou je požiadavka,
aby každé ľudské konanie bolo sprostredkované nástrojmi. Myšlienka nástroja môže byť
včlenená do širokej škály artefaktov (napr. pero, papier, blok, kniha, PC a pod.), semiotických
systémov (napr. reč, grafy, diagramy a pod.), sociálnej interakcie (napr. kolaborácia v učiacej sa
skupine) a inštitucionálnych štruktúr (napr. Národná politika vzdelávania – proces digitalizácie).
Na učiteľa a deti/žiakov/študentov v rámci kultúry učiacej sa skupiny vplývajú na oba subjekty
národné i globálne faktory. Každý technologický nástroj (vrátane digitálnych nástrojov) bol
vyvinutý v špecifickom sociokultúrnom prostredí a nesie so sebou pôvod tejto kultúry.
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Zásadná transformácia výučby v predprimárnom, primárnom, sekundárnom a terciárnom
vzdelávaní – je to posun z inštruktívnej teórie (behavioristickej a akademickej) na konštruktívnu
a sociokognitívnu paradigmu prostredníctvom digitálnych technológií. Pri čom sa komplexne
rozvíja informačná a digitálna gramotnosť učiacich sa, na základe čoho sa rozvíjajú spôsobilosti
učiacich sa, a to psychomotorické, osobnostné (sebauvedomenie, angažovanie), sociálne,
komunikatívne, kognitívne (riešenie problémov, kritické myslenie, tvorivé myslenie), učebné
a mnohé ďalšie aspekty.
Digitálna gramotnosť spočíva na možnosti využívať digitálne médiá a komunikačné technológie,
chápať a kriticky vyhodnocovať rôzne aspekty digitálnych médií a mediálneho obsahu, ako i
efektívne komunikovať v rôznych kontextoch. Pod digitálnymi technológiami, ako je definované
v odporúčaní o kompetenciách ES (ES, 2006 In K. Ala-Mutka, Y. Punie, CH. Redecker, 2008), sa
rozumie isté a kritické využívanie informačných a komunikačných technológií v oblasti
zamestnanosti, učenia sa, osobnostného rozvoja a zapojenia sa do spoločnosti. Táto široká
definícia digitálnych technológií zabezpečuje potrebný kontext pre profesijné činnosti, život a
učenie sa v informačnej spoločnosti.
Stratégiou celoživotného vzdelávania je potrebné odpovedať na rastúcu potrebu pokročilej
digitálnej kompetencie (spôsobilosti) orientovanej na všetky úlohy, problémy a na všetky učiace
sa subjekty. Rozvíjanie digitálnej kompetencie treba nielen poňať ako samostatný predmet, ale
predovšetkým má byť začlenené integrovane do výučby vo všetkých predmetoch. Rozvíjanie
digitálnej kompetencie sa má začať čo najskôr, už v predprimárnom vzdelávaní, s cieľom naučiť
sa využívať digitálne nástroje kriticky, s istotou a tvorivo, s dôrazom na zaistenie bezpečnosti a
súkromia. Učitelia sami majú disponovať digitálnymi kompetenciami, ako i dostupnými
digitálnymi technológiami, aby tento proces podporili (K. Ala-Mutka, Y. Punie, CH. Redecker,
2008).
ODPORÚČANIA
Podporiť didaktickú inováciu využitím digitálnych technológií uvádzajú (K. Ala-Mutka, Y. Punie,
CH. Redecker, 2008):
• Kontinuálne vzdelávanie učiteľov: V každom smere by malo zahrnovať rozvinutie už
pokročilých digitálnych kompetencií pre učiteľov vzhľadom na nimi realizované výučby,
ako sa len sústrediť na úroveň ich užívateľských digitálnych spôsobilostí. Rozvoj by mal
zvážiť aspekty využívania digitálnych technológií ako vzdelávacieho nástroja v rámci
výučby predmetu, aj ako nástroja využívaného deťmi/žiakmi/študentmi pre ich
individuálne projekty/ročníkové práce/seminárne práce, ako i vzdelávania súvisiaceho s
mimoškolskými aktivitami.
• Učenie sa digitálnej kompetencie v kontexte. Deťom/žiakom/študentom by malo byť
umožnené a podporované využívanie digitálnych technológií pre ich vlastné učenie sa,
vyhľadávanie informácií a vytváranie úloh, či riešenie problémov. Týmto spôsobom sa
naučia využívať digitálne technológie a byť kreatívni vo využívaní digitálnych nástrojov a
médií v rôznych oblastiach s ohľadom na špecifické aspekty predmetu, akými sú
vyhľadávanie relevantných informácií, vyhodnocovanie on-line informácie o
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spoľahlivosti, aspekty práv intelektového vlastníctva, kritický postoj v editovaní on-line
obsahu.
Uplatňovanie adekvátnych prístupov pre podporu digitálnej kompetencie. Začlenenie
digitálnych technológií do výučby prostredníctvom zodpovedajúcich didaktických
prístupov závislé na subjektoch učenia a učenia sa. Digitálne technológie vo výučbe majú
potenciál umožniť, aby učiace sa subjekty boli v centre takejto výučby a boli aktívne i
zapojené do procesu učenia sa, podporovalo sa ich aktívne vyhľadávania informácií,
podporovalo sa činnostné a skúsenostné učenie sa, kompetencie riešiť problémy a iné.61
Tak sa súčasne môže zabezpečovať rozvoj i ďalších kompetencií súvisiacich s využitím
pokročilejších digitálnych technológií, ako je on-line kolaborácia (spolupráca)
s (seba)istým a kritickým využívaním digitálnych nástrojov.

Implementovať digitálnu kompetenciu do organizačných stratégií uvádzajú (K. Ala-Mutka, Y.
Punie, CH. Redecker, 2008):
• Rozvíjanie povedomia o význame digitálnych technológií. Je potrebné zdôrazniť význam
pokročilej digitálnej kompetencie u samotných učiteľov, pre riaditeľov a manažérov škôl
a pre rodičov. Systematické stratégie pre vzdelávanie personálu a aktualizovanie jeho
potenciálu by mali byť jasne stanovené, a tiež by mali byť zabezpečené podporné služby
a siete pre učiteľov, napr. na vkladanie digitálnych nástrojov v inštitucionálnej –
školskom výučbovom kontexte.
• Implikovanie digitálnej kompetencie v najširšom slova zmysle do všetkých študijných
programov. Vzdelávacia politika by mala zabezpečiť, že digitálna gramotnosť v najširšom
slova zmysle bude súčasťou učebných osnov materských, základných, stredných a
vysokých škôl. Vzdelávanie založené na digitálnych technológiách by malo začať čo
najskôr v rámci predprimárneho vzdelávania a pokračovať v jeho rozvíjaní v primárnom,
sekundárnom a terciárnom vzdelávaní, a to prostredníctvom využívania digitálnych
nástrojov s (seba)istotou, kriticky a tvorivo.
• Podporovanie rozvíjania digitálnej kompetencie cez stratégiu celoživotného
(kontinuálneho) vzdelávania. Digitálne technológie musia byť prioritou stratégie
celoživotného (kontinuálneho) vzdelávania, pretože sa tieto technológie stávajú čoraz
dôležitejším nástrojom pre voľný čas, vzdelávanie a profesijných činností vo všetkých
oblastiach. Vzdelávanie na pracovisku musí taktiež venovať pozornosť týmto otázkam,
vytvoriť a podporovať normy pre on-line interakcie svojich zamestnancov na činnosti
súvisiace s otázkami profesie (K. Ala-Mutka, 2008)62.
Spoznávať význam technologických inovácií a ťažiť z nich uvádzajú (K. Ala-Mutka, Y. Punie, CH.
Redecker, 2008):
• Stále, pravidelné uplatňovanie stratégie na rozvíjanie digitálnej kvalifikácie. V súčasnej
dobe digitálne technológie pretvárajú vznik a využívanie nových sociokultúrnych
61

Pozri: IPTS policy brief: ICT for Learning, Innovation and Creativity [online], 2008. Dostupné na internete:
<http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48707.TN.pdf>.
62
ALA-MUTKA, K. 2008. Social Computing: Use and Impacts of Collaborative Content. IPTS Exploratory Research on
Social Computing. Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), JRC, European Commission, forthcoming.
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nástrojov, ktoré umožňujú vznik nových spôsobilostí spojených s kolaboráciou,
zdieľaním, otvorenosťou, reflexiou, identitou, a tiež s výzvami, ako je kvalita informácií,
dôvera, zodpovednosť, súkromie a bezpečnosť. Avšak, ako sa technológie a zvyklosti ich
využívania vyvíjajú, vznikajú spoločne s nimi i nové schopnosti a spôsobilosti. Stratégia
pre rozvoj digitálnych kompetencií by preto mala byť dynamická a pravidelne
adaptovaná (upravovaná).
Podpora neformálneho vzdelávania v rozvíjajúcich sa on-line komunít. Sociokultúrne
podmienené nástroje sa rýchlo vyvíjajú a neustále sa okolo nich vytvárajú nové
komunity. Tieto nové komunity a technologické platformy sú dôležité miesta pre výučbu
digitálnych kompetencií, pretože zoskupujú poznanie o rôznych užívateľoch a motivujú
ľudí, aby využívali nové digitálne technológie (K. Ala-Mutka et al., 200863; Y. Punie, K.
Ala-Mutka, 200764). Tiež je potrebné vytvoriť prostriedky, ktoré podporujú povedomie
a zdôrazňujú potrebu využívať pokročilé digitálne technológie týmito učiacimi sa
subjektmi a komunitami, ako sú stránky pre konkrétne cieľové skupiny, ktoré možno
ľahko zdieľať medzi neformálne učiacimi sa.65
Premostenie digitálnych technológií a e-spôsobilostí. Vďaka uplatňovaniu digitálnych
technológií vo výučbe a vzdelávaní poskytovaného v odbornom (sekundárnom) a
vysokoškolskom vzdelávaní, kontinuálneho vzdelávania, či vzdelávania dospelých, by
mali venovať pozornosť pokročilej digitálnej kompetencii, a nie len poznania na
užívateľskej úrovni. Okrem toho má byť poskytovaná príležitosť rozvinúť si e-spôsobilosti
v kolaborácii s ďalšími subjektmi, podporovať vytváranie interdisciplinárnych študijných
ciest (technickej + spoločenskej + profesijnej). To má pripraviť absolventov
a zamestnancov tak, že im umožní vytvoriť si priečne (transverzálne) disciplinárne
perspektívy kolaborácie a kompetencií, ktoré zase umožnia inovácie a kreativitu na
základe využívania digitálnych technológií (K. Ala-Mutka, Y. Punie, CH. Redecker, 2008).

63

ALA-MUTKA, K., MALANOWSI, N., PUNIE, Y., CABRERA, M. 2008. Active Ageing and the Potential of ICT for
Learning. Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), JRC, European Commission. EUR 23414 EN.
Dostupné na internete: <http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1659>.
64
PUNIE, Y., ALA-MUTKA, K. 2007. Future Learning Spaces: new ways of learning and new digital skills to learn. In
Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 2, 2007. No. 4, pp. 210-225.
65
Pozri napr. webovú stránku <http://teachtoday.eu> s uvedenými otázkami, ktorá bola vytvorená pre učiteľov
a učiace sa subjekty.
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Schéma 6 Východiskový koncept uvažovania subjektov v procese výučby.

KTO?

V/NA ČOM?

S KÝM?

ČÍM?

ČO?

Učiteľský profesionál: „Je to na tebe ako
kvalitne, zaujímavo, prospešne, tvorivo a
úspešne bude podporovaná digitálnymi
technológiami výučba, ktorú realizuješ
s deťmi/žiakmi/študentmi.
V pozícii, v ktorej sa nachádzaš je múdre
vypočuť si rady, nápady, návrhy,
myšlienky, odporúčania a pod., ktoré ti
poskytujú deti/žiaci/študenti. Oni sú
nositeľmi skúsenosti s digitálnymi
technológiami.“

NAČO?
KEDY?

KDE?
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ZÁVER
Erudovanosť a kompetentnosť učiteľa sú faktory, ktoré ovplyvňujú proces výučby v celom jeho
rozsahu. Uvažujúci učiteľ distribuuje svoju pozornosť ako na vlastnú vyučovaciu aktivitu, tak i na
učebné aktivity učiacich sa subjektov, v ktorých sa preukazuje správanie, odkrývajú sa záujmy
a podnecuje sa mentálna, konštruktívna aktivita, očakávania i presvedčenia. To všetko sa
realizuje v spoločnej diskurzívnej a nediskurzívnej aktivite učiteľa v rámci realizácie výučbových
aktivít a školských úloh – to je jadro procesov výučby, ktoré majú miesto v inštitúcii označenej
ako škola. Digitálne technológie sú kultúrnymi neodmysliteľnými nástrojmi učiacich sa
subjektov, učiteľov nevynímajúc. Zaznamenávanie údajov na papyrus, hlinenú tabuľku, drevenú
tabuľu, magnetickú tabuľu, bielu popisovaciu/keramickú tabuľu a interaktívnu tabuľu je iba
uplatnenie jednoduchej techniky (pomôcky) zaznamenávania vo výučbe. Digitálne technológie
sú procesom samým o sebe, za predpokladu, že si želáme objavovať, (spolu)vytvárať nové
perspektívy nazerania na učivo/obsah/tému; diskutovať a polemizovať o nich. Učebný text má
ašpiráciu podnietiť zmenu uhla pohľadu na dizajn vyučovaco-učebných iniciatív spočívajúcich na
digitálnymi technológiami podporovanom učení sa a učení subjektov v procese výučby z
pohľadu sociokonštruktivistických teórií učenia a učenia sa u učiteľských profesionálov (učiteľov
všetkých etáp vzdelávania).
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