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TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V KRAJINÁCH VIŠEGRÁDU
TECHNOLOGY EDUCATION IN BASIC SCHOOLS IN THE VISEGRAD COUNTRIES
Danka LUKÁČOVÁ
Abstrakt
Jednou z úloh škôl a vzdelávacieho systému je zabezpečovať kvalifikovanú prípravu študentov pre trh práce. Preto musí obsah
vzdelávania garantovať lepšie prepojenie medzi odbornou kvalifikáciou a požiadavkami trendov ekonomického, spoločenského
a politického života. V článku je zhodnotenie kurikúl technických predmetov základných škôl v krajinách Višegrádu.
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, kurikulum, krajiny Višegrádu
Abstract
One of the roles of schools and the educational system is to provide a qualified preparation of students for job market. Therefore
the content for the education must provide a better connection between the professional qualification and demands for trends of
economic, social and political live. In the article is evaluation of the curriculum for the technology subjects at basic schools in Visegrad
countries.
Key words: technology education, curriculum, Visegrad countries

Úvod

vzdelávacích oblastí tvorených jedným alebo viacerými
vzdelávacími odbormi, prierezové témy a doplňujúce
vzdelávacie odbory. Ďalej stanovuje povinný vzdelávací obsah
odborov, t. j. učivo a očakávané výstupy na konci jednotlivých
období (prvý stupeň sa delí na prvé a druhé obdobie: ročníky
1 - 3 a 4 - 5).
Predmet, v ktorom sa realizuje technické vzdelávanie, sa
nazýva Praktické činnosti. Predmet patrí do vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce. Minimálny počet hodín pre vzdelávaciu
oblasť je päť hodín na 1. stupni (ročníky 1 – 5), a tri hodiny na
druhom stupni (ročníky 6 – 9). Počas základnej školy absolvuje
každý žiak minimálne osem hodín predmetu s technickým
zameraním.

Súčasný stav rozvoja techniky kladie zvýšené požiadavky na
technické vzdelávanie v jednotlivých školských systémoch. Už
v r. 1974 svetová organizácia UNESCO vyhlásila program, podľa
ktorého predmety technického charakteru sú súčasťou
všeobecného vzdelávania. Technické vzdelávanie má byť
zamerané na získavanie poznatkov z oblasti techniky,
technológií a praktických činností riešenia technických úloh.
Človek má prostredníctvom výučby pochopiť techniku a naučiť
sa ju rešpektovať. Technické vzdelávanie v jednotlivých
krajinách je na rôznej úrovni. Obsiahnuť všetky štáty sveta
nedovoľuje rozsah tohto článku. Z tohto dôvodu sa zameriame
hlavne na štáty, ktoré sú v tzv. Višegrádskej štvorke. Takýmto
spôsobom môžeme získať predstavu o stave technického
vzdelávania a možnosť porovnať predmety zabezpečujúce
technické vzdelanie v týchto krajinách. Zameriame sa na
porovnanie názvu predmetu ako aj rozsah, ktorý je pre jeho
realizáciu v danej krajine vytvorený.

Maďarsko
Základným dokumentom, ktorým sa riadia základné školy
v Maďarsku je Národný vzdelávací program. Jeho hlavnou
funkciou je stanoviť zásady a koncepčné základy verejného
vzdelávania, a zároveň zabezpečiť autonómiu škôl a výber
vzdelávacieho obsahu. Národný vzdelávací program stanovuje
národné ciele verejného vzdelávania, vymedzuje hlavné oblasti
vedomostí, ktoré sa majú osvojovať, usmernenia o tom, ako
šíriť tento obsah v priebehu rôznych fáz vzdelávania a definuje
kľúčové vývojové úlohy v rôznych ročníkoch (1 - 4, 5 - 6, 7 - 8,
9 - 12).
Národný vzdelávací program bol vytvorený poprednými
odborníkmi z pedagogiky, odborníkmi z jednotlivých vedných
odborov a ich návrhy boli predložené širokej odbornej verejnosti
na päťročnú diskusiu. Národný vzdelávací program bol vydaný
vládou v roku 1995 V roku 2003 bola uskutočnená revízia
Národného vzdelávacieho programu a bol vydaný nový (druhý)
Národný vzdelávací program, ktorý sa praxi realizuje od
školského roka 2004/2005 od prvého ročníka základnej školy.
Novela zákona o verejnom školstve úplne zmenila úlohu
rámcových vzdelávacích programov vo vzdelávaní. Rámcový
vzdelávací program už nie je centrálne daný. Od roku
2004/2005 si školy môžu vybrať z viacerých rámcových
vzdelávacích programov, ktoré sú založené na národnom
vzdelávacom programe. Rámcový vzdelávací program obsahuje
odporúčania pre vzdelávacie ciele, organizáciu vyučovania,
témy a požiadavky vyučovacích predmetov a ich štandardy.
Predmet, v ktorom sa realizuje technické vzdelávanie sa
nazýva Technika a každodenný život. Vyučuje sa v každom

Česká republika
V roku 2004 začal v ČR platiť nový školský zákon, ktorý
priniesol početné zmeny. Tento zákon bol schválený v januári
2005. Predovšetkým priniesol nový dvojstupňový systém
prípravy kurikula školy, ktoré majú možnosť profilovať sa
prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu
vytvoreného na základe záväzného dokumentu - rámcového
vzdelávacieho programu. Priniesol tiež nové členenie základnej
školy na prvý stupeň (primárne vzdelávanie), ktoré tvoria
ročníky 1 – 5 a druhý stupeň (nižšie sekundárne vzdelávanie),
ktoré tvoria ročníky 6 - 9. Výučba podľa školských vzdelávacích
programov sa začala v školskom roku 2007/08 v prvom
a šiestom ročníku základnej školy.
V júli 2007 bol Rámcový vzdelávací program aktualizovaný.
Tento dokument je určený pre všetky školy poskytujúce
základné vzdelanie (vrátane tých, ktoré vzdelávajú žiakov
s ľahkým
mentálnym
postihnutím)
a
nižšie
ročníky
osemročného gymnázia.
Základné vzdelávanie sa najčastejšie uskutočňuje na
základnej škole, ktorá má deväť ročníkov. Obsah základného
vzdelávania stanovuje Rámcový vzdelávací program pre
základné vzdelávanie (RVP ZV). Rámcový vzdelávací program
pre základné vzdelávanie vymedzuje deväť základných
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ročníku základnej školy, od 1. po 8. ročník 37 hodín za rok, teda
jedna hodina týždenne v každom ročníku. Počas základnej školy
absolvuje každý žiak minimálne osem hodín predmetu
s technickým zameraním.

2. stupeň: ročníky 5 – 9 (nižšie sekundárne vzdelávanie).
Obsah a organizácia vzdelávania na základných školách sa
od r. 2008 riadi Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP). ŠVP
obsahuje rámcový model absolventa, rámcový učebný plán
školského stupňa, rámcové učebné osnovy. Rámcový učebný
plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským je rozdelený do
vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť,
Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty,
Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce,
Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Cieľom je pripraviť žiakov
na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť
na trhu práce. Technické vzdelávanie sa prednostne realizuje vo
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce v troch predmetoch:
Pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ, Svet práce a Technika na
2. stupni ZŠ. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce má časovú
dotáciu tri hodiny. Počas základnej školy absolvuje teda každý
žiak minimálne tri hodiny predmetu s technickým zameraním.

Poľsko
Základné vzdelávanie je realizované v šiestich ročníkoch
základnej školy, ktorá je rozdelená do dvoch stupňov:
Stupeň I - ročníky 1 až 3 (vzdelávanie je realizované vo forme
integrovaného vzdelávania),
Stupeň II - ročníky 4 - 6 (vzdelávanie realizované v jednotlivých
vyučovacích predmetoch).
Od školského roku 2009/10 vstúpilo v Poľsku do platnosti
Nové základné kurikulum na základe nariadenia ministra
národného vzdelávania zo dňa 23. decembra 2008. Nový
program je postupne zavádzaný do ďalších ročníkov základnej
školy. V reformovanom systéme vzdelávania povinná školská
dochádzka trvá deväť rokov a zahŕňa šesť rokov primárneho
vzdelávania na základnej škole (szkola podstawowa) a tri roky
na nižšej sekundárnej škole (gimnazjum).
Rozsah primárneho vzdelávania je určený základnými
dokumentmi:
učebnými
osnovami,
učebným
plánom
a štandardmi. Vzdelávanie prebieha integrovaním predmetov:
poľské jazykové vzdelávanie, osveta, environmentálna výchova,
matematika a technické vzdelávanie - celkom 1150 hodín za
prvý stupeň. Technické vzdelávanie je zamerané najmä na
prevádzku domácich spotrebičov a konštruovanie.
Druhý stupeň na šesťročnej základnej škole zahŕňa ročníky
4, 5 a 6. Výučba je usporiadaná podľa vyučovacích predmetov
(poľský jazyk, dejepis a občianska výchova, cudzí jazyk,
matematika, prírodné vedy, hudba, umenie, technológie,
počítačové vedy, telesná výchova, náboženstvo/etika).
Predmet, v ktorom sa realizuje technické vzdelávanie na
základnej škole sa nazýva technika. Počet vyučovacích hodín
predmetu technika za týždeň v období troch rokov (ročníky 4 –
6) je dve hodiny, čo znamená, že je možné vyučovať dve
hodiny v jednom ročníku alebo po jednej hodine v dvoch
ročníkov (od 4. po 6.).
Pred rokom 1999 bolo v Poľsku spojené primárne a nižšie
sekundárne vzdelávanie do ôsmich ročníkov jednej školy.
V školskom roku 1999/2000 vznikol nový typ školy, gimnazjum.
Tento typ školy predstavuje teraz v Poľsku nižšiu sekundárnu
úroveň (ISCED 2). Je povinná pre všetkých žiakov. Gimnazjum
je ukončené externou skúškou, ktorá umožňuje prístup
k strednému vzdelávaniu.
Vzdelávacie programy pre gimnazjum boli uvedené do
platnosti 26. februára 2002. Nové základné kurikulum bolo
zavedené do praxe nariadením ministra školstva zo dňa 23.
decembra 2008 o rámcovom programe pre predškolské
vzdelávanie a všeobecné vzdelávanie v jednotlivých typoch škôl.
Do škôl sa začalo implementovať od 1. septembra 2009
v prvom ročníku gimnazja. Predmet, v ktorom sa realizuje
technické vzdelávanie na gymnáziu sa nazýva technika
(Technology). Počet vyučovacích hodín za týždeň po dobu troch
rokov (ročníky 1 – 3 gimnazja) je dve hodiny.
Počas povinnej školskej dochádzky za deväť rokov
(základná škola a gimnazjum) absolvuje každý žiak minimálne
štyri hodiny predmetu s technickým zameraním, a to nerátame
žiadnu hodinu na prvom stupni, kde je integrované vyučovanie.

Záver
Všeobecné technické vzdelávanie je v krajinách Višegrádu
realizované v predmetoch s rôznymi názvami, pričom
prevládajúcim názvom je „technika“. Rozsah výučby je tiež
veľmi rozdielny, pričom, žiaľ, musíme konštatovať, že na
slovenských základných školách je najmenší počet hodín
vymedzených
pre
technické
vzdelávanie.
Sumarizáciu
súčasného stavu sme zhrnuli v tabuľke 1. Z porovnania vývoja
technického vzdelávania v krajinách Višegrádu môžeme pre
slovenské školstvo vyvodiť niekoľko odporúčaní.
Tabuľka 1 Porovnanie technických predmetov
Krajina

Názov predmetu pre
technické vzdelávanie

Česká
republika
Maďarsko

Praktické činnosti

Poľsko
Slovenská
republika

Technika a každodenný
život
Technika
Pracovné vyučovanie
Svet práce
Technika

Počet hodín na primárnom
a nižšom sekundárnom
stupni (minimálne)
8
8
4 + integrovaná výučba na
1. stupni
3

V oblasti rozsahu a obsahu všeobecného technického
vzdelávania na primárnom a nižšom stupni sekundárneho
vzdelávania preto navrhujeme:
 vykonať zmeny v Štátnom vzdelávacom programe tak, aby
vyučovaciemu predmetu, v ktorom sa realizuje technické
vzdelávanie bola pridelená časová dotácia minimálne jedna
vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku základnej
školy, čo by znamenalo, že počas základnej školy každý žiak
absolvuje minimálne osem hodín,
 zjednotiť názvy predmetov, v ktorých sa realizuje technické
vzdelávanie na 1. a 2. stupni základnej školy,
 skúmať a legislatívne stanoviť budúce obsahové zameranie,
rozsah tematických okruhov a výkonové požiadavky
všeobecného technického vzdelávania s akcentom na
vekové osobitosti žiakov, ich záujmy, potreby a vlohy
a spoločenské potreby.

Slovenská republika
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PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI ŠTUDENTOV V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
PRESENTATION SKILLS OF STUDENTS IN TECHNICAL EDUCATION
Tomáš MOLNÁR – Mária VARGOVÁ
Abstrakt
Prezentačné zručnosti významne ovplyvňujú osobnosť študenta. Ich správnym formovaním študentovi pomáhajú získať kvalitnejšie
výsledky v procese vzdelávania a je predpoklad, že neskôr mu pomôžu aj v budúcom povolaní. Príspevok sa zaoberá sledovaním
kľúčových prvkov prezentačných zručností študentov vysokých škôl s využitím elektronických prezentácií.
Kľúčové slová: vzdelávanie, prezentácia, elektronická prezentácia, prezentačné zručnosti.
Abstract
Presentation skills significantly affect the personality of the student. In correct form, presentation skills help to students to get
better results in the learning process and it is expected that later will help them in their future careers. This article deals with
monitoring of key elements of presentation skills of university students using electronic presentations.
Key words: education, presentation, e-presentation, presentation skills.

osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej činnosti.
V rovine praktických činností a zručností ide o schopnosť
človeka:
 získať praktické zručnosti pri práci s technickými
prostriedkami,
 získať spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc
plánovaním až po prezentáciu produktu,
 používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
 osvojiť si bezpečné využívanie techniky,
 využívať vhodné pracovné prostriedky používané v bežnom
živote,
 naučiť sa pracovať v tíme“.

Úvod
V živote študentov ale aj v živote mladých začínajúcich
pracovníkov sa často stretávame s problematikou nervozity,
trémy a neistoty. Študenti, ktorí len ťažko prejavujú svoje
názory, neodborne sa vyjadrujú a majú problémy pri
komunikácii, sa v praxi ťažšie začleňujú do kolektívu a nie je
využitý ich výkonnostný potenciál. Z tohto hľadiska je potrebné
zaoberať sa v školskom prostredí problematikou prezentačných
zručností, ktoré človeka odbremeňujú od negatívnych bariér
v ich rozvoji. Prezentačné zručnosti tvoria v súčasnom období
významný podiel na výkone študentov a pracovníkov, a preto je
ich nadobúdanie nevyhnutnosťou už v období vzdelávania
jednotlivca.

V súčasnom svete informačných technológií sa aj vo vývoji
softvérových produktov kladie dôraz na podporu prezentačných
zručností a softvéroví inžinieri vytvárajú aplikácie, ktoré
prezentačné zručnosti pomáhajú rozvíjať. V školskom prostredí
neodmysliteľnou súčasťou rozvoja uvedených zručností sa stali
elektronické prezentácie, ktoré sú pre študentov ľahko
vytvoriteľné a podávajú obraz o ich pohľade na preberanú
problematiku, ktorú v prezentáciách spracúvajú.
Hierhold (2005, s.17) prezentáciu nazýva ako „osobné

1 Prezentačné zručnosti v školskom prostredí
Rozvoj komunikačných zručností u študentov patrí ku
kľúčovým prvkom ich prípravy do praxe. V kombinácii
s odborným jazykom, prezentačnými zručnosťami a prácou
s ľuďmi, sa mladí začínajúci pracovníci stávajú cenným článkom
zamestnaneckého reťazca v podnikoch. Na to, aby si
prezentačné zručnosti osvojili, musia popri štúdiu prejsť
dlhodobým procesom, ktorý ich na prácu v praxi pripraví.
Zručnosť podľa Vargovej (2012) možno definovať, že je to

prednesenie usporiadaného sledu myšlienok, podporovaného
vizuálnymi pomôckami. A to prehľadnou formou, zvládnuteľnou
pre divákov.

„nadobudnutá pohotovosť správne, čo najrýchlejšie a s čo
najmenšou námahou vykonávať istú činnosť na základe
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Súčasný pedagogický systém v Slovenskej republike
podporuje ich rozvoj aj v novom školskom zákone, ktorý platí
od roku 2008.

Tabuľka 1 Prehľad a porovnanie odpovedí respondentov
Prvok prezentácie

1.1 Vybrané prvky prezentačných zručností
a elektronických prezentácií
Študenti vysokých škôl by sa mali v príprave na svoje budúce
povolanie
stretnúť
neraz
s vyučovacími
predmetmi
(disciplínami), ktoré súvisia s nácvikom komunikačných
a prezentačných zručností. Často sa však stáva, že nízke časové
dotácie túto myšlienku odsúvajú. Školy i napriek týmto
ťažkostiam by mali dávať študentom možnosť ďalšieho
vzdelávania v tejto oblasti napr. formou záujmových útvarov
a školení.
Medzi najdôležitejšie prvky, ktoré študent musí prekonať pri
prezentovaní sú:
 pocit stredobodu pozornosti,
 hodnotenie ostatnými na základe povedaných informácií,
 problémy vo vyjadrovaní,
 neistota a stres,
 neodbornosť,
 nedostatočné alebo žiadne skúsenosti.

Študenti bez účasti na
školení
Počet
Percentuálny
odpovedí
podiel

Študenti s účasťou na
školení
Počet
Percentuálny
odpovedí
podiel

zaujímavosť

3

34 %

13

59 %

odprezentovanie

2

22 %

4

18 %

obsah

2

22 %

3

14 %

informovanosť

1

11 %

1

4%

jednoduchosť

1

11 %

1

5%

Z tabuľky 1 vyplýva, že študentov v prezentácii upúta jej
samotná zaujímavosť a následné odprezentovanie. Je
zaujímavé, že v uvedenom prieskume je jednoduchosť
prezentácie až na takmer poslednom mieste. Študenti sú často
oslovovaní s požiadavkou tvorby jednoduchých elektronických
prezentácií, a preto uvedomenie si tejto myšlienky je možné
považovať za jedno z najdôležitejších aspektov tvorby
prezentačných materiálov.
Jednou z ďalších položiek dotazníka bola aj problematika
ovplyvňovania úrovne vedomostí samotnou osobou, ktorá
prezentuje a jej kvalitou prezentácie. Výsledky prieskumu
znázorňuje graf 1.
Kvalita prezentácie, no najmä samotný výstup prezentujúcej
osoby dokáže ovplyvniť úroveň vedomostí študentov. Vyjadruje
to aj graf 1. Uvedomujúc si tento fakt sa potvrdzuje tvrdenie, že
prezentačné zručnosti nielen zvyšujú úroveň osobnosti, ale sú
aj významným prvkom ako ovplyvniť iných a ako podať
informácie tak, aby ostali vo vedomí poslucháčov. Práve z tohto
dôvodu by vyučujúci do svojich predmetov a seminárov mali
zahŕňať viac aktivít zameraných na podobné činnosti, pretože aj
napriek prvotným bariéram zo strany študentov, prezentačné
zručnosti významne prispievajú k fungovaniu mladých
začínajúcich pracovníkov v praxi.

Na druhej strane, pri tvorbe elektronických prezentácií by sa
mali dodržať pravidlá, ktoré pomôžu prezentujúcemu v jeho
činnosti. V školskom prostredí je často žiakom vytýkaná
problematika zbytočnej kombinácie farieb a efektov v ich
prezentáciách, pretože uvedené javy znižujú celkový pohľad na
odbornosť prezentovanej problematiky. Prezentácia, ktorá má
zaujať publikum by preto mala spĺňať nasledujúce kritéria:
 jednoduchosť,
 krátkosť,
 výber vhodných farieb a kontrastu,
 izolácia zbytočného množstva efektov,
 využívanie obrázkov a grafov.
Po naštudovaní základných javov prezentovania a tvorby
elektronických prezentácií by mal pedagóg vždy usporiadať
aktivitu alebo seminár, v ktorom študenti vystúpia so
spracovanou problematikou a ukážu svoje prezentačné
zručnosti. Je potešujúce, že aj napriek prvotným obavám, vo
väčšine prípadov študenti uvedené aktivity berú veľmi pozitívne
a vďaka nim sa formujú ich osobnosti v oblasti práce s ľuďmi
a s publikom. Naopak, pre vyučujúceho tieto výstupy študentov
poskytujú spätnú väzbu, ktorou si učiteľ vie overiť hĺbku
nadobudnutých vedomostí študenta.

Graf 1 Podiel všetkých odpovedí študentov k problematike
ovplyvňovania získaných vedomostí pomocou kvality
výstupu prezentujúcej osoby

2 Prieskum vybraných prezentačných prvkov
Na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF
v Nitre bol uskutočnený prieskum zameraný na sledovanie
rozvíjania prezentačných zručností. Respondentov tvorili
študenti 3. ročníka študijného programu 8.3.5 Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci. Sledovaného prieskumu sa
zúčastnilo 35 študentov. Z nich 26 študentov absolvovalo
školenie zamerané na problematiku prezentačných zručností
a zvyšných 9 tento kurz neabsolvovalo. Po štyroch mesiacoch
sledovaná vzorka mala možnosť vyjadriť sa na sledované prvky
prezentačných zručností a ich vplyv na rozvoj ich osobnosti.
Jednou z položiek v krátkom dotazníku bola otvorená otázka,
v ktorej mali študenti určiť, ktorý prvok je pre prezentáciu
najdôležitejší. Výsledky oboch skupín sú zobrazené v tabuľke 1.

Záver
Elektronické prezentácie sa stávajú čoraz častejšie dôležitým
prvkom vzdelávania na vysokých školách. Využíva ich pedagóg
a využíva ich študent. Pedagóg prostredníctvom nich vzdelávací
proces zefektívňuje, robí ho zaujímavejším. Študent na strane
druhej, ich využíva pri obhajobách svojich projektov
a výsledkov vzdelávacích aktivít. Pomocou výstupov sa
postupne u neho formujú prezentačné zručnosti, ktoré tvoria
jeden z nosných pilierov jeho budúceho fungovania v praxi. Ak
má byť fungovanie jednotlivca, študenta, v budúcom povolaní
využité na optimálnej úrovni, musí si prezentačné
a komunikačné zručnosti osvojiť práve v školskom prostredí pri
jeho príprave na budúce povolanie.
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CURRICULUM OF ELECTRICAL ENGINEERING IN SLOVAK SECONDARY SCHOOLS EDUCATION AND
PROFESSIONAL TEACHER TRAINING IN TECHNICAL SUBJECTS
UČIVO ELEKTROTECHNIKY VO VÝUČBE NA SLOVENSKÝCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH
A PROFESIONÁLNA PŘÍPRAVA UČITEĽOV TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV
Daniel NOVÁK, Ján PAVLOVKIN
Abstract
This study describes the historical development of the teaching curriculum of electrical engineering at the Czechoslovak and
subsequently Slovak grammar schools and secondary vocational schools and secondary training institutions. It points out that the
development of the secondary education which is determined by needs of the national economy and universities, always repeats after
a certain period of time but on the higher level. Subsequently, the authors describe the development of secondary teacher’s education.
Those teachers can currently obtain the necessary qualifications not only in technical colleges, but also at universities. Within the
university education there was conducted an educational research, which is in detail described and the conclusions of which are listed
at the end of the study.
Key words: electrical, International Classification of Education ISCED, high schools, secondary vocational schools, pedagogical
research, laboratory instruction, problem teachings
Abstrakt
Štúdia opisuje historický vývoj výučby učiva elektrotechniky na československých a následne slovenských gymnáziách, stredných
odborných školách a stredných odborných učilištiach; poukazuje na to, že vývoj v strednom školstve je determinovaný potrebami
národného hospodárstva a vysokých škôl, sa tu vždy po určitom období opakuje, hoci na vyššej úrovni. Ďalej autori charakterizujú
vývoj vzdelávania stredoškolských učiteľov, ktorí môžu v súčasnosti získať potrebnú kvalifikáciu nielen na vysokých školách
technického smeru, ale i na univerzitách. Práve v rámci univerzitnej vysokoškolskej výučby bol vykonaný pedagogický výskum, ktorý je
tu podrobne opísaný a jeho závery sú uvedené v závere štúdie.
Kľúčové slová: elektrotechnika, medzinárodná klasifikácia vzdelávania ISCED, gymnázia, stredné odborné školy, stredné odborné
učilištia, pedagogický výskum, laboratórna výučba, problémové vyučovanie

Introduction

1 Electrical engineering as a technical expert subject at
secondary schools

Electrical engineering in their applications today has
penetrated almost into all areas of social life, so they are
occurring in the primary, secondary and tertiary sector of the
national economy, as well as in our homes. Because of these
facts an appropriate technical training of all members of society
by well qualified teachers is required. Abstractness of Electrical
Engineering curriculum aims generally in terms of compliance
content and performance standards of special emphasis on
educational programs, as well as on the relevant sections of
textbooks devoted to its subject matter. Following a brief
description of an evolution of electrical engineering teaching in
secondary education since the middle of the last century pays
attention to teaching the scientific study of education in this
area.

Technical education is an important component of education
provided by schools in practically all developed countries of the
world. Under various names (Трудовое обучение,
Технология, Технический труд, Technical Education,
Design and Technology, Science and Technology,
Technology, Technical work, Experimental Sciences and
Technology, etc.) it was gradually and permanently included
in the curricula at various levels of primary and secondary
(lower and higher) education. In upper secondary education,
however, school subjects usually already have the specific
technical names (e.g. Electrical, Mechanical Engineering, etc.).
According to the international classification of education
ISCED upper secondary education (ISCED 3 is referred to)
is in the Slovak educational system provided by four-year high
schools (providing general education), secondary vocational
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schools, academies and higher grades of secondary vocational
schools (providing training). (STATPEDU ISCED 3, 2008)
Although the education in lower secondary education has
small differences that are caused by different educational
programs of schools and their conditions, it has in certain kind
of meaning a unified character. However the situation in the
higher secondary educations is completely different. Electrotechnical subjects at high schools have different educational
standards and because of that its absolvent’s have different
competencies. New knowledge in the science and technology
are reflected in the higher secondary education much faster,
that is why also innovations of the vocational subjects content
is significantly faster too. If we want to describe the problems
of electro engineering teaching in teacher’s education of
vocational subject’s (university-educated teachers who give an
education at the level ISCED 3) we need to look at this issue
with a certain generalization. Generalization that includes
diversity of the educational standards at the ISCED 3 level, but
also innovations of the curriculum, which both require
pedagogical and also expertly educated teacher.
In relation to Long-term comprehensive program of
computerization in education (Učitelské noviny No 11,
1986, pp.11-12) (Učitelské noviny No 15, 1986, pp.10-12) was
in 80’ of the 20th century, after five years of experimental
teaching on some Czechoslovakian high schools, implemented
an professional training whose main objective was to increase
the interest of students to study at technical universities
(regarding the interests of society that were specified by
computerization program), Education of the compulsory school
subject. Teaching of the compulsory school subject called
Fundamentals of the production and vocational training,
later called Fundamentals of the vocational training was
running in the first two years of the high schools. It followed up
on the subjects of the elementary school, specifically on
Technical skills and parts of Technical works. This high
school education provided basics knowledge about certain parts
of manufacturing sector, its organization and management.
This created conditions for specialized training in the optional
groups of vocational subjects in the third and fourth classes
of the high school. Regarding the issue of this study we will be
focused just on the optional group of vocational subjects called
Introduction to electro engineering.
In the third class of the high schools the education of
Electrical engineering included topics about direct current
(DC), electric and magnetic field, alternating current (AC) and
three-phase current. In the fourth class was included also
topics like electrical machines (not rotating and rotating),
electrical tools, wires and cables, distribution electrical systems
in the residential areas and the protection against dangerous
contact voltage. Later, there was revision made and the
curriculum was summarized into the three topical sections - 1.
electrical machines and tools, 2. production and the distribution
of the electricity, 3. automatized technology. In the third class
of the high schools the education of the compulsory subject
Electronics covered topics like technical imaging, electrical
drawings and schemes, linear parts of the electronic circuits,
vacuum tubes, special vacuum tubes and semiconductors. In
the fourth classes of high schools were included than topics
about amplifiers, oscillators, AC power sources, fundamentals of
microelectronics, electroacoustic devices, radio and TV
transmission. Workshops and laboratory exercises were
also parts of Electrical engineering and Electronics subjects.
However their realization was highly depended on the
equipment of each high school. It's impossible to assume that
their equipment level reach the standards of secondary
technical school. Current teaching of curriculum named
“technical lyceum” the in the secondary vocational schools is on

it - at the cost of limited selectivity - in terms of equipment
much better. In addition it is necessary to introduce also
vocational subject Electrical measurements, which content
is focused on the electrical measuring equipment, basic
measuring techniques in electrical engineering, automation and
control technology. Another vocational subject was an
Exercise of the fundamentals of electrical engineering,
where the teaching included thematic units dedicated to the
electrical installations and workshop installation exercises,
workshop exercises and electronic exercises.
Social changes after 1989 were associated with a gradual
decline of the basic training teaching and also it’s following
education of vocational subjects in high schools, which returned
to their classic form. But the society development in the
following years has called for the return of this model, although
in a different form. Instead of high schools currently offers
similarly designed education programs technical lyceum in
secondary vocational schools, which have taken over the
preparation of candidates for the higher technical education.
The number of optional subjects, is in comparison with the
original teaching model quite limited, on the other hand, these
schools offer the training in specialized workshops and
laboratories, which of course did not have high schools. The
origin and development of this curriculum is worth to be
mentioned.
In the early 90' of the 20th century organization PHARE
proposed a concept of the further development of the
Czechoslovak education regarding the future integration of
Czechoslovakia into the European Community. Emphasis was
placed on the unification of the secondary technical schools and
secondary vocational schools curricula, which disadvantaged
outstanding pupils of secondary technical schools in perspective
studies at the technical universities. Theoretical focus of PHARE
project was so fundamentally in conflict with practical reality.
Regarding mentioned above The Vocational Education
Research Institute in Prague has in cooperation with some
secondary technical schools prepared a new field of study,
where were integrated curricula of the high schools with the
curricula of secondary technical schools. After a series of
meetings at the level of secondary technical schools, technical
universities and research institutions was finally at the level of
Ministry of education for the basics of the curriculum taken the
draft of the team of high school teachers from Secondary
technical school of Communication Technology in Prague
leaded by Ľubomir Vaculka and Jan Mizerovsky (Vaculka,
Mizerovský, pp. 17-21). Curriculum study field of technical
lyceum left the scope of generally teaching subjects (except the
three listed below) in the range of secondary technical schools,
but new items have been included - History of technology
and Industrial art design. However in the curriculum of the
technical lyceum was fully included the range and content of
the curriculum subjects of Mathematics, Physics and
Chemistry as they are taught in high schools focused on
science. These subjects are in fact at higher technical studies
considered as profile. The curriculum also includes courses
dedicated to teaching computer science and graphic
communications (descriptive geometry, technical drawing, etc.).
Due to the fact that the majority of technical universities form
the basis of expertise of Electrical Engineering or
Mechanics, these subjects were included in the curriculum as
an alternative option. Since the school year 1994/1995 was a
study field of technical lyceum experimentally opened on seven
industrial schools. The experiment was terminated and
evaluated as successful in 1999 and in the same year, this
study program was provided with the approval and guidance of
the Ministry and placed between courses of industrial secondary
schools. It is currently taught in a number of secondary
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technical schools; the students are acquainted with the
problems of different industries and this can help them in
choosing the orientation of higher education. Technical lyceum
graduates are equipped with competencies that are meeting
with the requirements of technical universities, especially with
the relevant knowledge and skills in mathematics, physics and
chemistry, as well as technical skills and thinking and also
problem analysis skills needed when working with computers.
In the historical context it is necessary to mentioned that
the issue of increasing pupils' interest in studying at technical
universities, as was set in the eighties regarding the core of
training for Czechoslovak high schools and in the nineties in the
technical lyceum in secondary vocational schools, is nothing
else than building on a proven tradition of the former
secondary real school.
Let's summarize what is the current scope of electrical
engineering curriculum that is taught in the secondary
education.
At the grammar schools we can currently meet with the
Electrical Engineering curriculum in Physics in the thematic
group dedicated to electricity and magnetism, and in Chemistry
in thematic sections devoted to electrochemistry, however in
both cases, there are not emphasized the technical aspects of
the issue.
Electrical engineering, by contrast, is as a technical
vocational subject taught in secondary vocational schools
either electrical focused (secondary vocational schools
Electrical Engineering, Central School of Electrical Engineering,
etc.) or non-electro technical focused (secondary vocational
schools joints, middle Engineering School, Central Industrial
school building, etc.). Study programs of secondary schools are
focused generally technically (e.g. study program of technical
lyceum), professionally technically (e.g. study program digital
telecommunication technology) artistic and technically (e.g.
study film and TV program production).
Successful summary, where are simply explained the basics
of electrical engineering, as well as the foundations of its most
important industries, for example, a publication of Ladislav
Voženílek course Electrical Engineering (Voženílek, 1988), from
foreign works of Charles Hubert Electric circuits AC/DC (Hubert,
1982). The electronics is clearly elaborated in the college
textbook Fundamentals of Electronics from Julius Foit and
Lubomir Hudec (Foit, Hudec, 2009).

technology. After 1989, this approbation called variously, such
as technical education, technical and information
education, technical and information education with
a focus on education, while only the name of technical
education coincided for some time with the same name of the
elementary school subject. Since the amendment to the Higher
Education Act of Czechoslovakia in 1980 until the early nineties
were graduates of the teacher training in general subjects for
approbation technical Education authorized to teach Basics of
production and training, later renamed simply on Basics of
training, which was taught in the first two years of grammar.
Along with learning of techniques oriented on generally
educated subjects, whose graduates acquire the competence
for teaching in primary and secondary schools, it was necessary
to provide qualified teachers as well as for teaching technical
subjects at vocational schools, secondary vocational schools,
grammar schools and secondary vocational schools. Expertise in
this type of education gained colleague graduates at first at
universities which organized for them on their specialized
departments an additional course, in order to get
a qualified teacher status, which duration was fluctuating
between two and four semesters. Following the partial exams
(usually in pedagogy, psychology, logic, technical teaching
equipment, organization, education and didactics) then
candidates defended the final work. Depending on the size of
high school, the number of potential candidates for further
study and needs of the local secondary schools were specialized
workplaces organized as special institutes or departments. This
organization of an additional learning continues also today of
course with some modifications. Since the eighties organize this
additional learning, within its capabilities, also individual
faculties of education.
It is now available at universities, specifically on some of
their teacher training faculties, to study, in the bachelor’s
degree, the teaching and practical training and later also
the teaching of technical vocational subjects, as detailed
below.
3 Study program of teaching technical vocational
subjects
Teacher training program of technical vocational subjects
represents master's degree in Master's Studies with the
standard two years study period, while it is following up on
a Bachelor's degree in the same field of study, however in
a different study program called teaching and practical training,
which standard period of study is three years. Graduates of
bachelor's and master's degree program gain eligibility to teach
technical vocational courses at colleges, vocational schools and
secondary vocational schools.
According to issues described in this study we will be
focused on Electrical compulsory subject, the scope of this
subject in both semesters of the master's degree is shown in
the table No. 1.

2 Electrical engineering studies in teacher training
Already in the sixties of the last century was in the
curriculum of Czechoslovak faculties of education, which are
training teachers in technically oriented subjects of primary
schools included a curriculum of Electrical engineering. Course,
taught within the basics approbation of industrial production
was called the Electrical Engineering and was quickly
covered with the national college textbook by Jozef Krásný and
Hana Tomášková (Krásný, Tomášková, 1966). Discussed
thematic
areas
were
devoted
to
direct
current,
electrochemistry, electromagnetic phenomena, alternating
currents, electrical measurements, electrical non-rotating and
rotating machines, production and distribution of electricity,
wiring circuits, lighting sources, thermal appliances, vacuum
tubes, semiconductors, passive power components of electronic
circuits and communication technique. Later, other textbook for
Electrical engineering faculties of Czechoslovak was not issued.
The curriculum of cybernetics was a part of a separate subject
called Overview of the production. Mechanization and
automation. Since the school year 1977/1978 was the name
of the teacher's approbation throughout the whole
Czechoslovakia uniformly changed into the basics of the

Table 1 Electrical engineering in the study of teaching
vocational subjects
FORM OF
STUDY

DAILY
EXTERNAL

Electrical Engineering 1
First year
WINTER SEMESTER
weekly
number
range
credit
2/1
4
8/4

Electrical Engineering 2
First year
SUMMER SEMESTER
weekly
number
range
credit
1/1
2
4/4

Accreditation Commission of the Slovak Republic has
approved teaching of this study program in both forms of the
study, at a daily and master form. According to table above, it
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is recommended to students to attend the compulsory subject Electrical Engineering in the first year of graduate studies. The
course is completed in each semester by the examination,
which consists of a written and an oral part.
The content of the curriculum subject Electrical Engineering
1 are two broad thematic sections, which form the theoretical
basis of the field:

6.2 Non-rotating electrical machines (design of transformers,
special transformers)
6.3 Electrical rotating machines (generators and motors)
7 Production and transmission of electricity
7.1 Power plants (thermal, nuclear, hydro, wind, solar,
geothermal)
7.2 Power supply (switching devices, overvoltage, transformer
stations)
7.3 Electrical appliances
7.4 Safety precautions and first aid for electrical shock

1 Basic Information
1.1 Methodological notes to the study of the subject (course
contents, prescribed literature study, conditions of the
interim and final evaluation)
1.2 Historical development and classification of Electrical
1.3 The basic structure of the compounds (composition of
matter, the principles of electrical conductivity)
1.4 Circuit elements and auxiliary integral quantities
1.5 Basic principles and theorems (superposition principle, the
principle of reciprocity, the principle of compensation,
Thevenin's theorem and Tellegen's theorem)

8 Electronics
8.1 Electronic components (semiconductor phenomenon, basic
semiconductor devices)
8.2 Electronic circuits (rectifiers, filters, switches and amplifiers)
4 Educational researches on the perception of the
difficulty of the curriculum by students
The aim of the research was to identify and evaluate
selected factors, which of course does not cover the whole
spectrum, but among the most important:
1) The difficulty of the curriculum included the teaching of
electrical engineering in the study program of technical
teachers of vocational subjects and the reasons for this
difficulty from the perspective of students,

2 Electromagnetic fields
2.1 Maxwell's equations (the main Maxwell equations, material
relations, the Lorentz equations, permittivity, permeability,
conductivity)
2.2 Electrostatics (electric charge, the laws of the hub, and the
electric field intensity, electric induction, an electric field,
electric flux, capacitor and its capacity, involvement of
capacitors, capacitor, electrostatic field energy)
2.3 Direct current (electric current, Ohm's law, the temperature
dependence of resistance, electrical circuit, power supply,
its voltage and current, involvement of resources, resistor
and its resistance, connection of resistors, resistor,
transfiguration, Kirchhoff's laws, work, power and
efficiency, Joules- Lance law)
2.4 Electromagnetism (magnets and electromagnets, magnetic
field, magnetic field strength, the right hand rule,
magnetic induction and magnetic flux, categorization of
magnetic materials, hysteresis loop, magnetic circuits, the
force of the magnetic field, the rule left hand,
electromagnetic induction and Lance’s rule inductor and
inductance, sort inductors, coil, energy magnetic field,
eddy currents and losses in magnetic materials)
The content of the curriculum is the subject Electrical
Engineering 2 six smaller thematic units, which are all, more or
less directed to the technical practice:

2) The degree of difficulty of each thematic units curriculum of
Electrical Engineering, or absence of some specialized
training in the field of electrical engineering or specific
topics from the perspective of students.
In order to meet the above objectives and the preparation of
empirical educational research have been raised following
hypotheses:
H1: The curriculum thematic units AC and Electronics belong in
comparison with other Electrical Engineering curriculum as
perceived by the respondents as to the difficulty of the
first two places.
H2: The curriculum of the theme Electrical Drafting Electrical
Engineering curriculum is perceived by respondents as the
least difficult.
For the purposes of educational research in line with its
objectives used questionnaire method combined with the
use of questionnaire with different types of items.
Construction of such non-standardized questionnaire to ensure
the necessary level of validity (validity) and reliability (accuracy)
is difficult. Questionnaires were teaching at the end of the
summer semester of the academic year 2011/2012 submitted
to the separate processing of the first year day students and
external forms of master's program in teaching technical
vocational subjects at the Faculty of Natural Sciences,
University of Matej Bel in Banska Bystrica. To ensure the most
open as possible, all respondents their work was anonymous.
The full-time master's degree prepared questionnaires were
obtained from 21 respondents in the external form of master's
degree prepared questionnaires were obtained from 66
respondents, a total of 87 were obtained response. The results
of the educational research were then summarized in detail,
and compared the results obtained with the full-time results
identified in the study of external.

3 Alternating current
3.1 Of trends electromagnetic field (integral values of periodic
waveforms, harmonic progression, symbolic method,
operator calculus, resonance, power, labour, power factor)
3.2 Three-phase system (formation of a three-phase current,
three-phase winding ways to connect, rotating magnetic
field)
4 Electrical drawing
4.1 Basic concepts (the basic principles, types of schemes)
4.2 Basic symbols (types of brands for electrical diagrams,
symbols in teaching in secondary vocational schools and
secondary vocational schools)
5 Electrical measurements
5.1 Measuring instruments (basic electromechanical and
electronic equipment)
5.2 Measurement methods (measurement errors, basic
methods of measurement in education at secondary
vocational schools and secondary vocational schools)

Evaluation of research results, the following facts:
1) Electrical engineering curriculum, included in the teaching
program of study teaching technical vocational subjects
considered difficult to 100 % of full-time students and 74 %
of students in external studies. The predominant reason is

6 Electrical Machines
6.1 Basic theory of electrical machines
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the fact that the students according to their information
with the Electrical Engineering curriculum in secondary level
of education met at all or only in a very small scale, full-time
is that 48 % of respondents, external studies, however, only
16 % of respondents. The causes of this condition is
however not possible to associate only with secondary
education (for example, in a number of vocational courses
in the curriculum of Electrical Engineering really is no place),
but it is necessary to return to a basic education, in which
the electrical engineering curriculum according to earlier
concepts included in a much broader scale. Although the
vast majority of students continuously considered difficult
for Electrical Engineering curriculum, literacy students born
after 1989 in the area of electrical engineering curriculum
significantly lower than for students born in 1989. Students
born after 1989 had entered primary school in 1996 and
later, in the period when he neither began to be significantly
restricted range of technically oriented teaching curriculum
of primary schools already nor lacked the didactic material
resources from central shipments. Reducing the technical
literacy of the current population prevents a major
conceptual change in the educational system, which shall
indicate the extent of technical education in line with the
needs of modern society. It should be noted that technical
literacy cannot be narrowly understood as the ability to use
a mobile phone, personal computer or digital camera, where
the younger population successfully outpaces population of
elderly, technically literate person cannot be a mere
"servicer" but celebrities knowledge (from basic to deep,
according to their degree qualification) about how the
technical equipment.
2) As the toughest full-time students seem curriculum thematic
whole electromagnetic fields (24 %), followed by a thematic
curriculum units and AC Electronics (both over 19 %).
Respondents then ranked curriculum thematic units
Electrical drawing (14 %) and electrical machinery (10 %)
and then equally difficult thematic unit’s curriculum Basics
information, Electrical measurement, Production and
transmission of electricity (all three at 5 %). Suggestions
regarding the addition of some specialized field of electrical
engineering, or to complement the specific topics of the
curriculum of Electrical Engineering, Electrical Engineering in
college teaching in the program of technical teachers of
vocational subjects less than a quarter full-time students
stated that they lacked teaching the fundamentals of
electricity, necessary for university study of this subject
(24 %). A third full-time student (33 %), however,
considers the scope and content of the curriculum of
Electrical Engineering as sufficient. For students, external
studies as the most difficult subject matter of the theme
appears alternating current (26 %) followed by the subject
matter of the theme Electronics (21 %), followed by a
thematic curriculum units Electrical drawing (19 %) and
electrical measurements (11 %). A curriculum thematic unit
Electromagnetic Field and Electrical Machines external
students is perceived as difficult to study (both at 7 %). As
most difficult students seem curriculum thematic units
Production and transmission of electrical energy (5 %) and
Basic Information (4 %). Suggestions regarding the addition
of some specialized field of electrical engineering, or to
complement the specific topics of the curriculum of
Electrical Engineering, Electrical Engineering in college
teaching in the program of technical teachers of vocational
subjects were students at the external studies only isolated
suggestions
of
individuals.
Considered
statistically
significant, however, be considered that more than half of
the student’s external studies (55 %) perceive the scope

and content of the curriculum of Electrical Engineering as
sufficient. Hypothesis H1, that curriculum thematic
units AC and Electronics belong in comparison with
other electrical curriculum as perceived by the
respondents as to the difficulty of the first two
places were students in both forms of study
confirmed. In this connection should be mentioned that
although extensive curriculum and theoretically challenging
thematic whole electromagnetic field, including the issue of
the electric field, current and magnetic field, appears to be
full-time students as the most difficult (24 %), but this does
not change the hypothesis H2 if the thematic units of AC
and Electronics are evaluated in terms of difficulty as well
(19 %), so consistently ranked in second place. Compared
to full-time students, students external studies included the
difficulty of the subject matter of the theme Electromagnetic
fields to almost the end (7 %); explanation again lies in the
education of technical downplayed oriented subjects
(including electrical engineering curriculum) and Physics on
the basic school level, which is what to the extent of
knowledge of the issues affecting students born after 1989.

Graph 1 Evaluation of the difficulty of topics amongst full-time
students

Graph 2 Evaluation of the difficulty of topics amongst external
studies students
Hypothesis H2, that the subject matter of the theme
Electrical Drafting Electrical Engineering curriculum is
perceived by respondents as the least difficult, was not
confirmed. This thematic unit is indeed demanding on visual
memory of the respondents (in terms of individual pictograms
and their aggregation) connected with the concepts of
a particular Part or equipment, but for future teachers of
technical vocational subjects is striking because technical
graphics for them is one important way to capture and
communicating information. We teach a wide range of technical
subjects, not only in the field of electrical engineering, but also
engineering, construction, information technology, transport,
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etc., is not possible without the use of technical graphics ever
imagine. Evaluation of the difficulty of topics at full-time
students is clearly captured in the graph No. 1, the difficulty of
evaluating the students' topics external study is clearly captured
in the graph No. 2.

problem of teaching. It is associated with probing student’s
access to the objects and phenomena. It is based on creating
different types of problem situations teacher management
and related activities of students in their solutions (Skalková,
1971). The essential feature of teaching problem is precisely
the problem situation. This situation when discussing electrical
engineering curriculum can induce simple questions, which we
find mere fact of technical knowledge, but to its opening,
problematic issues, when the responses of students they can
deduce their insight into the technical causes, relationships and
connections between different phenomena. From the
statements of the students will argue why they believe this or
that phenomenon occurred, which is in terms of technical
thinking much more important than the mere statement of
technical fact. Applying problem teaching in the university
education is not an end in itself that is introduced just to deal
with this form of students at the faculty met. Problem is
teaching is effective even for college students. The results of
educational research have repeatedly shown that the
appropriate choice of education technology occurs in problemtaught subjects a significant increase in the effectiveness of
their education, regardless of its degree. Problem teaching
should start at the beginning of the semester, students not only
becoming familiar with the various tasks which must pass, but
generally with problems yet to be addressed. Problems
associated with selecting questions appropriate measurement
methods, using appropriate measuring instruments, elimination
of active interference, prediction of potential failures of
components, etc. On the basis of the theoretical teaching and
learning of recommended literature students would then be
able to come to the laboratory with specific views on a solution
that would then within each task practically verify. Part of
laboratory education should not only be a purely technical
issues (e.g. measurement of integral auxiliary variables in active
and passive elements, measurement characteristics of
semiconductor devices, measurement of active, reactive and
apparent power, power metering, setting up wiring and
electronic circuits, etc.), but and work with electro kits, which
greatly dominates the didactic aspect (Novák, Procházková,
2011, pp.7-10). It is not of course a mere association of wiring
units, but the acquisition of the ability to present findings to
future students as well as the training of skills to remove the
simple and complex disorders in kits, which artificially creates a
teacher. Thus conceived problematic instruction leads students
to a deeper reflection on the principle of activity studied circuits
and develops their skills in removing faults. Problem situations
in laboratory teaching of electrical engineering, however, do not
always induce teachers. Often the open technical problem by
the students, mostly those of them who like to experiment, are
used to working problematic way, or have enough knowledge
about the problems solved. Such knowledge of the students
come from both the faculty or from previous school grades
(especially from secondary vocational schools and secondary
vocational schools), and from my own leisure activities in the
field of literature reviews, Internet networks, etc. Finally, it is to
be noted that the respondents also repeatedly expressed the
need for a visual introduction to the various technical devices
and their parts (disassembled motors, computers, etc.), it is
possible without major costs to ensure best electrical again in
the laboratory - both via appropriately directed bachelor's and
master's theses, and free transfer of unused equipment already
and equipment from the manufacturing sector.
As a final recommendation the authors point out that in
relation to other published university textbooks for the
subject Electrical Engineering (Pavlovkin, Novák, 2012a),
(Pavlovkin, Novák, 2012b) is an urgent need to prepare
college textbook containing electrical engineering curriculum

Conclusions
Finally, it should recommend that prospective students who
do not have secondary vocational education, with special
emphasis on those of them who are born after 1989, which is
justified by the above, had the opportunity to supplement the
knowledge of mathematics and physics, completing
preparatory courses before admission procedures, it would
of course voluntary courses. Another option is for students
already admitted inclusion of optional subjects Technical
Mathematics and Technical Physics bachelor's degree in
teaching practical training that precedes the Master's programs
of technical teachers of vocational subjects.
Another recommendation concerns the number of hours
of the university course Electrical, which would be useful in
both forms of study to expand. The daily form of study is
recommended to maintain the current of the winter semester in
the week 2 hours lecture and one hour seminar in the spring
semester in the weekly range 1 hour lecture and one hour
seminar, it should establish a new teaching next semester, in
range 1 hour lecture and 1 hour laboratory course (preferable
variant with 2 hours of laboratory exercises, given the current
state of organizational and personnel caused problems). The
external form of study is recommended to maintain the current
of the winter semester in the range of 8 hours lecture and four
hours’ workshop in the summer semester in 4 hours lecture and
four hours’ workshop; it should establish a new teaching next
semester, in the range of 4 hour of lecture and four hours
laboratory work. All Electrical semesters of the course should be
completed a written and oral examination and progressively
evaluated 4 credits in the first semester of teaching, 2 credits in
the second semester of teaching and 2 credits in the third
semester of teaching. In all semesters is recommended to
preserve the written tests and seminar works.
In education, especially in lectures should be used to
enhance teaching methods as examples of interpretation
presenter accompanied specific parts of the technical
equipment, as well as the interpretation of the speaker in
conjunction with a presentation by a computer. Increased
funding should be used for detailed breakdown of thematic unit
Electromagnetic fields, AC and Electronics, which were
identified as the most difficult, as is clear from the hypothesis
H1. Particular attention will be paid to the teaching methods
and teaching resource material used in the teaching of the
theme Electrical drawing, while hypothesis H2 that the Electrical
Engineering curriculum is at least difficult, has not been
confirmed, while his students study both forms agree is the
third most difficult.
Laboratory exercises are link theory with practice, and
are therefore much needed future teachers. Laboratory
teaching is a specific type of higher education, where they are
placed increased demands on hygiene education and safe work
conditions for students. Offered here is the fulfilment of the
principle link theory with practice, and by applying theoretical
knowledge from lectures and study literature in engineering
practice, for future teachers, then all the relevant didactic
perspective. Laboratory tasks can be divided into two
groups: the first group consists of tasks for the verification of
theoretical knowledge of electrical engineering; the second
group is the emphasis on didactic page. One means of
increasing the effectiveness of educational work is the
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to the extent arising from the approved accreditation. Textbook
is not only a source of motivation of students, but also a means
of acquiring new knowledge and skills. Will the team of authors
to consider whether the textbook for the subject Electrical will
include examples from electrical or whether these examples
come separately. Likewise, it is necessary - if they also included
in the teaching laboratory exercises - to decide whether their
curriculum to include college textbooks. With regard to the
possibility of using such a national textbook and taking into
account the specific electrical laboratory equipment of each
faculty, it seems that filling labs would be preferable to handle
each faculty separately in the form of a script.
Technical culture includes basic technical knowledge, skills
and habits of a wide field of technology, modern technology
and organization of production. Provides technical literacy and
includes both the educational content of the curriculum, as well
as its educational use. Significant among electrical technical
fields belong to widely extends into many other disciplines,
even non-technical. Due to the fact is necessary to improve the
efficiency of the teaching pay special attention.
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WYKORZYSTANIE METODY SYMULACJI DZIAŁANIA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH W NAUCZANIU ONLINE
USE SIMULATION METHOD OF ELECTRONICS IN TEACHING ONLINE
Tomasz PRAUZNER
Streszczenie
W pracy tej przedstawiona została nowa koncepcja kształcenia w zakresie elektrotechniki i elektroniki z wykorzystaniem programów
symulacyjnych oraz modelowania zjawisk naturalnych. Proces dydaktyczny wzbogacony został poprzez wykorzystanie wybranych
funkcji dostępnych na platformie nauczania e-learning. Realizacja kształcenia technicznego jest obecnie szeroko propagowana wśród
młodzieży w odniesieniu do aktualnych potrzeb na rynku zawodowym.
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, metoda symulacji, dydaktyka, elektronika, elektrotechnika, dydaktyka techniki
Abstract
In this work is presented a new concept of education in electrical engineering and electronics using simulation software and
modelling natural phenomena. The teaching has been enriched by the use of some features available on the platform of e-learning
teaching. Implementation of technical education is widely promoted among young people in relation to the current needs of the
professional market, now.
Key words: computer simulation, simulation method, teaching, electronics, electrical engineering, the teaching of technique

Wstęp

i technologiach komercyjnych, oprzyrządowanie wirtualne
zwiększa wydajność oraz obniża koszty testów, kontroli oraz
projektowania aplikacji. Jest to możliwe oprogramowaniu,
takiemu jak LabVIEW, Multisim, EWB. Dzięki oprzyrządowaniu
wirtualnemu inżynierowie mogą wykorzystywać programowanie

Firma National Instruments przyczynia się do rewolucyjnej
zmiany poglądów inżynierów i naukowców na temat pomiarów
i automatyzacji.
Opierając
się
na
komputerach
PC
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graficzne, bardzo różne od zastrzeżonych, ustalonych funkcji
tradycyjnego oprzyrządowania, ustalonych w celu tworzenia
zdefiniowanych
przez
użytkowników
rozwiązań,
zaspokajających ich specyficzne potrzeby. W dziedzinie
testowania, pomiarów i sterowania inżynierowie wykorzystują
oprzyrządowanie
wirtualne
do
redukcji
rozmiarów
zautomatyzowanego
oprzyrządowania
testowego,
przy
równoczesnym zwiększeniu wydajności.1 Nie bez znaczenia jest
również aspekt dydaktyczny w zakresie wykorzystania
przedstawionego oprogramowania w kształceniu przyszłych
techników oraz inżynierów. Przedstawiona metoda kształcenia
z zakresu elektrotechniki jest realizowana w praktyce
w laboratorium metrologii automatyki i elektrotechniki na
kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. W ujęciu dydaktycznym, wykorzystanie
symulacji w procesie kształcenia opierać powinno się na
istotnych założeniach:
 symulacja komputerowa może znaleźć zastosowanie
w sytuacji problemowej pod warunkiem, iż postawiony
problem badawczy i cele są możliwe do zdefiniowania
i zbadania za pomocą wybranego środka dydaktycznego,
 istnieje możliwość interpretacji założeń teoretycznych
poprzez ukazanie zależności matematycznych czy fizycznych
opisujących zjawisko naturalne,
 niezbędne jest określenie środowiska modelowania
i przeprowadzenia symulacji komputerowej, pozytywnych
i negatywnych aspektów użytego oprogramowania oraz
infrastruktury technicznej,
 symulacja powinna być procesem możliwym
do
odtworzenia, a wszelkie wyniki i obserwacje powinny być
udokumentowywane.
Metoda symulacji w zakresie przedmiotów zawodowych
składa się, z dwóch głównych etapów pracy. Pierwszym,
pomijając wspomniane fazy przygotowania do badań, polega na
skonstruowaniu modelu wirtualnego badanego zjawiska.
Modelowanie układów elektrycznych jest obarczone pewnymi
założeniami, które badacz powinien z góry przewidzieć. Chodzi
tu nie tylko o znane zmienne wejściowe (niezależne), ale
i stochastyczne (często zakłócające, trudne do wstępnej
interpretacji). Te zmienne są nie tylko efektem braku
wystarczającej wiedzy teoretycznej badacza, ale i efektem
nieodpowiednio dobranego środowiska badań. O ile
w przytoczonych poniżej przykładach, czynnik zewnętrzny
(naturalny) nie jest istotniejszy, o tyle znajomość obsługi
oprogramowania
i
poprawnej
konstrukcji
układów
elektronicznych ma kluczowe znaczenie w interpretacji wyników
badań. Wydaje się celowe, aby te informacje były umieszczone
w materiałach wstępnych przed wykonaniem symulacji. W tym
celu zostały umieszczone na platformie Moodle materiały
dydaktyczne, które ułatwiają poznanie i zrozumienie
określonych zagadnień tematycznych. Materiały podzielone
zostały na szereg ćwiczeń a każde z nich na trzy części: część
teoretyczną z zakresu poruszanego problemu, część praktyczną
w której studenci mają wyznaczone cele badawcze na
laboratorium oraz część kontrolną, w której są umieszczone
pytania kontrolne, oceniane automatycznie przez system
komputerowy. Pozwala to studentom bardziej obiektywnie
spojrzeć na stawiane im zagadnienia i problemy, inspiruje do
przygotowania kolejnych ulepszeń określonych projektów
badawczych, umożliwia lepsze przygotowanie się do
rozwiązywania dalszych ćwiczeń i eliminowaniu niedoskonałości
oprogramowania symulacyjnego. Zamieszczone ćwiczenia
w części teoretycznej na platformie edukacyjnej są dostępne dla

wszystkich gości, natomiast część doświadczalna oraz kontrolna
jedynie po zalogowaniu się studentów danego kierunku
studiów. Taka forma pozwala na usestymatyzowanie osiągnięć
oraz pozwala na kontrolę efektów pracy. Materiały zostały tak
przedstawione, by mogły być wykorzystywane samodzielnie,
również w systemie kształcenia na odległość. Realizacja tak
skonstruowanych ćwiczeń sprzyja indywidualnemu charakterowi
studiowania. Opracowane materiały pozwalają zdobywać cenne
doświadczenie dydaktyczne. Na bieżąco są uwzględniane uwagi
studentów, które ułatwiają korektę opracowanych zagadnień
oraz pozwalają poszerzać ofertę dydaktyczną. Internet stanowi,
więc cenne narzędzie współczesnej dydaktyki. W ramach
poruszanych treści z zakresu metrologii pomiarów student ma
możliwość skorzystania również z innej formy wizualizacji
obrazującej zasadę działania układu elektronicznego. Same
ćwiczenia w programie Electronic Workbench pozwalają na
wykonanie doświadczeń, jednak nie tłumaczą genezy
uzyskanych wyników pracy. Sam proces metrologiczny pozwala
na zaobserwowanie układu w wyniku wprowadzenia zmiennych
niezależnych oraz ich pomiaru, natomiast nie tłumaczy istotny
zachowania się elementów układu i ich działania. Oczywiście,
student przed wykonaniem ćwiczenia zapoznaje się z treścią
wstępną z danej tematyki, ale nie gwarantuje to często jasności
zrozumienia tematyki ćwiczeń. Dlatego też, w celu wzmocnienia
czynnika
poznawczego,
dla
poszczególnych
ćwiczeń,
przygotowano animacje komputerowe, które w pełniejszy
sposób ukazują zasadę zachowania się układu w pracy. W tym
celu wykonano samodzielnie animacje oraz modelowanie
układów jak i skorzystano z istniejących, ogólnodostępnych
animacji Flash. Bardzo interesujące są prace zamieszczone
przez autora strony pod adresem falstad.com.
Ćwiczenie nr 1. Obserwacje na oscyloskopie przebiegów
wytwarzanych przez generator funkcyjny
Polecenie 1. Ustawić parametry generatora: przebieg

piłokształtny, częstotliwość 1 Hz, współczynnik wypełnienia
50%, amplitudę 10V, offset 0V

Po ustawieniu odpowiednich parametrów na oscyloskopie
zmierzyć: amplitudę przebiegu, okres przebiegu, obliczyć

częstotliwość

Rys.1 Animacje wykonane w technologii Flash (opracowanie
własne)
Polecenie 2. Ustawić parametry generatora: przebieg
prostokątny, częstotliwość 3 MHz, współczynnik wypełnienia
40 %, amplitudę 13 V, offset +2 V
Po ustawieniu odpowiednich parametrów na oscyloskopie
zmierzyć: amplitudę przebiegu, okres przebiegu, obliczyć

częstotliwość

1

National Instrument Polska, http://poland.ni.com/produkty,
2013.
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Polecenie 3. Ustawić parametry generatora: przebieg
sinusoidalny, częstotliwość 6 MHz, współczynnik wypełnienia
15 %, amplitudę 13 V, offset -2 V

Po ustawieniu odpowiednich parametrów na oscyloskopie
zmierzyć: amplitudę przebiegu, okres przebiegu, obliczyć

częstotliwość
Wnioski

Przedstawione oprogramowanie jest przykładem z grupy
programów symulacyjnych, jakie można wykorzystać na
laboratorium elektroniki. Materiały dydaktyczne umieszczone na
stronie Moodle dodatkowo stanowią ciekawa propozycję
kształcenia dla studentów studiów technicznych. Nie bez
znaczenia ejst również fakt, iż istnieją wersje oprogramowania
dydaktycznego, skierowane dla potrzeb edukacyjnych, przez co
są ciekawą propozycją ich włączenia w zakres zajęć
laboratoryjnych.
Zajęcia
laboratoryjne
z
udziałem
przestawionego oprogramowania sa realizowane od wielu lat
przez autora powyższej dysertacji.

Rys.2 Układ do obserwacji przebiegu sygnału piłokształtnego z
generatora funkcyjnego (opracowanie własne)
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Rys.3 Układ do obserwacji przebiegu sygnału prostokątnego
z generatora funkcyjnego (opracowanie własne)
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Rys.4 Układ do obserwacji przebiegu sygnału sinusoidalnego z
generatora funkcyjnego (opracowanie własne)

14

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 1

VZDIALENÝ REÁLNY EXPERIMENT NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
REMOTE EXPERIMENT IN PRIMARY SCHOOLS
Tomáš KOZÍK, Marek ŠIMON
Abstrakt
Myšlienka sprístupnenia laboratórií cez Internet na vzdelávacie ciele sa objavila v deväťdesiatych rokoch v USA. Od vtedy prešli
vzdialené reálne experimenty rozsiahlym vývojom. V mnohých štúdiách bol potvrdený ich vzdelávací prínos. Práca predstavuje aktuálny
stav akceptácie vzdialených reálnych experimentov na slovenských základných školách.
Kľúčové slová: školský experiment, vzdialený reálny experiment
Abstract
The idea of sharing real laboratories for educational objectives on the Internet emerged in the nineties in the USA. Since then, the
remote real experiments have undergone an extensive development. Many studies have confirmed their educational benefits. The
paper presents the current state of acceptance of remote real experiments at Slovak elementary schools.
Key words: school experiment, remote experiment

Úvod

Laboratóriá
vzdialených
reálnych
experimentov
sa
sústreďujú na rôzne oblasti, vrátane techniky, prírodných vied
a vzdelávania. V rámci techniky je možné aj ďalšie rozdelenie
na elektrotechniku, mechaniku a letecké inžinierstvo. V oblasti
prírodných vied existujú laboratóriá, ktoré sa sústreďujú na
problematiku fyziky, chémie alebo biológie. Avšak mnoho
vzdialených laboratórií je z oblasti elektrotechniky.

Myšlienka sprístupnenia laboratórií cez Internet na
vzdelávacie ciele sa objavila v deväťdesiatych rokoch v USA.
Aburdene, Mastascusa a Massengale (1991) navrhli futuristické
sprístupnenie laboratórneho zariadenia cez vtedy začínajúci
Internet.
Podľa Maa a Nickersona (2006) sú vzdialené reálne
experimenty
charakteristické
sprostredkovanou
realitou.
Podobne ako reálne experimenty v reálnych laboratóriách, aj tie
vzdialené potrebujú priestor a laboratórne vybavenie. Odlišujú
sa
však
vzdialenosťou
medzi
experimentom
a experimentátorom.
Aj ďalší autori (Ožvoldová a kol, 2006; Alves a kol, 2007;
Lustigová a Lustig, 2009) opisujú vzdialené laboratória ako
prostredie, v ktorom riadenie a pozorovanie reálnych zariadení
a objektov je sprostredkované počítačom a potrebný vzdialený
prístup je uskutočňovaný cez počítačovú sieť. Vďaka prepojeniu
počítačových sietí cez Internet, je možné pristupovať
k vzdialenému laboratóriu z ktoréhokoľvek počítača v sieti
Internet.
Podľa Nediča a kol. (2003) vzdialené laboratórium
predstavuje najlepšiu alternatívu k práci v reálnom laboratóriu.
Ak je správne navrhnuté a vytvorené, môže študentom/žiakom
poskytovať:
 teleprítomnosť,
 možnosť vykonávať experimenty na reálnych zariadeniach,
 učiť sa metódou pokus-omyl,
 pracovať s reálnymi údajmi,
 možnosť voľby kedy a kde (z akého počítača) bude
vykonávať experimenty.
Z pohľadu počítačovej siete sa vzdialený reálny experiment
(VRE) správa ako bežná sieťová služba na Internete (WEB).
Po dekompozícii procesu práce so vzdialeným reálnym
experimentom
v
laboratórií
vzdialených
experimentov
dostávame nasledovné entity:
 klient (prehliadač web stránok),
 dátová linka,
 web server - portál laboratória vzdialených reálnych
experimentov,
 web server - počítač ovládajúci experimentálne zariadenie,
pripojená web kamera,
 experimentálne zariadenie realizujúce experiment.

Školské experimenty na základných školách
Úlohou experimentu v edukačnom procese je názorným
spôsobom ukázať žiakovi nové poznatky. Z vyjadrení učiteľov
počas diskusií na odborných konferenciách však vyplýva, že
realizovaniu experimentov stoja v ceste dve prekážky. Prvou je
nedostatočné materiálno-technické vybavenie. Aj ďalšie
prieskumy (Kozík, 2005) (Vargová, 2007) (Bánesz, Lukáčová,
Sitáš, 2010) potvrdzujú, že väčšine Slovenských škôl chýba
materiálno-technické zázemie a len minimálne sa na nich
inovuje novou modernou technikou. Tak sa stáva, že množstvo
ukážok, meraní, pozorovaní či skúmaní, ktoré by mohli učitelia
so žiakmi/študentmi prakticky realizovať, ostáva len v rovine
teoretického výkladu. Druhou prekážkou uvádzanou učiteľmi je
veľká časová náročnosť experimentu. Treba pripraviť
experimentálnu aparatúru, prípadne sa presunúť do
špecializovaného laboratória.
Z uvedeného vyplýva dôležitosť skúmať postoje slovenských
učiteľov učiacich prírodovedné a technické predmety k školským
experimentom. Pre získanie potrebných údajov sa použila
dotazníková metóda. Bol zostavený neštandardizovaný
postojový dotazník, ktorý autori rozposlali na všetky základné
školy v Slovenskej republike (SR). Odpovede na dotazník sa
vrátili od 504 učiteľov, s rovnomerným rozložením zastúpenia
v jednotlivých krajoch. Cieľom uvedeného skúmania bolo zistiť
postoj respondentov z radov učiteľov základných škôl
k zaradeniu školských experimentov do výučby.
V dotazníku sme sa opýtali učiteľov na používanie
experimentov vo výučbe. Z grafu 1 vidieť aká je situácia vo
využívaní experimentov na slovenských školách.
Výsledok ukázal, že aj napriek všeobecne známej zlej
materiálno-technickej a finančnej situácii v slovenskom školstve,
školské experimenty úplne zo škôl nevymizli. Iba 12 %
respondentov priznalo nepoužívanie školských experimentov.
60 % učiteľov základných škôl používa experimenty vo
vzdelávaní príležitostne a 29 % často. Je možné skonštatovať
pretrvávajúci záujem slovenských pedagógov o realizáciu
školských experimentov.
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použili vzdialený reálny experiment. A až 52 % ani nevie o
možnosti použiť tento typ experimentu.
Je možné skonštatovať, že je žiaduce rozšíriť povedomie
o vzdialených reálnych experimentoch medzi slovenskými
učiteľmi a naučiť ich VRE vyhľadávať na Internete a používať
v edukácii.

Obrázok 1 Všeobecná štruktúra vzdialeného laboratória (Nedič
a kol. 2003)
Graf 3 Učiteľov základných škôl nemajú dostatok informácií o
vzdialených reálnych experimentoch

Používate pri výučbe experimenty ?

Záver
59
12%

144
29%

Problematika technického riešenia vzdialených reálnych
experimentov je uvádzaná v množstve odborných publikácií v
rôznych oblastiach. Autori príspevkov z medzinárodných
konferencií o vzdelávaní realizovali porovnávacie štúdie
o vzdelávacej efektivite vzdialených reálnych experimentov. Na
základe uvedených výsledkov výskumov prichádzame k záveru,
že vzdialené experimenty môžu byť efektívnym didaktickým
nástrojom. Úlohou učiteľov je prijať tento nástroj za svoj
a používať ho vo svojej pedagogickej praxi.

často
niekedy
nepoužívam

301
60%

Graf 1 Potvrdený záujem učiteľov základných škôl o školské
experimenty
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Graf 2 Starší učitelia realizujú experimenty častejšie ako ich
mladší kolegovia
Akceptácia vzdialených reálnych experimentov na
základných školách
Vzdialený reálny experiment je možné považovať za isté
riešenie
problémov
so
slabším
materiálno-technickým
vybavením školy a s časovým stresom učiteľov, keď nerealizujú
experiment z dôvodu veľkej časovej náročnosti.
Avšak, ako ukazujú výsledky dotazníkového výskumu (graf
3), povedomie o tomto type experimentov je nedostatočné. Iba
13 % respondentov základných škôl už niekedy vo výučbe
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TVORBA A HODNOCENÍ VIDEOSTUDIE
VIDEO STUDY – CREATION AND EVALUATION
Jan KROTKÝ, Petr MACH
Abstrakt
Příspěvek se zabývá základní problematikou tvorby videozáznamů vyučovacích hodin na základních a středních školách. Naznačuje
i některé aspekty hodnocení pořízených videostudií. Zdůrazňuje především problematiku sebereflexe v procesu evaluace. Videostudie
vytvářené v rámci řešení projektu SGS č. SGS 2012 – 074 přispívají k hlubšímu porozumění problematiky učebních procesů žáků
a vyučovacích strategií učitelů.
Klíčová slova: videozáznam vyučovací hodiny, hodnocení, vyučovací strategie.
Abstract
The article is dedicated to the fundamental problems of making video records of lessons at elementary, secondary and high
schools. Even some aspects are suggested to evaluate the recorded video studies. Especially the issues of self-reflexion in the process
of evaluation are highlighted. Video studies which are created within solving the project SGS No. SGS 2012 – 074 contribute to a better
understanding the problems of learning processes of pupils and teaching strategies of teachers.
Key words: videotape classroom study, evaluation, teaching strategy.
Úvod

technických a humanitně zaměřených oborů. Pokud budou tyto
dvě skupiny analyzovat stejné záznamy, podle stejného
pozorovacího manuálu a do stejného pozorovacího protokolu,
budou se jejich záznamy shodovat? Ovšem největší výhodou
tohoto typu získávání dat je možnost „integrace a nasazení jak
kvalitativních, tak i kvantitativních metod zpracování výsledků“
(Stigler a kol., 2000).

Videozáznam probíhající výuky umožňuje zachytit jedinečné
okamžiky odehrávající se ve školní třídě. Videokamery
nastavené do správných pozic zaznamenávají kontinuálně
veškerou komunikaci učitele a žáků i jejich chování. Naproti
tomu textový záznam vyučování pořízený přítomným
výzkumníkem přímo na místě nikdy nebude obsahovat všechny
děje, které ve sledovaném intervalu nastaly. Tento pozorovatel
provádějící záznam je ovlivněn celou řadou faktorů, které
mohou zapříčinit selhání nebo omezení jeho pozorovacích
schopností. Při ně-kterých situacích, například při změně
organizace výuky, přítomný pozorovatel zaznamená jen část
důležité komunikace a ostatních interakcí si nemusí nutně ani
všimnout. Na druhou stranu může při výuce nastat situace, kdy
je pozorovatel zahlcen a jeho pozornost je roztříštěna na
sledování více souběžných aktivit. Typickou situací je práce
žáků v několika skupinách. Takovéto situace někdy nestíhá
sledovat ani sám učitel, natož pozorovatel vytvářející záznam
z daného vyučování (Svatoš, 1981).
Každý pozorovatel má jiné zkušenosti a různí pozorovatelé
mohou vidět jednu událost pokaždé jinak. Záznam
v pozorovacím protokolu tak může být osobou pozorovatele
subjektivně ovlivněn (Janík, Najvar, 2008). Videozáznam
vyučování pro účely dalšího rozboru má oproti textovému
záznamu pozorovatele další nespornou výhodu spočívající
v možnosti opakované analýzy, případně v možnosti pozdějšího
rozboru jiných, dříve nesledovaných interakcí. Opakovaným
rozborem tak mohu být odhaleny i záležitosti na první pohled
málo zřejmé. Například další činnosti žáků, chyby učitele atd.
Opakovaná analýza videozáznamu více výzkumníky také
umožňuje do jisté míry potlačit subjektivní vnímání každého
pozorovatele. Jedním z cílů našeho projektu je také zjistit,
jakým způsobem vnímají zaznamenané situace studenti

Vliv videokamery na klima ve třídě.
„Cílem je zaznamenat reálnou hodinu tak, jak by proběhla
bez přítomnosti videokamer.“ Učitel je s natáčením seznámen,

ovšem „nesmí provádět žádné speciální přípravy nebo
nacvičovat hodinu před natáčením“ (Stigler a kol., 1999).
Samotná přítomnost kameramana nebo i jen videokamery
se může negativně projevit na stylu vedení výuky a reakcích
všech sledovaných objektů. Stigler o tomto jevu hovoří jako
o „kamera efektu“. Učitel má buď tendence předvádět
modelovou hodinu, případně vyučovací hodinu s nekonfliktním
nebo jednoduchým tématem. Problematika těchto modelových
hodin je často při interpretaci výsledků videovýzkumů
zmiňována. Výzkumníci se snaží rozpoznat případné ovlivnění
výzkumu tímto fenoménem například i doplňujícím dotazníkem
pro nahrávané učitele. Výsledky těchto šetření ovšem ukazují
jen velmi malé procento možného ovlivnění realizací
uzpůsobenou vyučovací hodinou. Většina učitelů shodně uvádí,
že se jedná o jejich typické hodiny (Stigler a kol., 1999). CPV
videostudie řešená v roce 2004 týmem kolem Tomáše Janíka
a Petra Najvara tyto výsledky rovněž potvrzuje (Janík a kol.,
2008).
Učitel si je vědom přítomnosti cizí, mnohdy didakticky
kompetentní osoby v podobě pozorovatele a kameramana
a obává se případné kritiky. Někdy k této pro něj skličující
situaci dojde i následkem instalace samotných videokamer. To
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potvrzuje i Zounek, který uvádí, že „vstup nezávislého
pozorovatele do hodiny je vnímán jako ohrožující“ (Zounek,

Evaluace
Důležitou součástí aplikace videostudií v pedagogickém
procesu je jejich správná evaluace. Ta spočívá v důkladné
komplexní analýze. Zaměříme se především na dvě roviny
komplexní analýzy. První rovina spočívá v tzv. makroanalýze.
Makroanalýza zkoumá převážně formální a dějovou stránku
zaznamenané didaktické jednotky. Předmětem makroanalýzy je
(uvedeme jen nejdůležitější kategorie): výběr fáze hodiny (do
které je didaktické situace zařazena), volba dominantní formy
výuky, volba dominantní metody výuky, používání technických
výukových prostředků (prezentační a interaktivní techniky),
používání pomůcek, přístrojů a dalších prostředků výuky, práce
s časovou dimenzí, práce s cílem, odborná úroveň, jazyková
úroveň, motivace, práce s chybou, přínos pro rozvoj profesních
kompetencí a několik dalších méně významných kategorií.
Výsledky makroanalýzy slouží pro vědecké zkoumání
vyučovacího stylu učitele, učebního stylu žáků, zkoumání
účinnosti rámcových vzdělávacích programů atd. Metodika
makroanalýzy vychází z kvantitativního výzkumu.
Druhá rovina analýzy se nazývá mikroanalýzou. Ta se
zaměřuje především na rychle se měnící interakce mezi
„učitelem“ a „žáky“. V průběhu realizační fáze didaktické
jednotky probíhají sociálně psychologické stavy, kdy dochází
k oscilaci mezi systémovým a situačním řešením v návaznosti
na odborně předmětové, didaktické a vnější kontexty. Ty se
zviditelňují především ve způsobu komunikace a ve volbě
komunikačních nástrojů. Důležitou součástí mikroanalýzy je
sebereflexe (autodiagnostika). V našem projektu využíváme
především koncepce sebereflexe, kterou uvádí J. Smyth (Smyth,
1992). Využíváme všechny jeho čtyři fáze sebereflexe: popisnou
(opírá se o záznam), vysvětlující (obhajoba činností učitele)
a konfrontující
(srovnání
s videozáznamem).
Metodika
mikroanalýzy reprezentuje kvantitativní složku výzkumu
videostudií. Sebereflexe je velmi důležitá především pro vlastní
učitele (nebo studenty učitelství), pro rozvoj jejich klíčových
profesních kompetencí.

Šeďová, 2008). Jiní učitelé se po natáčení snaží ospravedlnit
údajně nepovedené pedagogické situace. Proti těmto vlivům je
vhodné natáčeného učitele před začátkem sledovaného
vyučování vhodně motivovat a ujistit ho, že záznam nebude
nikde publikován, bude anonymní a uvidí ho pouze velice
omezený počet výzkumníků. Na místě může být také motivace
v podobě finanční refundace. Z naší zkušenosti můžeme
potvrdit, že i toto je významný faktor pro učitele, zvláště v této
době, protože jak uvádí i Stigler: „Není snadné najít učitele, co
by se nechal natočit…“ (Stigler a kol., 1999).
V našem projektu jsme zvolili za kameramany záměrně
nedidaktiky, konkrétně studenty technických oborů, začínající
učitele technických předmětů se základními pedagogickými
a minimálními praktickými zkušenostmi. Učitelé tak nejsou
stresováni přítomností pedagogického odborníka, který by je
mohl „poučovat“. Tato volba se ukázala jako dobrá, protože
chceme zejména pořídit kvalitní záběry a minimálně narušovat
výuku nebo růst profesní osobnosti sledovaného učitele. Každý
učitel v rámci projektu dostane i svůj záznam a záleží na něm,
zda jej použije ke své evaluaci. Zde se můžeme opět opřít
o zkušenosti z videostudie Zounka a Šeďové, kteří doporučují
přesvědčit učitele, aby případného výzkumníka i v roli
kameramana, bral jako „neškodného podivína, kterého zajímá
všechno, co ve škole vidí…“ (Zounek, Šeďová, 2008).
Kromě ovlivnění učitele nám může přítomnost cizí osoby
v podobě kameramana nebo kamer ovlivnit také chování žáků.
Výsledky dotazníkového šetření k CPV videostudii výuky fyziky
ukazují i pohled učitele na ovlivnění chování žáků následkem
přítomnosti kamery nebo kameramana. „V 74 % hodin se žáci

podle učitele chovali velmi podobně nebo podobně jako
v běžných hodinách“ (Janík a kol., 2008).

Z naší zkušenosti víme, že nejvíce pozornosti věnují žáci
videokameře bezprostředně na začátku vyučování.
Jakmile kameraman s vybavením vstoupí do třídy, žáci se
ptají, co se bude dít, co se bude natáčet, někteří mohou
utrousit, že se natáčet nebudou atd. V této fázi je dobré
navázat s žáky kontakt a na natáčení je připravit. Je i technicky
důležité přijít na místo natáčení včas. Nejen tedy kvůli přípravě
videokamer, ale právě také k navázání kontaktu s třídou
a samozřejmě i s učitelem. Žáci, zejména chlapci, mají
a projevují zájem o záznamovou techniku. Jakmile se vybalí
kamera, ptají se na parametry, chtějí si vyzkoušet ovládání
stativu atd. Osvědčilo se nám oficiální představení našeho
záměru na začátku hodiny a opětovné ujištění, že záběry
nebudou nikde publikovány, a to ani na sociálních sítích nebo
Youtube. Instrukce pro kameramany videostudií sestavené na
Western Carolina University přímo doporučují: „podělte se se

Závěr
Natočit a dobře zpracovat kvalitní záběry je velkou částí
úspěšné videostudie. Vyhodnocující pozorovatel - výzkumník má
k dispozici pouze námi dodaný záběr a nezná k němu další
souvislosti vztahující se k aktuální třídě nebo třídnímu klimatu.
Proto musí být záznam komplexní a zachytit co nejvíce
z odehrávaných situací. Cizí výzkumy i naše zkušenosti
potvrzují, že žáci videokameru i osobu kameramana vnímají,
nicméně k ovlivnění procesů ve třídě, za předpokladu
dodržování zásad natáčení ve třídě, nedochází. Způsob
vyhodnocení videozáznamu pochopitelně závisí na sledovaném
cíli. Můžeme uplatnit jak kvalitativní tak i kvantitativní metody.
Obvykle následuje transkripce videozáznamu (přepis), který
nám zaručí určitou srovnávatelnost zaznamenaných hodin nebo
rozbor dle předem stanovených kategorií v sestaveném
pozorovacím protokolu. V rámci projektu Způsoby komunikace
ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty, jsme zvolili pro
zachycení interakcí právě tuto možnost.

svými studenty o informace, proč jste nahrával a můžete jim
dokonce umožnit vidět nahrávku“.

Vždy je vhodné s jednou třídou natočit více hodin. Tímto
časovým rozložením dochází i dle našich zkušeností k opadnutí
zájmu o činnost kameramana (Najvar, Janík, 2008). Výzkum
realizovaný univerzitou ve Waikato „neprokázal, že natáčení
narušuje průběh výuky“ (Otrel-Cass, 2010). Podobné závěry
vyvozují i autoři CPV studie výuky fyziky, kteří se opírají
o výsledky svého dotazníkového šetření „…přítomnost kamery
průběh hodin spíše nenarušila“ (Janík a kol. 2008). Nicméně
obecně můžeme říci, že jakýkoliv cizí prvek může vyučování
narušovat a pro výzkumníka je z hlediska chyby podstatná
únosná míra možného ovlivnění. Správné chování proškoleného
a zkušeného kameramana zajistí minimálně ovlivněná
videodata.
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TESTOVÁNÍ TVOŘIVÝCH SCHOPNOSTÍ POMOCÍ URBANOVA FIGURÁLNÍHO TESTU
TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ – TSD-Z
TESTING THE CREATIVE SKILLS THROUGH THE URBAN´S FIGURAL TEST OF CREATIVE THINKING – TSD-Z
Jarmila HONZÍKOVA, Jan KROTKÝ
Abstrakt
Článek pojednává o testování neverbální tvořivosti u studentů studijního oboru technická výchova na Fakultě pedagogické,
Západočeské univerzity v Plzni. Výzkum byl proveden v rámci projektu SGS-2013-057 Motivace k tvořivosti v oboru technická výchova
na VŠ.
Klíčová slova: projekt SGS, testování tvořivosti, studenti učitelství, technická výchova
Abstract
The paper deals with testing the nonverbal creativity in students of the study programme of Technical Education at the Faculty of
Education of the University of West Bohemia in Pilsen. The research has been conducted in terms of the project SGS-2013-057
Motivation to Creativity in Technical Education at Universities.
Key words: SGS project, creativity testing, students of pedagogy, technical education

Úvod

tvořivosti, nejsou dostatečně motivující pro respondenty, časové
limity mohou pro respondenty tvořit závažnou bariéru, mají
nízkou vypovídající schopnost o potencionální tvořivosti
respondentů ve smysluplných aktivitách reálného života. Vedle
těchto záporů výše jmenovaného testu, existuje i řada
výzkumných studií, které potvrzují validitu těchto testů.

Kreativita je jedním z nejdůležitějších aspektů na základních
školách. Kreativita výrazným znakem každého jedince, každého
žáka základní školy, ovšem v různých formách, oblastech
a úrovních. Jednou ze stále diskutovaných otázek v oblasti
tvořivosti je zjišťování její úrovně. Při testování tvůrčích
schopností se používají i bibliografické a osobností dotazníky,
netestové metody, rozhovor, projektivní techniky, posuzování
tvůrčí činnosti a produktů, dotazníky pro faktory tvůrčího
klimatu, testové baterie a multidinencionální projekty,
experimentální a výzkumné metody ke specifickým tématům
nebo různé identifikační prostředky (např. test produktivního
myšlení, test vědeckého myšlení, test pro tvůrčí typy apod.).
Stálost, konzistence a spolehlivost výsledků testů je
ovlivnitelná i tím, že samotné projevy tvořivosti jsou podmíněny
i dalšími faktory např. emocionálními, tělesným stavem,
atmosférou ve skupině, motivací i dalšími, často velmi
náhodnými vlivy.
Na adekvátnost měření tvořivosti metodou tužka - papír
existuje mnoho kritických názorů (Jurčová, Amabileová, aj.).
Kritiky se zabývají převážně faktem, že tyto testy měří jen část

Urbanův figurální test tvořivého myšlení – TSD–Z
Figurální test tvořivého myšlení – TSD–Z je ve své podstatě
skríningový nástroj, který poskytne pohled na tvořivý potenciál
jedince. Slouží jako prostředek k odhalení vysokých tvořivých
schopností na jedné straně, nebo na druhé straně k odhalení
podprůměrně rozvinutých schopností. Tento test má svoje
výhody, mezi něž patří např. jednoduchá administrativa
a vyhodnocování, široké pole záběru a v neposlední řadě i malá
ekonomická náročnost. K výhodám lze zařadit také možnost
použití testu pro různé věkové skupiny. Test se skládá
z jednoho archu pro typ A a jeden pro typ B. Na testovém
archu jsou figurální fragmenty (půlkruh, tečka, vlnovka, pravý
úhel, přerušovaná čára, malé ležaté u mimo rám), které má
respondent za úkol dokreslit. Výsledek se hodnotí na základě 14
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Ležaté „u“ mimo rámec bylo většinou respondenty
opomíjeno.
Mnoho testů bylo koncipováno jako celkový obrázek. Ale
vyskytly se i testy, kde nebyly jednotlivé figurální fragmenty
propojeny ani tematicky.

kritérií. Test na rozdíl od jiných testů zohledňuje i kvalitativní
znaky tvořivých výkonů.
Celkový skór tak poskytuje obecný odhad tvořivého
potenciálu, který je možný porovnávat na základě tabulek
norem vycházejících z realizovaných výzkumů.
Je objektivní, validní a obstojí i v kritériích reliability (Urban,
Jellen, Kováč, 2003).
Test má široké možnosti použití např. k vytvoření obrazu
o tvořivých schopnostech respondentů, k porovnání výkonů
jednotlivých žáků s výkony jejich vrstevníků, pro zjišťování vlivu
programů rozvíjejících tvořivost, v oblasti psychologického
a pedagogického poradenství, v oblasti speciálního školství
k odhalování dosud nepoznaných potenciálů u dětí s poruchami
učení i chování, při hledání mimořádně tvořivých jedinců,
v oblasti profesního poradenství lze test použít jako doplňkovou
metodu, při výběrových řízeních v profesní oblasti s nároky na
tvořivé schopnosti, jako výzkumný nástroj vývojové
psychologie, klinické, pracovní a pedagogické psychologie
(Urban, Jellen, Kováč, 2003).
TSD-Z test odpovídá moderním metodám výzkumu
tvořivosti, které nejsou zaměřeny jen na divergentní myšlení.
Ve své podstatě je test zaměřen i na kvalitativní, obsahové
a elaborativní aspekty tvořivosti.
Testování studentů oboru technická výchova
Testovací arch, jak již bylo uvedeno, obsahuje figurální
fragmenty (půlkruh, tečka, vlnovka, pravý úhel, přerušovaná
čára, malé ležaté „u“ mimo rám).
Úhel a půlkruh je možné dokončit různými způsoby. Zde
několik ukázek z testu:

Obrázek 3 Celková kompozice
Výsledky testování studentů
Obrázek 1 Dokreslení úhlu a půlkruhu

V rámci projektu SGS - 2013-057 - Motivace k tvořivosti
v oboru technická výchova na VŠ bylo testováno Urbanovým
testem celkem 20 studentů studijního oboru technická výchova.
Výsledky byly více než překvapující. Testy ukázaly, že
studenti
dosáhli
v testu
ponejvíce
podprůměrných
a průměrných výsledků.

Vlnovka byla součástí obrázku, nebo se vyskytovala jen
abstraktně dokreslena.

Graf 1 Výsledky testování studentů
Obrázek 2 Dokreslení vlnovky a přerušované čáry
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Závěr
Jak již bylo řečeno, tvořivost je schopnost, kterou je možné
rozvíjet u každého člověka, bez ohledu na jeho věk, pracovní
zařazení či vzdělání. Na katedře matematiky, fyziky a technické
výchovy Fakulty pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni je
rozvoj tvořivých schopností jednou z priorit. Silný důraz se zde
klade na motivaci. Jednou z motivací je i Olympiáda techniky
Plzeň. Tato mezinárodní soutěž studentských odborných
a diplomových prací motivuje studenty k lepším výkonům
poměřitelným i se zahraničními studenty stejného oboru.
Z nejlepších prací pak vznikají i návrhy průmyslových vzorů.
Protože výsledky z testu nebyly příliš uspokojivé, rozhodli jsme
se provést ještě průzkum názoru vyučujících na tyto studenty
dotazníkovým šetřením.
Ovšem pro studenty technické výchovy je zároveň velmi
důležitá i znalost nových vědeckých objevů, týmová práce,
znalost ekologických dopadů nových produktů, dlouhodobé
pozorování, bezpečné využívání produktu, ale i např. časové
omezení, lze zahrnout do projektové a problémové výuky
a zároveň i do hrových činností.
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of Žilina. Žilina: Žilinská univerzita. ISSN 1335-4205. Vol. 12,
No. 3 (2010), p. 48-53.
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy,
Fakulta pedagogická,
ZČU v Plzni,
Klatovská 51, 300 00 Plzeň, ČR,
e-mail: jhonziko @kmt.zcu.cz, conor@kmt.zcu.cz

Seznam bibliografických odkazů
HONZÍKOVÁ, J. 2008. Nonverbální tvořivost v technické
výchově. Plzeň: ZČU. 2008. ISBN 978-80-7043-714-8.
HONZÍKOVÁ, J.; NOVOTNÝ, J. 2012. Problematika výzkumu
neverbální tvořivosti. In: Paidagogos. Paidagogos – společnost

TECHNICKÁ TVOŘIVOST JAKO JEDEN Z CÍLŮ TECHNICKÉ VÝCHOVY
TECHNICAL CREATIVITY AS ONE OF THE AIMS OF THE TECHNICAL EDUCATION
Jan KROTKÝ, Jarmila HONZÍKOVÁ
Abstrakt
Článek pojednává o technické tvořivosti a její úrovni u studentů učitelství pro základní školy, obor technická výchova. V článku je
část řešení výzkum realizovaného v rámci projektu SGS-2013-057 Motivace k tvořivosti v oboru technická výchova na VŠ, jehož cílem je
zmapovat současný stav a zvýšit technickou tvořivost formou lepší motivace studentů VŠ.
Klíčová slova: projekt SGS, technická tvořivost,
Abstract
The paper deals with technical creativity and its level in students of the Elementary School Pedagogy, field Technical education.
Part of the research realized in terms of the project SGS 2013-057is mentioned in this paper. Motivation towards creativity in the field
of the technical education at the university aim of which is to map the current state and increase the technical creativity through better
motivation of the university students.
Key words: SGS project, technical creativity

Úvod

negativní následky v podobě omezené funkčnosti výrobku nebo
dokonce v podobě ohrožení lidského zdraví. Každý tvůrce by
měl zároveň i znát nové objevy ve svém oboru, které mohou
ovlivnit jeho práci. Tvůrce musí mít schopnost při své práci
překonávat nejrůznější překážky jako je nedostatek materiálů
nebo financí. Každý vzniklý produkt by měl sloužit lidstvu ku
prospěchu, nikoliv ke zkáze. Každý tvůrce je zároveň
i vystavován určitému časovému tlaku, neboť práce bývají
většinou časově limitovány a zároveň hrozí nebezpečí, že jeho
dílo nedosáhne potřebné úrovně a bude před dokončením
překonáno jiným tvůrcem.

Technickou tvořivost lze považovat za poměrně specifickou
záležitost, která klade na tvůrce jednotlivých výstupů určité
požadavky. Tyto požadavky jsou poměrně specifické a tvůrce by
měl tyto požadavky respektovat. O jaké požadavky se jedná?
Mezi ty hlavní požadavky musíme nutně zařadit např. obecné
a speciální oborové znalosti jakož i další obory mající vztah
k ekologii, ekonomice, estetice, bezpečnosti. Velmi důležitý je
i požadavek na kooperativní a týmovou práci, neboť většina
produktů dnes vzniká právě v týmové spolupráci. Při kreativní
tvořivé tvorbě je důležité dlouhodobější zkoušení a pozorování
chování vytvořeného produktu, neboť i malé chyby mohou mít
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H – studenti technické výchovy dosahují nadprůměrné úrovně
tvořivých schopností.

Studenti technické výchovy
Pedagogické fakulty při výchově svých studentů
nepředpokládají, že ze svých studentů vychovají jen samé
vynálezce. Je ale velmi důležité studenty motivovat tak, aby
pracovali s co možná největším nasazením a invencí.
Entuziasmus učitele je snadno přenosný na jeho žáky, zároveň
jak pravil Immanuel Kant „Bez entuziazmu se ve světě nic
velkého nevykonalo“.
Na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je
věnována velká pozornost motivaci studentů právě k co
nejtvořivější práci. V rámci výuky technických předmětů,
potažmo dílenských praktik, se seznámí s celou řadou
technologických procesů, které se naučí i prakticky provádět.
Výstupy potřebné pro absolvování předmětů, výstupy ověřující
správné osvojení vědomostí a nacvičení dovedností, jsou
lektorem koncipovány pouze rámcově a je tak studentům dán
prostor pro vlastní tvorbu a uplatnění individuální tvořivé
činnosti. Studenti jsou na začátku výuky seznámeni s těmito
rámcovými požadavky a jsou vyzýváni k předložení vlastních
návrhů a koncepcí. Lektor vede studenty k hledání problému,
jeho popisu a návrhům řešení. Důraz je kladen na originálnost
výstupu, jedinečné nebo netradiční řešení. Známé věci upravit,
inovovat a použít jinak.
Studenti technické výchovy jsou k těmto činnostem
motivováni různými způsoby:
Nadšením učitele – lektora. Tento způsob motivace je
základním stavebním kamenem každé úspěšné činnosti
studentů. Studenti musí vidět zájem lektora diskutovat,
rozebírat řešení a věnovat se studentům individuálně.

Organizace výzkumu, respondenti, výzkumné nástroje
Výzkum probíhal v rámci projektu SGS v letním semestru
u druhého ročníku studia oboru technická výchova. Do výzkumu
bylo zařazeno 20 studentů. Jako výzkumný nástroj byl zvolen
Urbanův Figurální test tvořivého myšlení – TSD–Z a dotazník
pro vyučující, neboť mnozí autoři uvádějí, že jako
nejefektivnější se při zjišťování úrovně technické tvořivosti
prosazují techniky porovnání výsledků měření tvořivosti testem
s aktuálními tvořivými výkony v reálném životě, v našem
případě ve cvičeních a seminářích. Výhodou takového postupu
je, že do jisté míry eliminuje rozpory dané nejednotností teorie
v otázkách vymezení tvořivosti. Produkty hodnotí nezávislí
posuzovatelé – experti, v našem případě tedy vyučující.
Realizace výzkumu
Studenti vyplňovali figurální test a nezávisle na jejich práci
vyplňovali vyučující dotazník, ze kterého následně vyplynulo,
kterého studenta považují za tvořivého, kterého za méně
tvořivého, ale manuálně zručného a který student se jim jeví
jako nekreativní a zároveň nezručný. Následující graf nám
ukazuje, jak hodnotili vyučující své studenty.

Možností volby vlastního případně oborově či zájmově
blízkého tématu. Například jeden student navazujícího

magisterského studia se ve volném čase věnoval stolním hrám
typu Warhammer. Narážel stále na specifičnost kupovaných
herních polí, proto se rozhodl vytvořit prototyp univerzálního
hracího pole pro deskové hry.

Praktickým využitím vytvořeného a plně funkčního výrobku.

Veškerá činnost by měla vést ke konkrétním cílům. Hledáme
problémy a navrhujeme řešení. Na studenty negativně působí,
když je jejich tvorba bezúčelná a vznikají seminární práce
(výrobky, text atd.) takzvaně „do šuplíku“. Student může nabýt
dojmu, že požadavky lektora ho mají pouze zdržet před rychlým
absolvováním předmětu.
Prezentací své činnosti a výsledku této činnosti. Velice silný
faktor související s využitím výrobku. Studenti si již dnes
uvědomují potřebu odlišit se od stejných absolventů, nabídnout
pracovnímu trhu něco víc než co nabízejí ostatní a vysloužit si
preferenci např. budoucího zaměstnavatele. Student, který
veřejně prezentoval své řešení, např. prostřednictvím
studentské konference, studentské vědecké a odborné činnosti
atd., tím dává viditelně najevo, že něco dělá a něco umí.
Opravdu kvalitní výrobky studentů se nám podařilo na KMT FPE
studentům dokonce patentovat nebo dát k dispozici veřejnosti
prostřednictvím exponátu pro Techmania Science Centre.
Finančním oceněním nebo refundací nákladů. Studenti jsou
začleňováni do různých projektů, kterými lze jejich tvorbu nebo
odměnu za případný přínos financovat.
Absolvováním předmětu. I tento faktor je důležitý, ovšem
nesmí být v motivaci studenta jediný.

Graf 1 Hodnocení studentů učitelem
Z grafu je vidět, že většina studentů byla shledána jako
nekreativní, ovšem zruční. Pokud se vrátíme k prvotnímu
tvrzení, že pedagogická fakulta vychovává učitele, je zručnost
pro učitele velmi důležitá. Ale každý učitel by měl disponovat i
určitou dávkou tvořivosti, on to bude, kdo bude volit náměty
pro své žáky, on bude časově plánovat a volit materiál, je to
učitel, kdo povede svým chováním a nadšením žáky ke
kladnému vztahu k technice a tvůrčím produktům. Zajímalo nás,
zda se výsledky z testu tvořivosti shodují s hodnocením učitele.
I zde jsme zaznamenali zajímavé výsledky.
Pokud vezme v úvahu, že nejvyšší počet bodů z dotazníku
hodnocení učitele bylo 15 bodů a nejvyšší možné skóre v testu
bylo 58, tak z grafu vyplývá, že vyučující ve svém hodnocení
studenty poněkud podceňovali.

Úroveň tvořivosti studentů FPE ZČU
Jakou úroveň tvořivých schopností mají dnešní studenti
technické výchovy? To byla prvotní otázka pro výzkum tvořivých
schopností studentů učitelství. Pro realizaci výzkumu byla
stanovena hypotéza:

Graf 2 Porovnání hodnocení učitelem s dosaženým skórem
v testu
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Závěr
Studium technické výchovy můžeme v dnešní době
považovat za velmi důležité pro další rozvoj lidstva. Důležité je
vychovávat u studentů kladný vztah k technice a technickému
vzdělávání a to hlavně motivací a kladným hodnocením. V rámci
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studenty a jejich motivování pro technickou výchovu, ale
zároveň i na vyučující tak, aby si uměli sami najít takové
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v technické

NÁVRH UČEBNEJ POMÔCKY NA ROZVOJ PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY
A TEACHING TOOL DESIGNED FOR THE SPACE IMAGINATION DEVELOPMENT
OF PRIMARY SCHOOL LEARNERS
Viera TOMKOVÁ
Abstrakt
Priestorovú predstavivosť žiakov v technickom vzdelávaní je možné rozvíjať viacerými metódami. Uvádzame príklad návrhu učebnej
pomôcky pozostávajúcej z jednoduchých geometrických telies, umožňujúcich manipuláciu s jednoduchými priestorovými telesami.
Výhodou navrhovanej pomôcky je priehľadnosť jednotlivých telies, čo umožňuje žiakovi vnímať neviditeľné hrany telesa a tým rozvíja
jeho priestorovú predstavivosť.
Kľúčové slová: učebná pomôcka, technické vzdelávanie, model telesa.
Abstract
There are several methods of the learners´ space imagination development in the framework of technical education. We offer
a design example of a teaching tool consisting of simple geometrical bodies. The advantage of the designed tool is the transparency of
individual bodies, which makes it possible for the learners to perceive the invisible edges of the bodies and thus stimulates their space
imagination development.
Key words: teaching tool, technical education, body model

Úvod

Význam učebných pomôcok vo vzdelávaní žiakov
základnej školy

Vyučovací proces nie je možné charakterizovať ako
jednoduché odovzdávanie známych poznatkov. V súčasnosti sa
mení na usilovné hľadanie a individuálne poznávanie nových
faktov a odhaľovaní vzťahov, súvislostí a zákonitostí (Šoltés,
2012). Tvorivý učiteľ stále hľadá
možnosti, ako vhodne
zaraďovať do vyučovania nové formy a metódy práce, ktoré by
boli pre žiaka aktivizujúce a zároveň by zefektívňovali proces
osvojovania si potrebných vedomostí a zručností. Rozvoj
zručností a správnych pracovných návykov v technickom
vzdelávaní na základnej škole priamo súvisí s rozvojom
priestorovej predstavivosti. Pri praktických činnostiach žiaci
najskôr načrtávajú riešenie, zakresľujú, hodnotia a až potom
pristupujú k realizácií návrhu. Priestorová predstavivosť je
nevyhnutnou podmienkou technického myslenia žiakov. Je
rozvíjaná najmä v prírodovedných vyučovacích predmetoch a to
najmä v geometrii a technike.

Ako uvádza Turek vo svojej publikácií Didaktika (2010, s.
304) „úloha učebných pomôcok a didaktickej techniky vo
vyučovacom procese sa najlepšie prejaví, ak si predstavíme
učiteľa, ktorý je odkázaný výlučne na svoje slová.“ Poukazuje
na skutočnosť, že aj keď hovorené slovo učiteľa je silný
prostriedok pri odovzdávaní potrebných informácií, jeho účinok
je obmedzený. Cieľom vzdelávania je, aby žiaci spoznávali
okolitý svet v jeho najrozmanitejších podobách a aby boli
schopní získané vedomosti a zručnosti uplatňovať samostatne
pri riešení rôznych úloh. Je zrejmé, že všetky javy a objekty,
s ktorými sa žiaci oboznamujú vo vyučovaní nie je možné
priblížiť len slovným opisom. U žiakov 5. a 6. ročníka základnej
školy nižšieho sekundárneho vzdelávania prevládajú ešte
konkrétne myšlienkové operácie. To znamená, že úlohy pri
riešení ktorých sa majú opierať o abstraktné predstavy, sú pre
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nich veľmi náročné. Úlohou učiteľa je vybrať také didaktické
prostriedky, ktoré abstraktné a náročné pojmy a javy
sprítomnia, priblížia, odhalia, zmenšia a pod. Prostriedky, ktoré
sú nositeľom učiva sa nazývajú učebné pomôcky. Učebná
pomôcka je zhmotnená (materializovaná) didaktická práca
učiteľa s učivom (Bajtoš – Pavelka, 1999, s. 119).
Učebné pomôcky sa v pedagogickej literatúre rozdeľujú
podľa viacerých kritérií. Uvádzame nasledovné zjednodušené
rozdelenie učebných pomôcok:
a) dvojrozmerné: obrazy, schémy, technické výkresy,
učebnice, úlohy spracované v písomnej alebo obrazovej
podobe atď.
b) trojrozmerné: skutočné predmety, modely, prístroje,
nástroje, pracovný námet a pod.
c) statické alebo dynamické: obrazy, schémy alebo funkčné
modely, audiovizuálny záznam, CD atď. (Bajtoš – Pavelka,
1999, s. 119).

vybavenie laboratórií,
nástroje a pod.

pracovné

pomôcky,

pracovné

Návrh učebnej pomôcky na rozvoj priestorovej
predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho
vzdelávania v predmete technika
Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií PF
UKF v Nitre v rámci riešenia výskumnej úlohy KEGA s názvom
Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho
sekundárneho vzdelávania si stanovili za cieľ navrhnúť učebnú
pomôcku rozvíjajúcu priestorovú predstavivosť žiakov
v technickom vzdelávaní.
Návrh predstavuje zostavu 20 modelov jednoduchých
trojrozmerných telies a ich rôznych rezov. Všetky modely budú
znázornené na technických výkresoch. Učebná pomôcka bude
doplnená o dva pracovné materiály. Prvým bude metodický
materiál pre učiteľov obsahujúci námety na konkrétnu metodiku
práce s modelmi trojrozmerných telies. Druhým pracovným
materiálom bude pracovný zošit pre žiakov nižšieho
sekundárneho vzdelávania obsahujúci úlohy rozvíjajúce
priestorovú predstavivosť.
Trojrozmerné modely budú vyrobené z plexiskla s hrúbkou
30 mm. Všetky modely predstavujú základné geometrické
telesá, s ktorými sa žiaci oboznamujú na vyučovacích hodinách
geometrie a ich základné rezy. Na obrázku 1 a – b sú
zobrazené návrhy technických výkresov dvoch jednoduchých
telies, ktoré budú po úprave súčasťou učebnej pomôcky.

Iné rozdelenie uvádza Turek (2010, s. 305-306), ktorý
učebné pomôcky rozdeľuje do nasledovných kategórií:
a) Reálie – pôvodné predmety:
 prírodniny v pôvodnom stave (nerasty, živočíchy, rastliny
a pod.),
 upravené prírodniny (preparáty, vypchávky),
 výrobky
v pôvodnom
stave
(vzorky
výrobkov
a polovýrobkov),
 upravené výrobky (stroje a prístroje určené na montáž,
demontáž).
b) Modely – trojrozmerné pomôcky, ktoré sú na rozdiel od
reálií zjednodušené, aby bolo uľahčené vnímanie informácií,
ktoré sú pre poznávanie rozhodujúce. Môžu to byť funkčné
modely zobrazujúce princíp a stavbu predmetu, môžu byť
statické a dynamické. Zaraďujeme medzi ne aj stavebnicové
modely, plošné modely a iné.
c) Dvojrozmerné
zobrazenia
–
sprístupňujú
javy
a predmety buď v konkrétnej podobe alebo v grafickom
znázornení. Môžu byť prezentované buď priamo (nástenné
obrazy, schémy, diagramy, mapy a pod.) alebo pomocou
didaktickej techniky.
d) Zvukové pomôcky – zvukové záznamy:
 mechanický (gramofónová platňa),
 optický (film),
 magnetická
stopa
(magnetofónový
pás,
film,
videozáznam),
 digitálny (CD, DVD, počítačový program pre akustický
výstup).
e) Textové pomôcky – prezentujú grafický zápis slova:
 učebnice, učebné texty,
 pracovné materiály (pracovné zošity, návody na merania
a pokusy, zbierky úloh, tabuľky, atlasy a pod.),
 doplnková a pomocná literatúra.
f) Relácie a programy – sprostredkované didaktickou
technikou:
 relácie (diafónne relácie, relácie v školskom rozhlase,
videoprogramy, programy v televízií, teletext a pod.)
 programy (softvér pre PC, programy pre vyučovacie
stroje).
g) Špeciálne pomôcky – sú špeciálne pre jednotlivé
vyučovacie predmety, napr. experimentálna súprava,

a)
b)
Obrázok 1 Návrh technického výkresu: a) zrezaného valca,
b) kocka
Navrhnutá učebná pomôcka je určená pre vzdelávaciu
oblasť Človek a svet práce, konkrétne pre predmet Technika
a tematický celok Grafická komunikácia. Ako sa uvádza
v obsahovom štandarde daného tematického celku, žiak sa má
naučiť základy technickej komunikácie a zobrazovania
v technike. Učebná pomôcka je určená pre všetky ročníky
nižšieho sekundárneho vzdelávania žiakov základnej školy. Jej
výhodou je najmä to, že trojrozmerné modely budú vyrobené
z priehľadného materiálu. Žiak pri manipulácií s telesom bude
vidieť aj neviditeľné hrany telesa. Ako sme už uviedli, najmä
žiaci 5. a 6. ročníka základnej školy nemajú dobre rozvinutú
predstavivosť, čo súvisí s postupným kognitívnym vývinom
jednotlivca. U niektorých žiakov sa formálne myšlienkové
operácie objavujú až vo vyšších ročníkoch a to znamená, že na
danom stupni vývinu ešte nie sú schopní abstraktného
myslenia. Jednotlivé modely majú pomôcť žiakovi overiť si
svoje myšlienkové postupy a manipuláciou s telesami rozvíjať
jeho priestorovú predstavivosť. Na obrázku 2 a-b sú
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znázornené dve priestorové telesá vyrobené z plexiskla. Pri
telese s kruhovým prierezom sú jasne viditeľné neviditeľné
hrany, ktoré sú na technickom výkrese znázornené tenkou
čiarkovanou čiarou. Prácou s jednotlivými trojrozmernými
telesami sa žiak postupne naučí vnímať detaily na technickom
výkrese, význam jednotlivých čiar a tiež je u neho rozvíjaná
schopnosť vytvárať v predstavách obraz daného telesa pri
otáčaní telesom.
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a)
b)
Obrázok 2 Ukážka dvoch telies z plexiskla
Záver

Príspevok vznikol ako výstup riešenia výskumnej úlohy KEGA č.
035UKF-4/2012 Program rozvoja priestorovej predstavivosti
žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Navrhovaná učebná pomôcka bude overovaná v rámci
výskumu na vybraných základných školách a získané výsledky
z pedagogického experimentu budú publikované v monografii,
ktorá bude výstupom riešenia výskumnej úlohy KEGA.
Očakávame, že zaradením učebnej pomôcky do vyučovania
predmetu Technika na základných školách sa prispeje k rozvoju
priestorovej predstavivosti žiakov a tým aj k rozvoju
technického tvorivého myslenia žiakov, ktoré chápeme ako
myslenie s prvkami originality predstavujúce pružnú kombináciu
poznatkov, skúseností, zručností a návykov.

PaedDr. Viera Tomková, PhD.,
Katedra techniky a informačných technológií,
Dražovská cesta 4,
949 01 Nitra,
Slovensko,
e-mail: vtomkova@ukf.sk

UČEBNÉ POMÔCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA V PRÁCI UČITEĽA ODBORNÝCH PREDMETOV
TEACHING AIDS AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHERS' WORK OF VOCATIONAL SUBJECTS
Ľubomír ŽÁČOK, Ján STEBILA
Anotácia
Príspevok sa zaoberá problematikou významu a využitia učebných pomôcok a didaktickej techniky v edukačnom procese. Autori
v prvej časti príspevku uvádzajú základné terminologické pojmy v oblasti učebných pomôcok a didaktickej techniky. V druhej časti
príspevku je uvedený postup pri tvorbe učebných pomôcok.
Kľúčové slová: učebná pomôcka, didaktická technika, edukačný proces.
Abstract
The article deals with the importance and use of teaching aids and teaching techniques in the educational process. By the first part
of this paper presents the key terms in the field of teaching aids and teaching techniques. In the second part of the paper explains
how to create teaching aids.
Key words: teaching aid, teaching techniques, educational process.

Didaktická technika spravidla je sprostredkovateľom
informácií medzi zdrojom informácií (učiteľ, nosič informácií)
a prijímačom informácií (žiak) (Bohony, 2003, s. 48) .

Úvod
Učebné pomôcky vo výchovno-vzdelávacom procese
väčšinou plnia funkciu znázorňovania. Tieto prostriedky
obsahujú informácie súvisiace s učivom. Čiže pod pojmom
učebné pomôcky budeme rozumieť nosiče informácií. V tomto
prípade pod informáciami chápeme dôležité poznatky, odkazy,
pokyny a pod.

Rozdelenie učebných pomôcok a didaktickej techniky

Didaktické prostriedky (učebné pomôcky a didaktická
technika) v širšom chápaní sú predmety podporujúce

dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov vo výučbe. Preto
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úlohu didaktických prostriedkov (materiálnych) môžu zastávať
mimoriadne odlišné a funkčne rozličné predmety a prostriedky.
Táto rozmanitosť sťažuje ich systemizáciu a triedenie. Dnes
rozlišujeme didaktické prostriedky spred počítačovej éry
a z neskoršieho obdobia. Klasické didaktické prostriedky
v odbornej literatúre sa triedia z pohľadu dejín, podľa
zmyslového vnímania, prvotného používateľa, prípadne podľa
organizácie práce s prostriedkami (Bohony, 2003, s.47).
Pôvodné predmety sú materiály a predmety nášho
prostredia, vhodné na znázornenie: prírodniny (zvieratá,
produkty zvierat, rastliny, plodiny, minerály, zbierka kameňov
apod.), preparáty (sušené, lisované, v konzervačnej látke,
zaliate v akryláte a pod.), výrobky (nástroje, pracovné náradie,
stroje, vzorky výrobkov apod.). Vo výučbe práve pôvodné
predmety sú najvierohodnejšími názornými pomôckami.
Modely sú trojrozmerné učebné pomôcky, ktoré pôvodné
predmety alebo javy znázornia (modelujú) verne, principiálne
alebo len symbolicky. Pôvodný predmet môžu znázorňovať
zväčšene (napr. model bunky) alebo zmenšene (napr. model
Slnečnej sústavy), staticky (napr. geometrické tvary) alebo
dynamicky (napr. kladkostroj), v priereze (napr. prierez
funkčne (napr. model
štvortaktného
motora)
alebo
elektromotora).
Zobrazenia sú plošné nosiče informácií. Sem patria
samonosné statické zobrazenia ako fotografie, nástenné obrazy,
nástenné mapy, ilustrácie, zobrazenia vyžadujúce zobrazovacie
plochy ako napr. záznamy na školskej tabuli, ďalej nosiče
informácií premietaných zobrazení ako diaobrázky, priesvitky,
a obrazy na episkopické premietanie na nepriehľadných
predlohách. Dynamický charakter majú zobrazenia vytvárané
pred zrakom žiakov, ako napr. zobrazenia na školskej tabuli,
aplikácie na magnetickej a flanelovej tabuli a pod.
Zvukové pomôcky umožňujú vnímanie informácií sluchom.
Patria sem rozhlasové relácie, zvukové záznamy na
gramofónovej platni, na magnetofónovej páske, na CD médiu
a pod..

papiera). Tento jav sa môže ukázať aj s hrebeňom (pri česaní
vlasov prítomnosť statického náboja sa prejavuje priťahovaním
vlasov a praskaním pri elektrických výbojoch).
Tlačené pomôcky – sú väčšinou tlačiarenskou technikou
rozmnožované materiály obsahujúce texty, ilustračné obrazy
a iné zobrazenia. Ich najčastejšie formy sú učebnice, skriptá,

pracovné zošity, pracovné listy, atlasy, slovníky, encyklopédie,
čítanky, určovacie knihy, zbierky úloh, povinná literatúra,
časopisy, metodické príručky, odborná literatúra, bibliografia.
Zobrazovacie plochy slúžia ako podklady na priame

zobrazovanie alebo na zobrazovanie premietaním. Najbežnejším
prostriedkom znázorňovania, prezentovania písaného textu
a kresby je školská tabuľa.
Fototechnické prostriedky sú prístroje na zhotovovanie
statických a dynamických obrazov.
Projektory sú prístroje vybavené svetelným zdrojom
a optickou sústavou, prispôsobené na premietanie obrazov
z priehľadných podkladov. Sú známe viaceré druhy projektorov,
ktoré pracujú na rovnakom princípe, len majú odlišnú
konštrukciu. Patrí sem: spätný projektor, diaprojektor,
epiprojektor, dataprojektor, a pod.
Zvuková technika, elektroakustické prístroje, ktoré menia
akustické
informácie
(reč,
hudba,
zvukové
efekty)
prostredníctvom meničov (mikrofónom a pod.) na elektrický
zvukový signál.
Televízna technika a videotechnika je určená na prenos
dynamického obrazu a zvuku formou elektrického signálu
káblom alebo elektromagnetického signálu éterom.
Špeciálne technické prostriedky sú väčšinou prístroje
a nástroje používané pri experimentoch, laboratórnych prácach
a cvičeniach, ktoré umožnia žiakom sledovať a hodnotiť pre
človeka väčšinou nevnímateľné alebo len nepresne
sledovateľné prírodné javy, robiť cvičenia a osvojovať si
želateľné zručnosti. Podľa určenia ich delíme do nasledovných
skupín: znázorňujúce prostriedky (napr. jednopólový motor,
elektromotor apod.), pozorovacie prostriedky (napr. lupa),
meracie a počítacie prostriedky (váha, posuvné meradlo,
mikrometer, a pod.).
Reprografická technika zahrňuje prístroje používané
v reprografických procesoch, a to väčšinou kopírovaním
(priebežným
zhotovovaním
kópií
z
originálu)
alebo
rozmnožovaním (zhotovovaním kópií z matrice vytvorenej
z originálu). Najčastejšie používané reprografické postupy sú:
xerokopírovanie, svetlotlač, termokopírovanie.

Tabuľka 1 Rozdelenie učebných pomôcok a didaktickej techniky
z technicko-technologického pohľadu (Bohony, 2005,
s. 49)
UČEBNÉ POMÔCKY

DIDAKTICKÁ TECHNIKA

Prostriedky
programovanej
výučby

Prostriedky
audiovizuálnej komunikácie

Pôvodné predmety
Modely
Zobrazenia
Zvukové pomôcky
Videozáznamy
Špeciálne názorné
pomôcky
Tlačené pomôcky
Vyučovacie programy

Zobrazovacie plochy,
Fototechnické prostriedky,
Projektory
Zvuková technika

Funkcie učebných pomôcok a didaktickej techniky
Funkcie učebných pomôcok a didaktickej techniky vo
vyučovacom procese si študenti učiteľstva často mýlia s ich
významom. Funkcie a význam chápu študenti zúžene: „učebné

Televízna technika a
videotechnika

pomôcky a didaktická technika pomáhajú žiakom lepšie
pochopiť učivo“ a väčšinou myslia na znázorňovanie učebnými

Špeciálne technické prostriedky

pomôckami.
Znázorňovanie je len jednou z funkcií učebných pomôcok vo
vyučovacom procese. Podľa Petláka (1997, s.184-185) učebné
pomôcky vo výučbe zastávajú nasledovné funkcie:
 Názorná - spočíva v tom, že priamym sledovaním
znázorňovaných pomôcok a javov žiaci získavajú jasnejšie
a ucelené predstavy o učive.
 Je zdrojom a nositeľom informácií - učebné pomôcky
sú vlastne také nosiče a zdroje informácií, ktoré súvisia
s učivom a doplnia výklad učiteľa a tým majú významnú
úlohu pri získavaní nových vedomostí.
 Formatívna
práca
s
učebnými
pomôckami,
experimentovanie atď., prispievajú k rozvoju činnosti žiakov,
a tým súčasne aj k rozvoju myšlienkových operácií. Ide tu

Reprografická technika
Vyučovacie stroje,
Automatizované učebne,
Počítače a počítačové siete.

Špeciálne názorné pomôcky tvoria jednoduché názorné
pomôcky pre znázorňovanie prírodných javov. Takou pomôckou
je napr. ebonitová tyč na znázornenie statického elektrického
náboja (trením sa nabije statickou elektrinou a priťahuje kúsky
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o formovanie zmyslových a rozumových poznávacích
procesov.
Informatívna – učebné pomôcky informujú žiaka
o vzťahoch, súvislostiach a pod. Informačný význam spĺňa
aj úlohu spätnej väzby - informujú žiaka o tom, ako chápe
učivo, spresňujú proces učenia a pod.
Inštrumentálna – učebné pomôcky a didaktická technika
sú nástrojom, pomocou ktorého žiak získava nové
vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky a súčasne
vytvárajú predpoklady aj pre ďalšie vzdelávanie.
Systemizujúca - spočíva v tom, že učebné pomôcky
prispievajú k vytváraniu a zaraďovaniu vedomostí do istého
pojmového systému.
Uľahčuje prechod od teórie k praxi - žiak nepočúva, ale
bezprostredne vidí, počuje, manipuluje s vecami,
experimentuje a pod.
Racionálna a ekonomická - spočíva v tom, že urýchľuje
a uľahčuje proces výučby a učenia.
Motivačná - vzbudzujú záujem o učivo a učenie, spestrujú
vyučovací proces.
Podporuje samoštúdium - žiak na základe pozorovania,
narábania s predmetmi a prístrojmi často „experimentuje“ aj
v mimoškolskom čase.



Technické požiadavky: Musia byť bezpečné, spoľahlivé



Ekonomické požiadavky: Musia byť prístupné a finančne

a bezporuchové.

dostupné.
Technické prostriedky vyučovacieho procesu by mali byť
prostriedkom, ktorý umožní učiteľovi zvýšiť efektívnosť
vyučovania a pre žiaka prostriedkom, pomocou ktorého
spoznáva okolitý svet. Ideálnou učebnou pomôckou by bola
taká pomôcka, ktorej efekt bude čo najväčší a náklady na jeho
zabezpečenie a prevádzku budú čo najnižšie.
Didaktické aspekty využívania
a didaktickej techniky

učebných

pomôcok

Vyučovacie predmety praktického charakteru sú zamerané na
určité činnosti. Podľa Kis-Tótha (2001, s. 8) pre tieto predmety
je charakteristické:
• činnosť - predstavuje podstatnú časť učiva,
• algoritmy - hrajú dôležitú úlohu pri osvojovaní si učiva,
• napodobiteľné, kopírovateľné príklady - uľahčia učenie sa,
• možnosť zopakovania činností - zvyšuje mieru osvojenia.
Pri osvojovaní si činností významnú úlohu zohrávajú
algoritmy. Preto pri výučbe takýchto predmetov sa dostávajú do
popredia tie informačné prostriedky, ktoré sú vhodné na
znázornenie algoritmických postupov, resp. umožnia pomocou
algoritmov priamo riadiť žiacke činnosti. Ďalšou dôležitou
úlohou je určenie základného (auditívneho alebo vizuálneho)
charakteru učiva. U vizuálnych materiálov je dôležité stanoviť,
či je potrebné a možné ukázať pôvodný predmet alebo
postačuje jeho zobrazenie – fotografia, priesvitka alebo iné
schematické zobrazenie. Treba ďalej preskúmať, či budú stačiť
jednotlivé zobrazenia alebo vytýčené ciele bude možno
dosiahnuť len expozíciou série obrazov, resp. dynamickým
zobrazením. Treba rozhodnúť aj o spôsobe znázorňovania
rozdielov v metrických údajoch –grafmi, vzorcami, tabuľkami
a pod. V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklad použitia
učebnej pomôcky a didaktickej techniky vo vyučovacom
procese. V tabuľke 2 je jasne a jednoznačne načrtnutá účinnosť
jednotlivých učebných pomôcok a didaktickej techniky vo
vyučovacom procese.

Samozrejme učebné pomôcky tieto funkcie nemôžu plniť
samé od seba, ale realizujú sa ako strategické prostriedky
didakticko-technologicky vzdelaného učiteľa.
Použitie a výber učebných pomôcok, či didaktickej techniky
musí prameniť z povahy učiva. V prvom rade by sme mali
vychádzať z cieľov vyučovacieho procesu a obsahu učiva.
Nesmieme pri tom zabúdať na rešpektovanie didaktických
zásad a vyučovacích metód. Práve v tomto spočívajú
didaktické požiadavky. Okrem nich však učebné pomôcky
a didaktická technika musia spĺňať aj veľa ďalších požiadaviek
(Turek, 2008, s.316):
 Ergonomické požiadavky: Prihliadajú na osobitosti
učiteľa a žiakov ako aj na zabezpečenie bezpečnosti pri
práci a hygienických podmienok.
 Estetické požiadavky: Vyjadrujú nároky na vonkajšiu
úpravu.

Tabuľka 2 Účinnosť učebných pomôcok a didaktickej techniky vo vyučovacom procese
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Školskú tabuľu môžeme využiť na písanie, kreslenie, náčrty,
rysovanie a to zo strany učiteľa a žiaka. Zápismi, schémami
reagujeme na situáciu vzniknutú vo vyučovacom procese.
Náčrtkom môžeme zvýrazniť to, čo by žiakovi uniklo pri
pozorovaní obrazu, modelu alebo aj skutočnej veci. Pri písaní,
náčrtkoch učiteľ dbá na: veľkosť písma, čitateľnosť písma,

postup vyhotovenia prezentácie buď v prezentačnom programe
PowerPoint alebo v inom prezentačnom programe. Tvorba
prezentácie začína spustením prezentačného programu.
Pridanie nového snímku dosiahneme kliknutím na tlačidlo Nový
snímok, vyberieme si typ snímku, ktorý nám vyhovuje. Snímok
bude následne pridaný. Text vložíme veľmi jednoducho. Stačí
kliknúť na daný snímok, na oblasť kde je nápis typu “Kliknite
sem a zadajte text“. Nastavenia typu, veľkosti a zarovnania
písma sú úplne rovnaké ako v textovom editore Word. Na
rozdiel od návrhu prezentácie, by mala samotná vytvorená
prezentácia obsahovať kompletne všetky snímky, ktoré sa budú
prezentovať vo vyučovacom procese. V ďalšej časti uvádzame
ukážku
vyhotovenia
učebnej
pomôcky
(prezentácie)
v prezentačnom programe PowerPoint (Obrázok 1)

logickosť zápisu, schémy, náčrtku.

Prístroje umožňujú žiakovi byť aktívnym. Žiaci sa živo
zaujímajú o rôzne prístroje, radi ich skúmajú, chcú ich
vyskúšať. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiak získava vlastnou
činnosťou robí vyučovanie pre žiaka zaujímavejšie.
Zobrazenia slúžia na zobrazovanie a pozorovanie javov
(priebeh atómovej reakcie, simulácia elektrických obvodov,
a pod.)
Zvukové učebné pomôcky a pomôcky na premietanie
umožňujú žiakom prezentovanie a pozorovanie reálnych
skutočnosti. Umožňujú spomaliť a ukázať dej v jednotlivých
fázach, prípadne aj zastaviť demonštrovaný jav, napr. pohyby
pri pracovných operáciách.
Učebné pomôcky a didaktická technika sa využívajú a majú
svoje miesto vo všetkých etápach vyučovacieho procesu. Sú
prostriedkami
na
dosiahnutie
stanovených
výchovnovzdelávacích cieľov, no závisia od ostatných činiteľov výchovnovzdelávacieho procesu.
Návrh a tvorba učebných pomôcok

Návrh učebnej pomôcky sa začína voľbou témy, základom
čoho môže byť nápad, konkrétna požiadavka pedagogickej
praxe. Nasledujúca fáza – analýza cieľov, obsahu učiva a úloh.
Táto fáza sa v podstate týka učebného predmetu. Pri ich
analýze hľadáme odpovede na otázku „Čo sa má žiak naučiť,
aké výchovno-vzdelávacie a špecifické ciele chceme
dosiahnuť?“ Na odpovediach na tieto otázky je založený návrh
konkrétnej učebnej pomôcky. Návrh učebnej pomôcky je
vlastne predstava o učebnej pomôcke. Ako príklad si uvedieme
postup pri návrhu a tvorbe prezentácie ako učebnej pomôcky
v prezentačnom programe PowerPoint. Prezentáciu zaraďujeme
medzi vizuálne učebné pomôcky, respektíve medzi zobrazenia.
Pri vizuálnom sprostredkovaní informácií vyjadrovacia hodnota
informácií závisí od spôsobu zobrazovania. Pri zobrazovaní
textov, obrázkov, videoanimácií je najdôležitejšou požiadavkou
ich čitateľnosť a prehľadnosť. Samozrejme nemožno zanedbať
ani ich estetické prevedenie. Do návrhu prezentácie patrí
predstava o počte jednotlivých snímkov. Pozadie snímkov, ktoré
by malo zvýrazňovať písmo a nie farbu. Veľkú pozornosť treba
venovať typu písma. V záujme dobrej čitateľnosti sa treba
vyhýbať používaniu ťažko čitateľných typov písma. Vycifrované
písmená môžu mať umelecký vzhľad, ale ťažšie sa spoznávajú,
ich čítanie trvá dlhšie. K počítačovým prezentačným editorom je
k dispozícii široký výber dobre čitateľných typov písma,
z ktorých najznámejšie sú fonty Times New Roman, Arial,
Helvetica, Courier. Súčasné používanie rôznych typov písma
pôsobí v texte rušivo, preto v jednom súbore nepoužívame viac
než dva typy písma. Prehľadnosť zobrazení závisí od
umiestnenia a usporiadania nápisov. Netreba zabúdať v návrhu
prezentácie ani na veľkosť písma, kvalitu obrázkov, grafov
a tabuliek. Efektnú a efektívnu prezentáciu môžu urobiť
animované obrazy, videoanimácie, ozvučenie snímkou a taktiež
primeraný prechod snímkov. Návrh prezentácie by mal
obsahovať aj niekoľko snímkov s konkrétnou predstavou o type
a veľkosti písma, pozadí snímkov, zobrazení obrázkov, grafov,
tabuliek a pod.
Pod tvorbou učebnej pomôcky (prezentácie) rozumieme
samotné
vyhotovenie
učebnej
pomôcky
(prezentácie)
v prezentačnom programe. V tejto fáze sa uvádza konkrétny

Obrázok

1

Ukážka zhotovenia snímku
programe PowerPoint

v

prezentačnom

Ak je učebná pomôcka zhotovená, tak nasleduje fáza jej
zhodnotenia. V rámci hodnotenia sa skúma ako sa podarilo
splniť vytýčené ciele, napr. či učebná pomôcka účinne
podporuje učenie. Taktiež je potrebné napísať metodické
pokyny k používaniu zhotovenej učebnej pomôcky. V tejto fáze
je treba konkrétne napísať ako bude učebná pomôcka
aplikovaná a využívaná vo vyučovacom procese. Aké budú
možnosti využitia jednotlivých snímkov z prezentácie
v jednotlivých etapách vyučovacej jednotky. Aký význam budú
mať učiteľom prezentované snímky v etapách vyučovacej
jednotky. Taktiež netreba zabúdať na žiakov pri aplikovaní
učebnej pomôcky (prezentácie) do vyučovacieho procesu. Ako
budú žiaci pracovať pri prezentovaní jednotlivých snímkov na
vyučovaní. Budú žiaci pasívni alebo aktívni? Toto všetko treba
zvážiť tak, aby použitie učebnej pomôcky (prezentácie) bolo čo
najefektívnejšie nielen v procese vyučovania, ale aj v procese
učenia sa.
V ďalšej časti uvádzame ukážku vypracovania metodických
pokynov pre prácu so zhotovenou učebnou pomôckou pre tému
Objemové čerpadlá.
V motivačnej etape vyučovacej jednotky žiaci sú motivovaní
opisom modelovej situácie vývoja objemových čerpadiel
použiteľných v praxi. Motivačný snímok č. 2 obsahuje
problémovú otázku týkajúcu sa vývoja objemových čerpadiel.
Prierez učiva v expozičnej etape má svoju postupnosť. Do
tejto etapy vyučovania zahŕňame snímok číslo 1 (obr.1), ktorý
obsahuje informácie z oblasti rozdelenia objemových čerpadiel.
Učiteľ pomocou snímky 3 (obr. 3) prezentuje žiakom podrobnú
činnosť membránového čerpadla.
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V ďalších etapách vyučovacej jednotky postupujeme
podobne ako je to uvedené v motivačnej a expozičnej etape
vyučovacej jednotky. Odborná štúdia bola vypracovaná v rámci
projektu 005 UMB-4/2011.
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Obrázok 2 Snímok č. 2 - Popis historického vývoja čerpadiel
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VYUŽÍVANIE PROSTRIEDKOV IKT NA PODPORU NOVÉHO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PREDMETE PRACOVNÉ VYUČOVANIE
THE USE OF ICT TO SUPPORT THE NEW STATE EDUCATIONAL PROGRAMME ISCED 1 – PRIMARY
EDUCATION TEACHING IN THE SUBJECT TECHNOLOGY EDUCATION
Mária VARGOVÁ
Abstrakt
Príspevok prezentuje riešenie projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (KEGA) č. 023UKF-4/2012 - „Využívanie prostriedkov IKT na podporu nového štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 1 – primárne vzdelávanie v predmete pracovné vyučovanie“. Projekt bol schválený na obdobie rokov 2012 – 2014. Zameraný je
na tvorbu elektronických učebných textov z predmetu pracovné vyučovanie pre žiakov 4. ročníka základnej školy. Autorka uvádza ciele
projektu a predpokladané prínosy praktickej aplikácie informačných komunikačných technológií (IKT) do edukačného procesu.
Kľúčové slová: edukácia, informačné komunikačné prostriedky, projekt, štátny vzdelávací program.
Abstract
This article presents a project solution of Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research
and Sport of the Slovak Republic (KEGA) no. 023UKF-4/2012 - "The use of ICT to support new state educational programme ISCED 1 primary education in the subject of Technical training". The project was approved for the period of 2012 - 2014. It is focused on the
production of e-textbooks for the subject Technical training for students 4 year of primary school. The author outlines the objectives of
the project and the expected benefits of the practical applications of information and communications technologies (ICT) in the
educational process.
Key words: education, information and communication means, project, state educational programme.

Úvod

spoločnosti. Z toho dôvodu je potrebné zosúladiť výchovu
a vzdelávanie tak, aby človek získal nielen vedomosti z oblasti
vedy a techniky, ale aj prostredníctvom praktických činností

Vzdelávanie človeka je neodmysliteľné bez technického
vzdelávania. Považujeme ho za základ vedomostnej úrovne
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predpoklad, že sa tým zvýši záujem žiakov o techniku a podporí
sa žiacka kreativita. Môže to mať aj iný aspekt. Využitím
moderných edukačných prostriedkov sa môže podporiť
rozhodovanie žiakov o ich budúcom povolaní. Ide o pomoc
učiteľom z praxe, aby narastajúce množstvo informácií z oblasti
techniky
vedeli
žiakom
sprostredkovať
racionálnejšie
a zaujímavejšie.
Projekt predstavuje praktickú aplikáciu IKT prostriedkov do
edukačného procesu. Návrh praktických aplikácií bude vyplývať
z uskutočnenej analýzy obsahu predmetu a z prieskumov
zameraných na zistenie materiálno – technického zabezpečenia
škôl s dôrazom na IKT. Zo zistených skutočností bude
navrhnutá učebná pomôcka – elektronická učebnica
(e-učebnica),
obsahujúca
prezentácie
s hypertextovým
prepojením. Prezentácie budú uložené na internetovom
EduTechPortáli, a tak budú voľne dostupné učiteľom z praxe
ako aj študentom, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie.

získal zručnosti a návyky nevyhnutné pre život. Problematikou
technického vzdelávania sa zaoberá aj projekt č. 023UKF4/2012 - „Využívanie prostriedkov IKT na podporu nového

štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 – primárne
vzdelávanie v predmete pracovné vyučovanie“. Jeho prioritou je

začlenenie prostriedkov IKT do obsahu predmetu pracovné
vyučovanie.
Modernizácia
obsahu
predmetu
spojená
s praktickými činnosťami žiakov sa vzťahuje na ich zosúladenie
so stavom vedy a techniky a s využitím informačnokomunikačných technológií v edukačnom procese. Vzhľadom na
dobu, v ktorej žijeme, je potrebné, aby technické vzdelávanie
bolo podporené IKT prostriedkami (multimediálne, digitálne
a počítačové prostriedky) už na primárnom stupni vzdelávania.
Ku
kvalitnému
vzdelávaniu
prispievajú
informačné
komunikačné technológie (IKT). Ich využívanie sa stáva
samozrejmosťou vo vzdelávacích inštitúciách a aj v bežnom
živote. Najviac používaným IKT prostriedkom je počítač a sním
využívanie
multimediálnych
programov.
Noga
(2010)
v habilitačnej práci poukazuje na pozitívne a negatívne stránky
využívania multimediálnych programoch vo vzdelávaní.
Konštatuje, že treba dbať o to, „aby multimediálne vzdelávanie

Charakteristika projektu
Vychádzajúc zo skutočnosti, že predmet pracovné
vyučovanie bol v primárnom vzdelávaní značne redukovaný
oproti predchádzajúcemu vzdelávaciemu systému, bude
potrebné uskutočniť analýzu možností technického vzdelávania.
Na základe didaktickej analýzy učebných osnov predmetu a na
základe výskumu zameraného na zistenie materiálno –
technického zabezpečenia aj z pohľadu IKT, jedným z cieľov
projektu bude navrhnutie edukačných prezentácií a e-učebnice
pre učiteľov z praxe. Tvorba edukačných materiálov musí byť
prepojená s pedagogickou praxou. Preto aj pri riešení úloh
projektu je predpoklad, že v rámci odborných seminárov sa pre
učiteľov primárneho vzdelávania uskutoční prezentácia
navrhnutých edukačných programov. V ďalšej etape riešenia sa
riešiteľský kolektív zameria na overenie navrhnutých
edukačných programov učiteľmi primárneho vzdelávania.
Projekt je významný z dôvodu, že prostredníctvom neho
možno podporiť nielen kreativitu žiaka, ale tiež učiteľa. Učiteľ
môže IKT prostriedky využiť vo všetkých fázach vyučovacieho
procesu. Riešitelia predpokladajú dobrú spoluprácu s učiteľmi,
preto v záverečnej fáze projektu plánujú zabezpečiť pre nich
súťaž o najlepšiu prezentáciu v PowerPoint určenú k výučbe
určitého tematického celku.

formovalo kognitívneho človeka – pripraveného bádať
a spoznávať svet cez aktívne získavanie a spracúvanie
informácií z mnohých zdrojov“.

Využívanie počítača vo vzdelávaní mení kvalitu edukačného
procesu. Kožuchová (2003, s. 72) v publikácii okrem iného
uvádza, že „počítače prinášajú revolučný prevrat do ľudskej
spoločnosti“. Podľa Burgerovej (2004, s.201) „inovácia

edukačného procesu aplikáciou informačných a komunikačných
technológií je podmienená rozvojom kompetencií edukátora
používať tieto technológie. Raczynska (2010, s.35) je názoru,
že „informačné technológie menia spôsob vyučovania
uskutočňovaného prostredníctvom učiteľa, vplývajú rovnako na
vzdelávanie uskutočňované medzi žiakom a učiteľom, na
vzdelávanie samotného učiteľa a vzdelávanie žiaka v škole
i mimo školy...“. Z uvedených názorov vyplýva, že škola musí
pripraviť žiaka po stránke získania informačnej gramotnosti
a získania prezentačných zručností.

Ciele projektu
Technické vzdelávanie v primárnom vzdelávaní do roku
2008 bolo zabezpečené predmetom pracovné vyučovanie v 3.
a 4. ročníku jednohodinovou dotáciou na týždeň. V rámci
kurikulárnych zmien od septembra školského roku 2008/2009
sa predmety technického zamerania v primárnom a nižšom
sekundárnom vzdelávaní začlenili do vzdelávacej oblasti Človek
a svet práce. V nej predmet pracovné vyučovanie síce zostal
ako povinný predmet, ale len v 4. ročníku. Nový školský zákon
priniesol zmeny, na ktoré školy postupne reagovali. Vytvárali si
vlastné
školské
vzdelávacie
programy,
do
ktorých
implementovali predmet pracovné vyučovanie ako voliteľný
predmet s výučbou v 3. ročníku. Výučbu predmetov v oboch
ročníkoch podporili využívaním IKT prostriedkov, čím
vzdelávanie zefektívnili. Pri prieskumoch na základných školách
bolo zistené, že učiteľom pre výučbu jednotlivých tematických
celkov chýbajú (okrem učebníc) edukačné programy s využitím
IKT. Potvrdili to učitelia nitrianskeho a topoľčianskeho okresu,
vyučujúci predmet pracovné vyučovanie v 4. ročníku ZŠ.
Prieskum bol okrem iných aktivít súčasťou odborného seminára
(apríl 2013), ktorý sa uskutočnil v rámci riešenia grantového
projektu. Je preto predpoklad, že riešením projektu budú
navrhnuté pozitívne zmeny, ktoré budú v prospech technického
vzdelávania v 4. ročníku základnej školy.
Cieľom projektu v celom rozsahu je pomôcť učiteľom
primárneho vzdelávania zefektívniť a zmodernizovať výchovnovzdelávací proces zaradením prostriedkov IKT do edukácie. Je

Plánované uplatnenie výstupov projektu
Riešitelia projektu predpokladajú, že výstupy projektu budú
mať svoje opodstatnenie pre spoločenskú a hospodársku prax.
Prostredníctvom výstupov si žiaci viac obľúbia techniku ako
spoločenský fenomén, čo v konečnom efekte usmerňuje ich
voľbu budúceho povolania v súlade s hospodárskou stratégiou
našej krajiny. Zároveň sa stanú dobrými a motivujúcimi
pomôckami učiteľom sledovaného predmetu v praxi, ktorí sa
ocitli pri praktickej aplikácii zámerov štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 1 v predmete pracovné vyučovanie, vzhľadom
na redukciu počtu vyučovacích hodín a ročníkov výučby tohto
predmetu.
K plánovaným výstupom sú zaradené aktivity ako je analýza
obsahu
predmetu
pracovné
vyučovanie,
zhodnotenie
vybavenosti škôl prostriedkami IKT, identifikácia bariér
realizácie obsahu predmetu pracovné vyučovanie, vytvorenie
e-učebnice a jej printovej podoby, publikovanie vedeckých
a odborných prác do zborníkov a časopisov, publikovanie
monografie a odborných knižných publikácií.
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Predpokladané prínosy projektu

zabezpečenie zamerané na IKT prostriedky s možnosťou ich
využitia v primárnom vzdelávaní v predmete pracovné
vyučovanie. Výsledky prieskumov budú postupne publikované
v zborníkoch z konferencií.
Technické vzdelávanie sa považuje za súčasť všeobecného
vzdelania. Riešiteľský kolektív považuje výstupy z projektu ako
jeho podporu a zároveň aj ako odbornú a metodickú pomoc
učiteľom z praxe.

K základným prínosom projektu pre oblasť pedagogického
výskumu a skvalitnenia procesu edukácie na primárnom stupni
vzdelávania bude patriť:
 vytvorenie prieskumného nástroja na zistenie zabezpečenia
prostriedkov IKT na vybraných školách,
 zabezpečenie respondentov – učiteľov primárneho
vzdelávania, ochotných spolupracovať,
 vydanie odborných knižných publikácií,
 návrh e-učebnice,
 overenie elektronických materiálov v pedagogickej praxi,
 publikovanie získaných výsledkov,
 zverejnenie elektronických edukačných materiálov na
EduTechPortáli, a tak ich sprístupniť učiteľskej verejnosti.
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Záver

nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 – primárne
vzdelávanie v predmete pracovné vyučovanie“.

Riešiteľský kolektív v prvom roku riešenia v rámci plnenia
čiastkových úloh uskutočnil prehodnotenie technického
vzdelávania na základných školách v ročníkoch 1. – 4. Jeho
publikačná činnosť bola zameraná hlavne na 4. ročník. V rámci
riešenia projektu vyšla publikácia Vargová, M. – Pomšár, Z.
Praktické činnosti s materiálmi (2012). Kolektív uskutočnil prvé
prieskumy na základných školách v okrese Čadca, Kysucké
Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Nitra a Topoľčany.
V prieskumoch sa zameral hlavne na materiálno – technické

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií, PF UKF, Nitra
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UPLATNENIE KREATIVITY ŽIAKOV NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA
PRI RIEŠENÍ ÚLOH TECHNICKÉHO ZAMERANIA
APPLICATION OF CREATIVITY OF PUPILS LOWER SECONDARY EDUCATION
IN MEETING THE CHALLENGES OF TECHNICAL ORIENTATION
Milan ĎURIŠ, Miloš BENDÍK

Resume
V príspevku je venovaná pozornosť uplatneniu kreativity žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania pri riešení úloh technického
zamerania v rámci krajského kola technickej olympiády. Priebeh súťaže je prezentovaný fotodokumentáciou, v závere je ukážka
víťazných výrobkov.
Kľúčové slová: kreativita, žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, technická olympiáda
Abstract
In this paper attention is paid to the application of the creativity of pupils of lower secondary education in meeting the challenges
of technical specialization in the regional round technical Olympics. The course of the competition is presented with photo
documentation at the end of the sample winning products.
Key words: creativity, students of lower secondary education, technical Olympics
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Úvod

v dostatočnom časovom predstihu, pripraviť, spracovať
a oboznámiť postupujúcich účastníkov o realizácii krajského
kola. Samotná súťaž sa konala na Katedre techniky
a technológií Fakulty prírodných vied UMB Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Priebeh súťaže bol nasledovný:

Školská reforma základných a stredných škôl, ktorá sa
v školskom roku 2012-2013 blíži k svojmu záveru mala
vytýčených niekoľko cieľov. Jedným zo sledovaných cieľov na
základnej škole bola snaha realizovať vyučovanie tak, aby sa
nielen rozvíjala kreativita žiakov, ale aj podporovala
samostatná práca žiakov.
V sústave vyučovacích predmetov na nižšom sekundárnom
vzdelávaní má svoje nezastupiteľné miesto aj povinný predmet
Technika, prostredníctvom ktorého sa realizuje technické
vzdelávanie. I napriek významnému znižovaniu časovej dotácie,
oklieštenému obsahu učiva pre tento predmet v ostatných
rokoch, čo vnímame ako veľké negatívum školskej reformy, sú
na Slovensku školy, ktoré svojvoľne nezrušili odborné učebne
pre pôvodný predmet Technická výchova a priestory učební
nedali do ekonomického prenájmu rôznym firmám. I napriek
všetkým nedostatkom a problémom, ale najmä vďaka
entuziazmu učiteľov technickej výchovy, v niektorých prípadoch
aj s podporou vedenia základnej školy, sa technické
vzdelávanie na mnohých základných školách neprerušilo. To sa
odrazilo vo vyučovaní, aj v príprave žiakov na budúce
profesijné zamerania na strednej odbornej škole.

Privítanie súťažiacich a oboznámenie s priebehom súťaže.

Prvá časť súťaže (riešenie teoretického testu).

1. Uplatnenie kreativity žiakov pri riešení úloh
technického zamerania
Nakoľko súťaživosť je pre žiakov základnej školy
prirodzená, stáva sa aj výzvou dokázať uplatniť nadobudnuté
vedomosti a zručnosti pri riešení aj technicky zameraných úloh.
Vyhlásený a uskutočnený tretí ročník Technickej olympiády
v školskom roku 2012-2013 sa tak stal pre žiakov základných
škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií dostatočným motivačným
impulzom pre súťaženie a uplatnenie osvojených vedomostí.
Vyhlasovateľom Technickej olympiády je MŠVVaŠ SR,
odborným garantom Slovenská komisia Technickej olympiády.
Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA — Slovenský inštitút
mládeže na základe kontraktu uzatvoreného s MŠVVaŠ SR a na
základe písomného poverenia príslušného Krajského školského
úradu, od 1.1.2013 príslušného Obvodného úradu.
Tretí ročník Krajského kola Technickej olympiády
v Banskobystrickom kraji bol uskutočnený 15.2.2013,
organizačne ho zabezpečovali Krajská komisia technickej
olympiády Banskobystrického kraja, Katedra techniky
a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici a Centrum voľného
času — Junior Banská Bystrica. Súťaž bola organizovaná
v kategórií A pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka
osemročných gymnázií (OG), ako súťaž dvojíc. Ďalej to bola
kategória B pre žiakov 5. — 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG,
ako súťaž jednotlivcov.
Do tretieho ročníka Krajského kola Technickej olympiády
(KK TO) postúpilo na základe výsledkov obvodných kôl
v desiatich obvodoch (Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec,
Poltár, Rožňava, Veľký Krtíš. Žarnovica, Žiar nad Hronom,
Zvolen, celkovo z 13 obvodov), desať súťažiacich dvojíc
v kategórii A a osem súťažiacich jednotlivcov v kategórii B, čo
je o 1/3 väčší počet, ako v predošlom ročníku. Nezáujem o túto
aktivitu pretrváva v obvodoch Banskú Štiavnica, Krupina
a Rimavská Sobota.
Z postupujúcich sa súťaže nezúčastnili družstvá zo ZŠ
Obrancov mieru Detva a z Gymnázia M. Kukučina v Revúcej
(celkovo 5 súťažiacich). Dôvody neúčasti súťažiacich neboli
uvedené členom krajskej komisie.
Príprava na tretí ročník KK TO sa ukázala náročnejšia ako
v predošlom ročníku. Týkalo sa to nielen nákupu
a zabezpečenia materiálu, pracovných nástrojov, ale i prípravy
polotovarov pre súťažné kategórie. Súčasťou prípravy bolo aj

Poučenie súťažiacich o BOZP.

Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila odborná
komisia v zložení: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Ing. Ján
Pavlovkin, PhD., PaedDr. Mária Škodová, PhD. Teoretickú časť
(vedomostný test) obe skupiny súťažiacich absolvovali
v spoločnej miestnosti. Prvý súťažiaci odovzdal test už po 7
minútach, poslední súťažiaci využili takmer celý čas určený pre
teoretickú časť. Súťažiaci boli hodnotení anonymne,
prostredníctvom náhodne prideleného a vygenerovaného kódu.
Výsledky testu ukázali, že žiaci majú určité teoretické
nedostatky súvisiace s obsahom učiva predmetu Technika. Je to
dôsledok aj končiacej školskej reformy, nakoľko obsah učiva
v predmete Technika obsiahnutý vo vzdelávacom a výkonovom
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štandarde pre 7. a 8. ročník základnej školy, učitelia vyučujú
v rôznych ročníkoch po jednej hodine, podľa posledného
usmernenia ministerstva školstva. V kategórii A dosiahli žiaci
takmer 50 % úspešnosť a v kategórii B bola úspešnosť iba
37 %.

Po vyhodnotení teoretických testov a praktických úloh boli
výsledky predsedom komisie a ďalšími členmi odbornej komisie
štatisticky spracované a tabuľkovo vyhodnotené pre obidve
kategórie, pričom bolo určené aj poradie súťažiacich. Všetci
úspešní riešitelia boli ocenení diplomami, víťazi boli ocenení aj
vecnými darmi.

Praktická časť súťaže žiakov, kategória „A“, „B“.

Víťazný výrobok
„A“ Katapult

kategórie

Víťazný výrobok kategórie „B“
Nôž na korešpondenciu

Záver
Po teoretickej časti sa súťažiaci presunuli do odborných
učební (učebňa na opracovanie dreva a učebňa na opracovanie
kovových a nekovových materiálov) podľa kategórii, kde na
súťažiacich čakali praktické úlohy. Súťažiaci v obidvoch
kategóriách boli poučení o BOZP pri práci v danej odbornej
učebni, dôraz bol kladený na prácu s nástrojmi a vybavenie
učebne, v ktorých žiaci pracovali. Po poučení členovia komisie
podrobne oboznámili žiakov v skupine A, aj skupine B
o úlohách, ktoré im boli dané a o kritériách hodnotenia ich
práce. Kategória A (žiaci 8 a 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty
osemročných gymnázií) pracovali vo dvojiciach na výrobe
katapultu a kategória B (žiaci 5 – 7. ročníka ZŠ a prímy
a sekundy osemročných gymnázií) pracovali jednotlivo na
výrobe noža na korešpondenciu. Čas praktickej časti úlohy bol
stanovený na 90 minút, čo súťažiaci v plnej miere využili. Po
ukončení prác a odovzdaní výrobkov odborná komisia jednotlivé
výrobky dôsledne, precízne, odborne, ale hlavne objektívne
zhodnotila. Všetky dvojice kategórie A, a aj jednotlivci kategórie
B úlohu zvládli. Pri riešení praktickej úlohy bola v kategórii
A úspešnosť riešenia 76 % a o niečo vyššia úspešnosť riešenia
bola v kategórii B, ktorá dosiahla úspešnosť riešenia 84 %.

Ciele súťaže Technickej olympiády, rozvíjať u žiakov záujem
o techniku, uplatniť kreativitu pri riešení praktických úloh,
vyhľadávať talentovanú mládež v technike a orientovať žiakov
k štúdiu na technicky zamerané profesie na SOŠ, sa aj
spôsobom súťaživosti žiakov postupne napĺňajú. Žiaci pri
riešení praktických úloh dokázali uplatniť svoju kreativitu, čo
sa prejavilo nielen pri konštrukcii, ale i pri estetickom vzhľade
jednotlivých výrobkov. Potešiteľné bolo, že medzi súťažiacimi
bola i žiačka, ktorá v ničom za chlapcami, svojimi rovesníkmi
nezaostávala, skôr naopak.
Organizačne, po technickej aj odbornej stránke bol 3.
ročník Krajského kola Technickej olympiády kategórie A, B
v Banskobystrickom kraji zvládnutý na veľmi dobrej úrovni.
Víťazná dvojica z kategórie A postúpila do Celoslovenského
kola Technickej olympiády, ktoré bolo v máji 2013
v Bratislave.
Technická olympiáda je jednou foriem a možností, ako sa
dá technické vzdelávanie v základnej škole i v osemročnom
gymnáziu prezentovať, pričom samotní účastníci technickej
olympiády sa stávajú vzorom a motivujúcim prvkom aj pre
ostatných spolužiakov. Cieľom technickej olympiády je, aby
súťažiacich žiakov v danej oblasti bolo čo najviac a aby sa
technické vzdelávanie prezentovalo práve prostredníctvom
samotných žiakov.

Vyhodnotenie a záver súťaže.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
PaedDr. Miloš Bendík
Katedra techniky a technológií,
Fakulta prírodných vied UMB,
Tajovského 40, Banská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: Milan.Duris@umb.sk, Milos.Bendik@umb.sk
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ОТНОШЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ
СУБЪЕКТОМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
RELATION TO THE STUDENT AND SELF-REGULATION SUBJECT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
Alexander ZOBKOV, Valeriy ZOBKOV
Abstract
In this paper student’s attitude to activity and subject’s self-regulation of learning activity are considered in unity, motivation and
self-esteem - as the dominant structural and substantive characteristics of attitude and self-regulation. The definition of business
collectivistic and personal-prestigious motivation, self-esteem is given. Substantive characteristics of the student's motivation and selfesteem are the determinants of self-regulation of activity and its impact.
Keywords: attitude to activity, self-regulation, motivation, self-esteem, personality, the subject.
Резюме
В статье отношение учащегося к деятельности и саморегуляция субъектом учебной деятельности рассматриваются
в единстве, мотивация и самооценка - как доминирующие структурно-содержательные характеристики отношения
и саморегуляции. Дано определение деловой коллективистской и лично-престижной мотивации, самооценки. Содержательные
характеристики мотивации и самооценки учащегося являются определяющими факторами саморегуляции деятельности и её
результативности.
Ключевые слова: отношение к деятельности, саморегуляция, мотивация, самооценка, личность, субъект.
характеристика
личности,
интегрирующая
в
себе
мотивацию,
самооценку,
совокупность
качеств
интеллектуальной,
эмоциональной,
волевой,
коммуникативной, нравственной направленности. Единство
индивидуальной формы деятельности и личностных
характеристик определяют субъектную направленность,
субъектную
позицию
личности,
проявляющуюся
в саморегуляции субъект-субъектных взаимоотношений,
субъект-объектных взаимодействий, в самоконтроле своего
поведения и деятельности, в мере включенности личности в
деятельность, в уровне надежности и эффективности
личности в деятельности.
В этом смысле субъектная позиция личности, выступая
интегративной целостной содержательной характеристикой
субъекта деятельности, интегрирует в себе направленность
на психическую регуляцию всех видов деятельности,
в которые личность включается в процессе своей
жизнедеятельности. Однако заметим, что целостная
субъектная позиция личности, как показали результаты
наших исследований, складывается в процессе обучения
учащейся молодёжи на четвёртом курсе обучения в вузе.
Далее, если наиболее благоприятным (сензитивным)
периодом по формированию отношения к учебной
деятельности, как целостной характеристики субъекта
учебной деятельности, выступает переходный возрастной
период от младшего школьного к младшему подростковому,
то саморегуляционные возможности субъекта учебной
деятельности складываются несколько позднее – на этапе
перехода от среднего к старшему подростковому возрасту.
Данный факт объясняется активным формированием
самооценки,
как
важнейшего
регулятора
действия
и деятельности в целом, а также самосознания учащегося.
Исследованиями установлено, что если в структуре
саморегуляции
субъектом-семиклассником
учебной
деятельности
доминирующую
позицию
занимала
эмоциональная составляющая саморегуляции, у учащихся
выпускного одиннадцатого класса – волевая, то при
обучении студента на четвёртом курсе – интеллектуальная
составляющая саморегуляции.
Возникает вопрос: при каких внутренних условиях
субъект учебной деятельности способен эффективно

Задача воспитательных институтов, по выражению В.Н.
Мясищева (1960), состоит в том, чтобы культивировать
вокруг личности такие отношения и в таком сочетании,
которые
создавали
бы
субъективное
богатство
усваивающей эти отношения личности в форме ее
потребностей, интересов, склонностей, и именно такого
содержания, в котором заинтересовано общество.
В нашем понимании отношение к деятельности, в целом
к жизнедеятельности – это содержательная характеристика
субъекта деятельности, её «смысловое образование»,
определяющая
связь
субъекта
с
социальной
действительностью,
выражающаяся
в
единстве
индивидуальной формы деятельности и доминирующих
особенностей личности - мотивации, самооценки, а также
системы
качеств
личности,
зарождающаяся
и реализующаяся в процессе жизнедеятельности. В таком
понимании отношение человека к деятельности выступает
важнейшая
содержательная
характеристика
как
саморегуляции
человеком
деятельности.
Отношение
человека к деятельности, как внутреннее богатство
субъекта деятельности, развёртывается и реализуется
в деятельности через посредство этих же внутренних
психических
механизмов,
определяющих
процесс
саморегуляции деятельности. Саморегуляция проявляется и
осуществляется на трёх уровнях деятельности: индивидноповеденческом, личностном и субъектном.
К индивидуальной форме деятельности мы относим
проявления
личности
объективно-психологические
в деятельности, которые можно внешне наблюдать,
диагностировать, определять уровень активности личности
в деятельности на индивидно-повендеческом уровне. Эти
проявления или иначе черты личности характеризуют её
(личность) с интеллектуально-волевой (познавательная
активность, самостоятельность, инициативность и др.),
мотивационно-организационной
(дисциплинированность,
организованность, ответственность и др.), эмоциональнодр.)
волевой
(уверенность,
настойчивость
и
и коммуникативной (эмпатия, общительность и др.) сторон.
На
личностном
уровне
отношение
человека
к деятельности
и
её
саморегуляции
может
быть
рассмотрено как системно-структурная
содержательная
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осуществлять субъект-объектную и субъект-субъектную
связь, проявляя сознательность, активность, творчество
и быть, по высказыванию В.Н Мясищева (1960), «хозяином
этой связи»?
Нами установлено, что «хозяином» эффективной связи
человека с действительностью может быть субъект, для
которого характерен социально-адекватный тип отношения
к деятельности. В структуру такого типа отношения входят
следующие «внутренние условия» регуляции деятельности
и
жизнедеятельности:
деловая
коллективистская
мотивация, адекватная самооценка (адекватная, адекватно
высокая,) субъектные качества личности, позитивно
характеризующие ее с интеллектуальной, эмоциональной,
волевой, коммуникативной, нравственной сторон.
Деловая
коллективистская
мотивация,
выступая
доминирующим структурным образованием отношения
субъекта к деятельности, интерпретируется нами как
опредмеченная потребность субъекта, предметом которой
выступают социально-приемлемые ценности, цели, условия,
средства деятельности. Предметное содержание их
отражено в сознании в виде «личностных смыслов»,
переживаемых в форме социально-приемлемых стремлений,
желаний, ценностных ориентаций и проявляемых на
индивидно-поведенческом
(объективно-психологическом)
уровне в виде ответственности, организованности,
самостоятельности,
инициативности,
познавательнотворческой активности, эмоциональной устойчивости
к сбивающим
факторам,
настойчивости,
позитивной
коммуникации.
Другим
важнейшим
структурным
компонентом
отношения личности к деятельности, активно участвующим
в ее регуляции, является самооценка.
Мы
рассматриваем
самооценку
как
системное
личностное
образование,
включающее
целый
ряд
важнейших механизмов регуляции действия и деятельности
в их взаимосвязи: особенности целеполагания, особенности
эмоциональных
переживаний
уверенности-сомнений,
субъективная
оценка
достигнутого
результата.
Неадекватность в одном из звеньев системы приводит
к неадекватности самооценки в целом. Существенным
аспектом, характеризующим уровень самооценки, являются
показатели целеполагания, переживаний уверенностисомнений в достижении цели действия.
Напомним, что для социально-адекватного типа
отношения
учащегося
и
деятельности
характерна
адекватная самооценка.
Для определения уровня самооценки нами был
разработан
психодиагностический
мотивационносамооценочный опросник (1992, 2011), апробированный
в ряде исследований. Наряду с данными анализа
особенностей целеполагания и результативности действий
и деятельности в целом, важным показателем для
характеристики уровня самооценки как указывалось выше,
является выраженность степени переживаний уверенностисомнений в реализации цели действия. Исследованиями
установлено,
что
для
достижения
реальной
(удовлетворяющей) цели действия нужна не 100процентная уверенность в успехе, а оптимально
выраженная степень уверенности, равная 67 + 1 %.
Дефицит уверенности или собственная неуверенность
в данном случае указывает на трудность задачи действия.
Дефицит уверенности, равный одной трети 100-процентной
самооценочной
шкалы
уверенности,
отражает
неопределенность ситуации и указывает на формирование
состояния мобилизационной готовности к выполнению
запланированного действия. Вероятно, в данном случае
можно и следует говорить о равновесном состоянии, по

терминологии профессора А.О. Прохорова (1998), когда
человек адекватно отражает ситуацию, свои возможности,
использует
социально-приемлемые
средства
для
реализации
цели
действия,
адекватно
оценивает
достигнутый результат.
Наличие
деловой
коллективистской
мотивации,
адекватной самооценки способствуют специфической
организации качеств личности, характеризующих ее
с различных сторон и превращая учащегося в субъекта
деятельности, для которого свойственны по выражению
(1959)
«минимум
нейтральности,
С.Л. Рубинштейна
безразличия, равнодушия».
Исследованиями установлено, что для субъекта учебной
деятельности,
характеристикой
которого
является
социально-адекватный тип отношения к деятельности,
выраженная способность к саморегуляции своего поведения
и деятельности, свойственна определённая структурная
организация качеств личности. Доминирующую позицию
в структурной организации качеств личности занимают
качества
мотивационно-организационной
(моральнонравственной)
направленности
(ответственность,
дисциплинированность
и
др.);
организованность,
подчиненную
–
интеллектуально-волевые
качества
(самостоятельность,
инициативность,
познавательнотворческая активность и др.), эмоционально-волевые
качества (уверенность, настойчивость, эмоциональная
устойчивость и др.), коммуникативные (общительность,
эмпатия и др.).
Изучение механизмов и условий формирования
адекватности в системе «мотив – самооценка – качества
личности – саморегуляция», является существенным
аспектом в познании внутренних условий становления
таких кардинальных характеристик развития учащегося как
«воспитуемость», «обученность», высокая эффективность
деятельности.
Формирование личности с социально-адекватным типом
отношения
к
деятельности,
характеризующегося
выраженной способностью к саморегуляции поведения
и деятельности, следует начинать, что и подтверждают
наши
исследования,
с
формирования
объективнопсихологических черт личности, характеризующих её со
стороны
субъектности
(аккуратность,
дисциплинированность, организованность, ответственность,
любознательность, самостоятельность, инициативность,
коммуникативная
совместимость
и
др.).
Итогом
формирования субъектных качеств личности с социальноадекватным
типом
отношения
будет
выступать
складывающаяся
в
процессе
онтогенеза
деловая
коллективистская мотивация, адекватная самооценка,
с характерной для неё эмоциональной составляющей,
адекватной саморегуляцией деятельности.
Исследования показали, что детей и учащейся молодежи
с социально-адекватным типом отношения к деятельности
около десяти процентов. Для значительной части детей
и учащейся молодежи характерен социально-неадекватный
тип отношения к деятельности, в структуре которого
доминируют лично-престижная мотивация, неадекватная
самооценка (завышенная, заниженная, неустойчивая,
неустойчивая с тенденциями к завышению или занижению,
деструктивная), качества личности, отражающие специфику
мотивации и самооценке.
Лично-престижная мотивация интерпретируется нами
как опредмеченая потребность, предметом которой
является
личное
самоутверждение
средствами,
не
связанными с аспектами деятельности. Реальные ценности
деятельности в данном случае отражаются в сознании
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человека в неадекватной форме, в качестве средств личнопрестижного самоутверждения.
Для личности с социально неадекватным типом
отношения к деятельности, как правило, характерны
неравновесное психическое состояние, эмоциональная
неустойчивость, что вносит определенные коллизии
в субъект-объектные взаимодействия и субъект-субъектные
взаимоотношения,
снижая
эффективность
действий
и деятельности или делая последнюю нестабильно
эффективной. В данном случае можно говорить о том, что
в саморегуляции
субъектом
деятельности
имеются
нарушения. Коррекцию качеств и свойств личности
с социально
неадекватным
типом
отношения
к деятельности следует начинать с коррекции объективнопсихологических
проявлений
(черт)
личности
в деятельности.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ
SATISFACTION AND EFFICIENCY OF PROFESSIONAL EXPERTS OF VARIOUS PROFESSIONS
Olga FILATOVA
Abstract
In article results of research of features of satisfaction and effectiveness of professional work of specialists of different professional
groups, "the man - Human", "human - machinery" and "man - nature." Satisfaction with work is regarded as a component of
efficiency.
Keywords: profession, professional, professional activities, satisfaction with work, efficiency of activity.
Резюме
В статье представлены результаты исследования особенностей удовлетворенности и эффективности профессиональной
деятельности у специалистов различных профессиональных групп «человек – человек», «человек – техника» и «человек –
природа». Удовлетворенность трудом рассматривается как компонент эффективности.
Ключевые слова: профессия, специалист, профессиональная деятельность, удовлетворенность трудом, эффективность
деятельности.

Проблема
удовлетворенности
и
эффективности
деятельности человека представляет интерес для многих
российских и зарубежных исследователей различного
научного профиля - социологов, экономистов, философов
и психологов. Поскольку данный феномен является
ценностью как для каждого отдельно взятого человека, так
и для общества в целом. Наибольший всплеск изучения
удовлетворенности и эффективности профессиональной
деятельности у специалистов различного профиля
приходится на 70-80-е гг. XX в. Однако накопленный
эмпирический
пласт
исследований,
несомненно,
обладающий высокой научной ценностью, все же нуждается
в пересмотре в связи с изменениями социальноэкономического
устройства
России
за
последние
десятилетия.
Проблема
удовлетворенности
и эффективности профессиональной деятельности в рамках
некоторых специальностей слабо исследована. Наиболее

полно были изучены данные параметры детельности
у рабочих промышленных предприятий (Н.Я. Белова,
К. Замфира, А.Л. Свенцицкий, Г.И. Хорошев, В.А. Ядов)
[1,2,4,5].
Эффективность деятельности (от лат. Effectivus дающий
определенный
результат,
действенный)
–
отношение достигнутого результата к максимально
достижимому или заранее запланированному результату.
Традиционно выделяют два универсальных критерия
эффективности деятельности:
1. продуктивность (экономическая), понимаемая как
целенаправленной
результат
определенной
деятельности, которая совершается в данный отрезок
времени (рабочий час, смену) в известных условиях;
2. удовлетворенность
(трудом,
принадлежностью
к группе), понимаемая как психологическое состояние,
вызванное соотношением определенных притязаний
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субъекта, трудовой деятельностью и возможностью их
осуществления [3].
Целью
нашего
исследовани
стало
изучение
особенностей
удовлетворенности
и
эффективности
профессиональной деятельности представителей различных
профессиональных групп. Общее число испытуемых
составило 54 человека, из них 23 человек – представители
профессии типа «Человек – человек», 21 человек –
«Человек – техника», 10 человек – «Человек – пирода». Все
испытуемые имеют среднее профессиональное образование
по специальностям и работают в настоящее время.
В качестве диагностического инструментария нами были
использованы диагностические методы и методики: анкета
О. Лайкерта «Удовлетворенность деятельностью», метод
экспертных оценок – оценочные шкалы «Эффективность
деятельности» О.В. Филатовой; методика Л.Г. Почебут
«Специфика межличностных отношений в коллективе»
и статистическая
обработка
эмпирических
данных
(нахождение среднегруппового значения, φ* - критерий
углового преобразования Фишера).
В ходе эмирического исследования были получены
следующие данные.
Для трех групп испытуемых характерна высокая степень
удовлетворенности организацией труда, самые высокие
показатели имеют сотрудники – представители профессий
типа «человек – человек». По остальным показателям
удовлетворенности
более
высокий
уровень
имеют
представители профессий типа «человек – природа».
Самый низкий уровень удовлетворенности условиями труда
имеют представители профессий типа «человек – техника».
Ведущими мотивами деятельности у сотрудников –
представителей
профессий
типа
«человек-человек»
является
удовлетворенность
результатом
(среднее
групповое значение равно 4). У представителей профессий
типа «человек-техника» можно выделить несколько
ведущих мотивов – это избегание наказания и престиж
(среднее групповое значение – 4,6 - 4,7). Ведущим мотивом
деятельности у представителей профессий типа «человекприрода» является общественная полезность (среднее
групповое значение равно 3,3). Это свидетельствует о том,
что у представителей различных типов профессий ведущие
мотивы
различны.
Наименее
важным
мотивом
у представителей профессий типа «человек-человек»
является избегание порицания (среднее групповое
значение – 3,4), у представителей профессий типа
«человек-техника» - удовлетворенность результатом
(среднее групповое значение равно 3), а у представителей
профессий типа «человек-природа» - зарплата (среднее
групповое значение – 3,4).
Полученные данныепозволяют нам утверждать, что
у представителей профессий типа «человек-человек»
можно выделить несколько преобладающих способов
стимулирования – это благодарность и премия (среднее
групповое значение – 3,8), у представителей профессий
типа
«человек-техника»
наиболее
эффективными
способами стимулирования являются угроза увольнения
и премия (средние групповые значения – 5,9; 5,7). Для
представителей
профессий
типа
«человек-природа»
действенный способ стимулирования –угроза увольнения
(среднее групповое значение – 3,3). Таким образом,
у представителей профессий типа «человек-человек»
и «человек-техника» одинаково эффективным будет такой
способ стимулирования как премия, а для представителей
профессий типа «человек-техника» и «человек-природа» угроза увольнения. Наименее эффективны способы
стимулирования сотрудников – представителей профессий
типа «человек-человек» – снижение зарплаты и выговор

(среднее групповое значение – 3), представителей
профессий типа «человек-техника» - благодарность
(средние групповые значения – 3,7). Для представителей
профессий
типа
«человек-природа»
наименее
эффективным способом стимулирования является премия
(среднее групповое значение – 1.3).
Все три группы испытуемых имеют высокий уровень
удовлетворенности трудом. Самые высокие показатели
у представителей профессий «человек – человек», самые
низкие - «человек – природа».
У сотрудников – представителей профессий типа
«человек-человек» высший уровень развития имеет такие
показатели, как работоспособность (среднее групповое
значение – 7,6), у представителей профессий типа
«человек-техника» - целеустремленность, продуктивность,
работоспособность и инициативность (среднее групповые
значения – 6; 5,9; 5,6; 5,5), у представителей профессий
типа «человек-природа» высокие показатели получены по
шкалам:
продуктивность,
работоспособность
и организованность (средние групповые значения – 6,3).
Это говорит о том, что у представителей всех трех типов
профессий высокие показатели работоспособности. Они
способны длительное время поддерживать максимальный
темп выполнения профессиональной деятельности.
У представителей специальности «человек-человек»
низкие
показатели
эффективности
по
шкале
продуктивность (среднее групповое значение – 6,8),
у представителей профессий типа «человек-техника» организованность (среднее групповое значение – 3.3),
у представителей профессий типа «человек-природа» исполнительность
и
целеустремленность
(средние
групповые значения – 5,4).
Во всех трех группах психологический климат
коллектива
расценивается
испытуемыми
как
благоприятный. Для них характерно сформированное
активное ядро коллектива. Наблюдается гармоничный
баланс
делового
и
эмоционального
опосредования
межличностного восприятия и взаимодействия. Отсутствуют
явные или скрытые группировки, негативно настроенные по
отношению друг к другу, руководству или его распоряжениям. В таких коллективах маловероятны тяжелые
конфликтные ситуации. Сотрудники удовлетворены своей
профессией,
условиями
службы,
ее
оценкой
и стимулированием, взаимоотношениями между коллегами
как по горизонтали, так и по вертикали, стилем руководства
и перспективами дальнейшего роста. Но все же имеют
место у сотрудников – представителей профессий типа
«человек – человек» и оценки СПК как средне
благоприятного и неблагоприятного, в отличие от
представителей профессий типа «человек – техника»
и «человек – природа», для которых такие оценки
нехарактерны.
Сравнительный анализ с использованием φ*- углового
преобразователя Фишера позволяет утверждать, что между
сотрудниками – представителями профессий типа «человек
– человек» и «человек – техника» были выявлены различия
по
следующим
показателям:
удовлетворенностью
организацией труда; ведущими мотивами: избегание
наказания,
престиж,
удовлетворение
результатом;
способами
стимулирования
деятельности:
похвала,
благодарность, премия, снижение зарплаты, выговор,
повышенный
тон;
эффективности
деятельности:
продуктивности, исполнительности, целеустремленности,
организованности.
Между сотрудниками – представителями профессий типа
«человек – техника» и сотрудниками – представителями
профессий типа «человек – природа» были выявлены
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различия по следующим показателям: удовлетворенности
организацией
труда;ведущим
мотивам
таким,
как
зарплата,продвижение по службе, избегание порицания,
удовлетворение результатом; способам стимулирования
деятельности таким, как похвала, премия, помощь,
выговор;
намерению
уволиться;
эффективности
деятельности:
продуктивности,
инициативности,
работоспособности.
Между сотрудниками – представителями профессий типа
«человек – человек» и представителями профессий типа
«человек – природа» были выявлены различия по
следующим показателям: удовлетворенности организацией
труда; ведущими мотивами такими, как зарплата,
продвижение по службе, избегание порицания, престиж,
удовлетворение результатом; способам стимулирования
деятельности: похвала, благодарность, премия, помощь,
снижение
зарплаты,
повышенный
тон;
намерению
уволиться;
эффективности
деятельности:
работоспособности и целеустремленности.
Результаты исследования являются одним из элементов
алгоритма формирования навыка у руководителя по
созданию «слаженной» команды, что способствует
установлению благоприятного социально-психологического
климата внутри коллектива. Полученные данные позволяют
руководителю
использовать индивидуальный
подход
к исполнителю
с
целью
максимизации
его
профессионального потенциала. Результаты способствуют

организации целенаправленного и эффективного отбора
необходимых специалистов, уменьшив вероятность ошибок
при подборе, расстановке кадров, аттестации и оценке
персонала.
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MULTIMEDIA AS A PHENOMENON IN THE SUBJECT TECHNOLOGIES
MULTIMEDIA AKO FENOMÉN V PREDMETE TECHNIKA
Ján STEBILA, Ľubomír ŽÁČOK
Abstract
We deal with the summary of essential characteristics of Technology, which are the fundamental elements of the State educational
programs. The aim was to analyses an example of usage of a multimedia teaching aid in Technology and to draw attention to its
function as a tool to develop knowledge, skills and creativity of students. In the empiric part we adverted to a pedagogical experiment
which proves that a computer (MTA) significantly influences not only the efficiency of students during teaching but also their
motivational effect during the lessons.
Key words: technology, teacher, pupils, digital competence, teaching process, multimedia
Abstrakt
V článku sa zaoberáme súhrnom základných charakteristík predmetu Technika, ktoré sú charakterizované podľa prvkov štátneho
vzdelávacieho programu. Cieľom bolo poukázať na využitie multimediálnych učebných pomôcok v predmete Technika a upozorniť na
ich využitie a funkciu ako efektívny nástroj pre rozvoj vedomostí, zručností a kreativitu žiakov. V empirickej časti opisujeme
pedagogický experiment, ktorý dokazuje, že počítač a multimediálne učebné pomôcky významne ovplyvňujú nielen výkonnosť žiakov
pri vyučovaní, ale aj ich motivačný efekt počas vyučovania.
Kľúčové slová: technika, učiteľ, žiaci, digitálne kompetencie, vyučovací proces, multimédia

Introduction

In the spirit of current trends concerning development of
technology and knowledge about effective education, teachers
of natural science subjects aim to use computers during lessons
and develop their digital competences that way. They are trying
to create MTA which would fulfill the conception of creative
humanistic teaching approach in subjects where a computer
serves as a means of the teaching process. Teaching with the
use of multimedia helps to develop in individuals such abilities,
skills and competences, which help them, cope with fast
changes in personal and social life. They will help him in
a range of unpredictable problems.

If we live in the digital age is nonsense to education this
direction. We can even argue that time is forcing schools to
introduce digital practices and generally accepted approach
digital educational process. Because the pupil is increasingly
comes into contact with various forms of IT school student
must learn to work your co-exist in the digital world. Here are
opening doors to schools for various devices and technological
advances.
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competences in such extent, which would equip them for adult
life and for further self-education according to the needs of
practice, and which would represent a basis for their further
education and professional growth. (Official Journal of the
European Union, 2006).

In Slovakia they have been speaking about the need to
change education and transform current school into a school
based on humanistic principles of tolerance and mutual support.
Purposeful and systematic development of key competences,
knowledge and skills, which can be used to take over a wide
range of positions and functions at a certain moment, have
become the subject-matter of education. Acquiring this life
important a competence causes that a man is not only able to
specifically and flexibly apply what he has learnt but in the
future he will also be able to:
 change what he has learnt according to one’s needs,
 integrate into his knowledge system
new dealing
alternatives,
 choose from more alternatives so that he would behave
appropriately,
 combine newly gained skills with the older ones,
 widen his behavior repertoire by means of one’s own
synergy.
On the basis of researches conducted by a number of
authors the importance of some competences, which are
essential for professional and economic future of an individual,
is currently evident. These competences are called key
competences:
1 ability to speak and cooperate
2 ability to solve problems and create,
3 responsibility,
4 independence and efficiency,
5 ability to think and learn,
6 ability to justify and evaluate,.
7 information and computer literacy.
A new step in Slovak educational environment is
represented in the interest of professional but also lay public in
issues concerning education focused mostly on its quality and
functionality. Economic categories such as efficiency and
quality, which are hard to measure, have become a challenge
even in the environment of our school education, mostly under
the pressure of practice and in confrontation with foreign
experiences of many pupils, students and their parents
(Krišťák, 2008).
The common element, which characterizes closing in of
educational systems of the EU and OECD member states, is
represented by key competences as a part of curriculum with
the aim to develop not only knowledge but also the personality
of a student. Key competences have become a real need of
modern education during the recent years, which led to
applying a strategy that knowledge is the most valuable source
of economic growth and the most important capital of Europe
are educated people (Eurydice, 2002). Integrating this effort
resulted in the Lisbon process and its main strategic target for
the European community: to develop key competences in
a society based on knowledge, which the Council of Europe in
Lisbon specified from the year 2000 until 2012 as follows:
 Make key competences acquisition accessible to everybody,
even to less gifted pupils, pupils with special educational
needs, pupils who leave the educational system untimely,
and to the adults.
 Support validity and evaluation of key competences in the
public and make further education and employment of
citizens easier that way.

Digital Competence and Teaching Process
There are only a few competences that students acquire
based on their own effort and whose development they even
prefer. Among these belongs digital competence, i.e. awareness
to use digital technologies and working with information.
Acquiring this competence along with communication
competences represents an important element of formal and
informal education. Developing technologies such as
computers, the Internet and its services (chat, social networks,
e-mail, and video conferences), mobile telephones, digital
cameras etc., participate on developing digital competence.
Under digital competence we understand the ability of pupils
to:
 Search for and evaluate information – pupils should not only
be able to look for information but also to assess their
reliability, validity, possibilities of distorting data and
information sources, choose information relevant for solving
a certain task when considering their origin and quality.
Pupils should be able to obtain and collect information,
process the acquired data, draw conclusions and answer
hypotheses.
 Process information – pupils should be able to use digital
technologies to analyze, process and present information,
they should know that they can use models and modeling
for demonstration of a situation and a process on the
screen, to analyze equations and relations based on
a change of variables and use this possibility.
 Share and exchange information – it is connected with
communication, pupils should know different ways and
conventions which are used during communication and use
this knowledge for a suitable presentation of information
taking into consideration the audience. (Nationalstrategies,
2009).
Digital competence includes self-confident and critical use of
technologies of the information society for work purposes, in
free time and for communication. It is based on basic skills in
ICT. Using a computer to obtain, asses, save, create, present
and exchange information and to communicate and participate
in cooperating networks using the Internet.
Digital competence requires full understanding and
knowledge about the character, task and opportunities of
technologies of the information society in everyday context, in
personal and social life and at work. These include main
computer applications like word and spreadsheet processor,
databases,
saving
and
managing
information
and
understanding opportunities and possible risks, which are
concerned with the Internet and communication via electronic
media (electronic post, network tools) at work, in free time, to
share information, to cooperate on the network, for education
and research. Individuals should also understand how
technologies of a communication company support creativity
and innovations and should also be aware of the issue
connected with validity and reliability of accessible information
and of legal and ethical principles of interactive use of
technologies of the information society. The necessary skills
include ability to look for, collect and process information and
to use it in a critical and systematic way, to asses its relevance
and to distinguish between reality and virtual world and at the
same time identify connections. Individuals should be able to

These steps have been recommended by the European
Parliament when concerning key competences for lifelong
learning (The European framework) with the aim to provide
such content and quality of basic and specialized education,
that they would offer young people a means to develop key
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use the tools for creating, presentation and understanding
difficult information and to make accessible, to look for and use
services created on the Internet. Individuals should also be able
to use technologies of information society to support critical
thinking, creativity and innovation.

scientific research and that way simulate working conditions of
scientists.
Digital microscope shows the field of vision on a computer
screen. Visualization of abstract technical terms for students
offers space for discussion, interaction and active participation
of students in the construction of their own knowledge. It
allows mutual problem solving and cooperation of students.
Modern digital technologies support mobility and possibility
to organize teaching or its parts directly in the field. Students
have an opportunity to collect information in the field and
process them subsequently in the class or in a workroom.
Mobile Internet accessibility enables on-line communication
between the field and the class.

Multimedia in Teaching Technology
For each subject of a curriculum in our schools abilities have
been defined, which should primarily be developed in a certain
subject concerning the content and character of the subject. By
an intersection of all subjects we can naturally develop all
aspects of digital competence of a student. In natural science
subjects it is important to assign students with such tasks which
will make them search, asses, choose, analyze, process and
present information.
Technology as a natural science and experimental subject,
literally offers itself to a complex use of digital technologies.
Their significant advantage when compared to traditional
teaching means is their visualization, simulation, active
intervention, interactivity, instant feedback, decision making
strategies, motivation. How can a teacher of Technology catch
the attention of a present day student? Digital technologies
offer a solution, which significantly support object and
interactive teaching while still allow the teacher to apply
innovative teaching strategies more effectively. These
strategies primarily are:





group work and cooperative teaching - develops social skills,
ability to cooperate, to share work, and take the
responsibility for it,
integrated teaching - builds an integrated view at natural
phenomenon,
project teaching - develops a variety of skills of a student
during a complex processing of an assigned task,
problem teaching - develop the ability to think critically and
creatively.

Image 1 Demonstration of Current Textbooks for Technical
Education
Search of Innovative Approaches and Forms of Teaching
Technology in a Lower Secondary Education
A part of education, which a pupil should get during the
school attendance, is also acquiring of knowledge, skills and
habits of Technology. This basis is a very important condition
for acquiring and developing additional knowledge of pupils.
Each of us achieves success in gaining new knowledge in
a different way. The volume of information, that we can
remember at once, is very small. This causes considerable
problems during the education. One pupil learns everything by
heart, while he or she does not understand it, the other one
tries to understand the subject matter and to distinguish what
is important in it. Some pupils take notes of what the teacher
explains while others need to be tested immediately. Some
students prefer spoken word, others visual image when
obtaining information. Everyone uses a different learning
process, characteristic of the individual learning style. Our longterm interest was, and still is, to teach pupils the elements of
Technology. New innovative approaches allow us to use
multimedia and computers in teaching. We tried to profit from
our skills, knowledge and potential when searching and creating
new effective teaching aids, which would fully replace the
momentary deficit of them for the issue, and make the
education more effective. Streamlining of teaching is a very
difficult and long process and it cannot be solved
comprehensively. When creating new multimedia teaching aid,
we focused mainly on Technology issues where computers are
used as means for teacher’s work, but also for pupils.
We realize that the use of information technology and
computers in the teaching process also brings certain
disadvantages and complications, but we believe that when
they are used properly, they are indispensable means of
humanization of teaching and they significantly contribute to

Applying digital technologies and developing key
competences of students on the Technology lessons require
direct interference into the organization of teaching and into
the teacher’s work. The most serious step is adjustment of
curriculum in such a way that it would offer enough space not
only to use digital technologies but also to create space to
discover knowledge, to solve problem tasks and situations, for
project work and other outputs (3D tools, simple animations,
quiz, etc.) which would be created by students. Sophisticated
work with a textbook and a scientific text (reading
comprehension, learning from a text, orientation in a text,
classification, using essential information), individual search,
examination, discovering represent a didactically effective way.
From the point of view of developing digital competence
and basic competence in the filed of science an technology it is
necessary to conduct observation and experiments with the
support of digital technologies on the classes of practical
exercises. The method of observation and experiment is mostly
used only to consolidate and confirm already obtained
knowledge of students. While solving problem tasks and
situations it is necessary for students to search for, critically
asses and choose information while taking into consideration its
relevance and credibility of the information sources.
Growing accessibility of computers in education allows
students to analyze a problem and validate its result using real
school experiments. Another value added to conducting e.g.
school experiments in computer supported laboratories is the
possibility to apply in students’ work the basic principles of
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the creativity of pupils. The teacher is the one who must be
aware that the computer is a means that can mediate
information to the pupils, but emotions and love can be
expresses only by the teacher.
In order to have effective education that would equally
develop cognitive and affective area of a personality of the
pupil, it is necessary, except for computer technology, to use
various methods, contents and forms in teaching. There is no
content that could be mediate without methods and there is no
mediation without a medium (teaching aid). For these reasons,
when we were creating and searching for effective procedures
of using the new teaching aid, we tried to use, except for
computer technology, synergies of other methods and
procedures, particularly in the area of project and problem
teaching. The role of MTA is to satisfy the pupil’s needs in
cognitive but also in affective areas.

not needed. MTA application runs right after you insert the
media into the CD drive as Autorun.
Initial instructions are as follows:
 Run the Windows operating system,
 insert the MTA CD into the CD drive and wait for the
automatic run of Autorun ,
 the main menu of MTA appears.
Autorun (material on CD-ROM) is divided into the following
main headings which include:
 A multimedia teaching aid - The Program,
 The construction, basic repair and maintenance activities PowerPoint presentation I,
 PowerPoint Presentation II,
 Publication in PDF.
The main menu is the base of the program. It is possible to
choose the desired item by using the arrow pointer. The first
item of the MTA offer is theProgram. It has the nature of
interactive games with elements of Technology. It consists of
the main MENU, which includes five main parts.
1) PROGRAM - brief information on orientation in the program
is described here, pupils very quickly learn how to use the
program.
2) MEMORY GAME- a classical type of memory games.
Randomly distributed cards are placed in the game field.
The task is to look for a pair of identical pictures of electric
signs and its name. After choosing two cards, they are
compared, and if they are the same, they remain visible.
After the game, the cards are automatically mixed.
3) TEST - contains 28 questions on issues of electric signs and
situations, where the response is supposed to be selected
from the menu a, b, c. The number of the questions and
correct answers is shown.
4) END - this section serves to complete the application.
A single mouse click brings us back to Autorun .
Other files of MTA: The construction, basic repair and
maintenance activities. Presentations in MS PowerPoint include
solving traffic situations. In the first of them, there is
a graphically presented bike (bicycle types, construction, main
parts, construction junctions, repair works of various bicycle
components, bicycle lighting system, adjusting of brakes,
handlebars, seat, bicycle accessories, etc.). The next
presentation indicates solutions to various traffic situations,
especially crossroads with an interpretative text. The
presentations are closely connected to the content of the
publication and they appropriately complete it.

Multimedia Teaching Aid for Technology
The core of MTA is specially made of presentations and
teaching text stored in the form of CDs. MTA accepts the
current situation of information technology and pedagogicalpsychological processes. When we were creating it, the bases
were our skills, experience, and knowledge in the field of
Technology, multimedia production, psychology and didactics of
technical subjects.
The teaching aid presents a new subject matter, procedures
and solutions of problem tasks in the field of Technology to
students. Initially, it requires an intensive work with a computer
and it is associated with a certain risk that is always present
when computers are used in teaching. Teaching through MTA
brings much more pleasure from teaching the subject for
teachers as well as learning for students. The effectiveness of
the educational process multiply exceeds traditional teaching
methods. MTA helps pupils to achieve self-reliance, it
encourages them to learn actively, it teaches them how to
search and use information needed for their independent
movement in traffic. It promotes activity and responsibility.
Through MTA pupils learn how to discover, solve problems,
experiment, and ask questions on this issue.
A teacher acts as a consultant and organizer when using the
aid during the lesson. He or she selects a subject matter based
on the needs and interests of pupils. He or she supports the
open communication, solving, thinking, or ideas and leads
pupils to make decisions on their own. The teacher requires
from the pupils to evaluate their activities and express their
opinions.
If pupils are led to any practical or intellectual skills, they
have certain needs. These needs occur when pupils learn things
that require a corrected practice.
If the education is supposed to be effective, the needs of
the pupil must be met in the cognitive as well as in the affective
area.
MTA is designed for MS Windows. The program is able to
operate in the operating systems MS-DOS and MS Windows. If
we want to use all the options, it is necessary to have
a computer supporting the playback of various computer
applications and respecting the system requirements mentioned
above (CD-ROM or DVD-ROM drive, Adobe Reader, Windows,
etc.). A mouse is a necessary element of control. To control the
MTA program is very simple. Everything is controlled by the
simple mouse clicking on various objects in the program.
Running of the program from CD-ROM requires a free memory
on the disk (c: disk requirements are reduced with more
available memory). It is still possible to open the objects, if the
mouse pointer has an arrow shape. Installing the program is

Use of Multimedia Teaching Aid in the Teaching Process
We started using MTA at selected primary schools.
Gradually, we refined it and added new information. Currently,
MTA is used by number of teachers who attended a training
seminar at the Department of Techniques and Technology at
the Faculty of Natural Sciences of Matej Bel University for the
output of the grant project ME SR and SAS named A System of
Lifelong Learning in the Field of Technical Vocational Subjects
in Information Society. These teachers (multipliers) became
familiar with the aid at the seminar and learnt how to use it.
When using MTA, it is suggested to organize teaching as 45
minutes long lesson (one teaching unit), which is internally
divided into three parts: a part of motivation and exposure,
a part of implementation and activation, and a part of creativity
and improving.
Part of Motivation and Exposure
In the introduction, the teacher motivates pupils, briefly
repeats the already known knowledge and skills from the
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previous lesson. If the teacher finds out that pupils have not
acquired the previous lesson matter (issue) enough, he or she
will explain it by using an example and will describe the
problematic things that are not clear to pupils.
In this part, pupils are not required to remember all the
details of the new discussed matter. Understanding of the
context, relations and causes is particularly required. The
discussion of the new matter starts with the explanation of
what its theme is. Pupils must have an idea about what they
are going to learn and why.
If the teacher is sure that pupils have understood what the
problem is going to be discussed, he or she proceeds to a new
interpretation of the new subject and he or she describes,
solves and comments the problem and its steps and important
observations. Pupils watch the interpretation on the computer
screens or projection screens and listen to the explanation of
the teacher. The teacher should choose illustrative examples
that motivate pupils to work alone. The teacher’s examples
ought to respect the pupils' interests and they should include
the problems of the real life. Such examples meet the needs of
pupils to actively repeat and strengthen skills and acquired
knowledge.
When explaining, the teacher might use also wrong
procedures, where pupils learn how to identify the wrong
approach and try to correct it. They acquire skills and learn how
to find solutions to problems. They develop their critical and
evaluating thinking, and they adopt also the model procedures
at the same time.

procedures and means to solve them during the lesson. This
condition is met in the third part.
Part of Creativity and Improving
In the third part, pupils deal with problem tasks or they
write a test, which is offered in MTA. The didactic test is in
terms of intensity and the applicable procedures comparable
with the previous teacher explaining. Handling of these tasks
should demonstrate the pupils´ application of their skills and
knowledge. The test also serves as a feedback to the teacher.
In addition, pupils individually or in groups suggest simple
problem situations; they propose and describe, etc.
During the creative, individual and team work of pupils, the
teacher monitors and directs their work. After finishing the
duties and tasks, pupils individually evaluate their performance.
The teacher tries to positively evaluate the pupils by verbal
praise.
Research of the Impact of MTA on Development of
Technical Education at Slovak Schools
In this chapter we describe what we wanted to find out,
why it was needed, and how we gained and processed various
information of the educational experiment.
In general, there is an opinion that an indicator of the
effectiveness of the educational process is the result of a pupil.
It should be noted that when we focus on the reaching that
result, we must be also interested in the time during which the
pupil achieved it. There is a difference when two pupils
achieved a result of the same quality, but one managed to do it
in a few hours and another in three days.
The effectiveness is also predicated by the quantity of
energy and effort the pupil had to make for achieving the
desired result.
Currently, there are several methods and techniques,
according to which it is considered to what extent the work of
a teacher was effective in the teaching process. For example,
time of the active work of pupils in the teaching process is
measured. The effectiveness tends to be considered on the
basis of knowledge or a change of opinions, attitudes and value
orientation. Neither one of these methods can be said to be
a really optimal indicator of reality, since the results, which are
considered, may affect a large number of factors and none of
these methods considers them comprehensively.
Based on the foregoing, we state that the consideration of
the effectiveness of the teaching process currently more or less
depends on the ability of the teacher, i. e. to which extent the
teacher uses his or her processes, methods and new teaching
aids at work, etc.
Although we embarked on implementing the multiannual
educational research, experience was more important than the
gathered numbers and output to us. The experience was
supposed to confirm that MTA is effective and helps pupils
when learning.

Part of Implementation and Activation
The objective of the second part is to correct the practice of
each pupil. Pupils repeat the acquired matter which was
demonstrated by the teacher. During the second part, they use
MTA.
During the lesson, pupils add the teacher's audio-visual
presentation with their supplementary notes and they ask the
teacher or classmates some questions. The teacher supports
the discussion on the topics and integrates the whole group.
The corrections of students´ own work is important. Pupils
check themselves and verify, if they proceed in the right way or
not. They choose the following steps on their own. They need
the teacher's aid in emergency situations, especially in technical
matters when something does not work. According to a number
of educational resources, the self-assessment of pupils is
possible only if several conditions are met:
 During the educational activities, pupils have to know the
basic steps of the activities leading to solving the problem.
This condition is met when the teacher summarize the
entire procedure into a few main points at the end of
explaining.
 Pupils have to be familiar with model solutions in order to
compare their work and the work of the teacher. This
condition is met, since pupils solve the same problems as
the teacher.
 Pupils have to know the output solution of problematic
tasks. This condition is met, since pupils know the result, to
which they have to come.
 The teacher should assign more open (divergent) problem
tasks during the lesson, where students have the
opportunity to obtain a sense of achievement and selfesteem. This condition is met, since within the various parts
the teacher implements the solutions of problem tasks that
are designed to develop creative thinking and gives a space
for the invention of the pupils.
 The teacher should enable pupils to freely choose the
number of tasks, their sequence, intensity, or the

Subject, Aims and Hypotheses of the Research
This chapter aims to present the actual results of the
research that we gathered in the research of implementation of
MTA into teaching. It ought to highlight the merits of using MTA
in teaching subject Technology. We chose the method of
experimental verification for the purposes of this research.
Subject of the Research
The research was made among pupils of the 2nd level of
primary school. Teaching of Technical Education in selected
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thematic areas is supported by MTA. There is an optimum
support of information and communication technologies.

distributed. That is why we can process data as a selection of
the normal distribution in the research. In terms of external
validity of the research, we performed the sampling selection
by the stratified selection. The sample was made of 214 pupils
of the 7th year from five primary schools in the Slovak Republic.
To be able to objectively determine whether our MTA
(independent variable) affects the level of knowledge of road
safety education of pupils of the 7th year of primary schools in
Technical Education, we included two groups of respondents in
the experiment: the control group and the experimental group.
The control and experimental groups were always formed by
the entire class. The control group consisted of 107 pupils. 107
pupils were also in the experimental group. We purposefully
marked all control subgroups as one control group CON and all
the experimental subgroups are identified as one experimental
group EXP.

Aims of the Research
The aim was to verify the success of the use of MTA in real
conditions of the selected schools having Technical Education,
where work with computers is also used. We examined the
knowledge of the first three levels of educational objectives of
Niemierko taxonomy and active learning of pupils.
We formulated the following principal and starting
hypothesis from already expressed research questions:
H: The use of suggested multimedia teaching aid in
teaching of Technical Education on the 2nd level of
primary schools will statistically affect the level of
pupils' knowledge.
To be able to confirm or refute and quantitatively and
qualitatively verify the main and starting hypothesis, we
formulated the following working hypotheses:
H1: When dealing with the tasks of the didactic test focused
on the issue of road safety education, pupils from the
experimental group will achieve statistically significantly
better results in the first three areas of Niemierko
taxonomy than pupils from the control group.

Statistical Processing and Analysis of the Collected Data
The measurement of pupils´ performances from the issue in
the subject of Technical Education were provided by the final
didactic test in each subgroup of experimental and control
group separately. The test of 18 questions was taken by 214
pupils. The results of this test were analyzed by the methods of
descriptive statistics. Its results and features are listed in the
following table 1. The first output from the processing of
collected data in Table 1, which contains basic descriptive
statistics of the data set, i.e. arithmetic mean, median, modal
value, variation interval and quartiles.

Research Sample
The basic set, suitable for our research, were pupils of the
7th year of the 2nd level of primary schools in the Slovak
Republic. We can consider the results of the population of
pupils of the 7th year in the Slovak Republic to be normally

Rootmeansquare s

Minimum

Maximum

29.71

3.16

9.98

33

30

28

33

20

33

13

(29.11; 30.31)

CON-1

107

28.82

3.72

13.86

28

29

28

32

14

33

19

(28.02; 29.52 )

Table 2 The Frequency Table for the Experimental Group H1
Points

20.00

Variation
Interval

Mean

107

Modal
Value
Median
Value
Down
Quartile
Upper
Quartile

Sample
Size

EXP-1

x

Scatter
S2

Variable

Table 1 the Descriptive Statistics of the Data Set Analyzed in the Context of Hypothesis H1
Error Band for the
Median Value
α =0.05

Table 3 The Frequency Table for the Control Group H1

Frequency

Expected
Percentage

Percentage

Cumulative
Frequency
%

2

0.9

1.9

1.9

14.00

Points

Frequency

Expected
Percentage

Percentage

Cumulative
Frequency
%

1

0.5

0.9

0.9

22.00

1

0.5

0.9

2.8

16.00

1

0.5

0.9

1.9

23.00

2

0.9

1.9

4.7

18.00

2

0.9

1.9

3.7

24.00

3

1.4

2.8

7.5

19.00

1

0.5

0.9

4.7

25.00

5

2.3

4.7

12.1

22.00

3

1.4

2.8

7.5

26.00

5

2.3

4.7

16.8

23.00

1

0.5

0.9

8.4

27.00

5

2.3

4.7

21.5

25.00

3

1.4

2.8

11.2

28.00

10

4.7

9.3

30.8

26.00

6

2.8

5.6

16.8

29.00

6

2.8

5.6

36.4

27.00

30.00

7

3.3

6.5

23.4

18

8.4

16.8

53.3

28.00

31.00

17

7.9

15.9

39.3

13

6.0

12.1

65.4

29.00

32.00

14

6.5

13.1

52.3

9

4.2

8.4

73.8

30.00

33.00

17

7.9

15.9

68.2

28

13.0

26.2

100.0

31.00

Total

7

3.3

6.5

74.8

107

49.8

100.0

32.00

10

4.7

9.3

84.1

33.00

17

7.9

15.9

100.0

Total

107

49.8

100.0
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The following frequency tables offer the basic idea of the
final didactic test results in subgroups of the statistical sample
set. It is then possible to create frequency histograms (Graphs
1, 2). For this purpose, we made a table of frequency, which is
sometimes called the frequency table.
Table 2 reflects values of the variable in the experimental
group. Table 3 reflects values of the variable in the control
group. It is clear from the Frequency Tables 2, 3, and then the
generated histogram compared with a curve of normal
distribution that the data are not normally distributed, as
confirmed by the QQ plot.
Graph 1 shows the histogram of the variable COG in the
experimental and control groups. It is covered by the ideal
curve (density) of the normal distribution (the Gaussian curve).
From the results, it is noted that pupils achieved in the didactic
test different scores and they were placed in a variety of
qualitative intervals within the same scale. The highest score of
the didactic test was achieved by a pupil from experimental and
control group (33 points). The lowest score of the didactic test
was achieved only by a pupil from the control group (14
points). Arithmetic averages of both groups show that pupils
from the experimental group were better of less than 1 point,
at average, than pupils from the control group. By comparing
the root-mean-squares, it is noted that the homogeneity of
both groups is comparable, thus MTA does not significantly
increase nor reduce the dispersion of the values of scores of
individual pupils. The presumption of pupil performance
differences was proved for the sample evidence by descriptive
statistics. In order to generalize the argument as a basic set, it
is necessary to make an inductive statistical analyze.
According to the analysis of the characteristics of both
groups, we can confirm that it is reasonable to test the
hypothesis H1, which says that pupils in the experimental group
achieve statistically significantly better results than pupils in the
control group when taking the final didactic test focused on the
issue of road safety education. This means that we test the
hypothesis:
H0:Median value (estimated by the arithmetical average) of
experimental and control group is the same.
To verify this hypothesis, we used the T-test of two choices.
This test works with a variable that is the choice of the normal
distribution and assuming equal scatters. It was necessary to
perform also a test for equal scatters, the so-called Leven F-test
for the correctness of the calculations. We used a statistical
system which calculates the two possible cases (including the

equality of scatters as well as its inequality) - Therefore, the
outputs of the Table 4 are sufficient for us.

Graph 1 the Approximation of the Distribution of the Variable
COG Frequency to a Normal Distribution
Because of this, we take into account the results from the
bottom line (the output of the statistical system SPSS for twosided alternative, where p (T-test) = 0.061 (for two-side d
alternative) and p (T-test) = 0.0305 <0.05 (for one-sided
alternative), thus we reject the hypothesis H0. We summarily
show the outputs from the system SPSS of T-test in Table 4.
Statistical testing using the T-test confirmed the significance of
differences between the performance of experimental group
and control group is made by the use of MTA designed by us.

Table 4 the T-test with Two Choices on the Equality of the Median Values for Hypothesis H1
Leven F-test
F

equality of
scatters
inequality of
scatters

0.122

P- value of
F-test

0.728

T- test on the Equality of the Median Values
T

P –value
two-sided
alternative

df

Difference of
Median
Values

Standard Error of
the Difference of
Median Values

95% konf. Interval for
the Scatter
Down

Upper

-1.881

212

0.061

-0.88785

0.47208

-1.81842

0.04272

-1.881

206.523

0.061

-0.88785

0.47208

-1.81856

0.04286

with greater probability than 95%, the operation of this MTA in
the same way and with the same difference of scores of the
variable COG as pupils from the sample set.
The research results confirm the assumptions made in the
working hypothesis H1. We argued that pupils in the
experimental group achieve statistically significantly better
results than pupils in the control group when taking the final
didactic test focused on the issue of road safety education.
Thus, the performance in the cognitive field of pupils from the
experimental group, which uses the proposed MTA during the

The T-test confirmed that the difference of averages of the
total score of the final didactic test of the independent variable
COG was not random, but it was statistically significant at
significance level α = 0.05, which rejects the hypothesis H0 on
equality of averages over the one-sided alternative

x exp

>

x con.
Interpretation of the results of the T-test is that if the same
teacher taught in any other class of the basic sample using MTA
as in the experimental class (sample), then pupils would reflect,
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KRAUZ A., (2010) Semiprogramowanie. Nowoczesna metoda
wspólczesnej Edukacji Zawodowej. Wydawnictwo Oświatowe

lessons, would be better than in the control group. Hypothesis
H1 was confirmed, and its validity can be generalized to a basic
set of pupils.
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KRIŠŤÁK Ľ., (2008) Teaching supported by tasks and
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Slovak Physicists. Hradec Králové.
KRIŠŤÁK Ľ., Němec M., Inovácia fyzikálneho vzdelávania na
technickej univerzite vo Zvolene. Zvolen: TUZVO, p. 12-13.
Prakseologiczno-Ergonomiczne
PIATEK
T.,
(2010)
uwarunkowania organizacji pracy szkoly. p.102. Rzeszow.
RYBAKOWSKI M- Stebila J., (2010) School Education For Road
Oficyna
Safety
Polish-Slovakian
Comparative
Study.
Wydawnicza Uniwersytetu Zielenogórskiego. p. 214. Zielona
Góra.
Nationalstrategies: Standards. [Online]. [Cit. 12.02.2013].
Dostupné
na:http//
Nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/154794.
STEBILA J., (2010). New Forms of natural sciences education in
the context of lower secondary education in the Slovak republic.
Communications, Volume 12, 3/2010. p.48 – 53. Žilina.
STEBILA J., (2009). Results of the research of using the

Conclusion
The overall concept of Technical Education in modern
schools of Slovakia (in school education programs) was given
into a systematic work through individual educational subject
(compulsory lessons for all pupils in primary school), teaching
aids of a good quality, instructional texts, or through extracurricular activities that develop theoretical and practical
knowledge of pupils.
Technical Education has been a part of education at primary
schools in Slovakia for many years. Its level was very good
particularly in the 90s. In the past, a relatively large number of
teaching materials and teaching aids of a good quality was
provided. Topics promoting the issue of Technical Education
become a part of textbook for primary schools. There was and
there still is rich experience with projects and competitions.
If we try to find a common denominator of the following
chapters, then it is our desire to promote the issue of Technical
Education at Slovak primary schools, whose quality is to be
a guaranteed and functioning system. A creation and
implementation of modern multimedia teaching aids give a
good opportunity to it. It depends on people (teachers) who
create and implement it together. In case of Technical
Education, there is no doubt that the effort is worthwhile.

multimedia teaching aid under real conditions at primary
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДЛИНЫ)
FEATURES OF FORMATION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES MATHEMATICAL CONCEPTS (FOR EXAMPLE, LENGTH)
Elena BAZALEY
Abstract
The formation of students' skills of length is of great practical importance. This is especially true for children with impaired
intellectual development. In the course of experimental work been study has organized. On the basis of these data pilot study, the
have developed guidelines improve the measurement of skills in pupils with problems of intellectual development. As a result of the
research we have come to the following conclusions: the course of experimental work confirmed the hypothesis that the system of
specially selected exercises can develop the habit of measuring the length in primary school children with impaired intellectual
development.
Keywords: violation of intellectual, mathematical concepts, length, guidelines, skills measurement of length.
Резюме
Формирование у учащихся навыков измерения длины имеет большое практическое значение. Особенно это относится
к детям с нарушениями интеллектуального развития. В процессе проведения работы было организованно экспериментальное
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исследование. На основании полученных данных экспериментального исследования, нами были подготовлены методические
рекомендации по улучшению состояния измерительных навыков у школьников с проблемами интеллектуального развития.
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, математические понятия, длина, методические рекомендации, навыки
измерения длины.
1. В младших классах надо стараться сформировать
представления, а в старших – понятие о том, что
величину можно измерить только такой же величиной,
принятой за единицу измерения (длина измеряется
только мерами длины: метрами, дециметрами и т. д.).
2. Знакомство с новой единицей измерения длины
целесообразно начинать с создания такой жизненной
ситуации, которая бы помогала учащимся убедиться
в необходимости введения той или иной единицы
измерения длины.
3. Нужно стремиться (учитывая слабость воображения,
малый практический опыт, конкретность мышления
школьников с нарушением интеллекта), чтобы учащиеся
ощутили,
четко
представили
каждую
единицу
измерения, используя все органы чувств. Надо шире
использовать наблюдения, опыт, знание уже известных
единиц измерения длины. Например, при знакомстве
с мерой длины 1 км использовать знание 1 м, пройти
с учащимися расстояние 1 км и отметить затраченное
время.
4. Изучение
единиц
измерения
длины
должно
сопровождаться активной практической деятельностью
самих учащихся: по изготовлению единиц измерения
длины (метра, дециметра, сантиметра, миллиметра); по
измерению длины с помощью инструментов; по
выяснению соотношения мер (в дециметре укладывать
сантиметр, метр делить на дециметры и сантиметры,
приходя к выводу: 1дм=10 см, 1м=10 дм=100 см ).

Актуальность исследования заключается в том, что
выпускники специальных (коррекционных) школ становятся
в будущем, главным образом, работниками промышленных
производств, мастерских, заводов и т.д., а значит
практические умения, в том числе и измерительные,
находят самое широкое применение в любом виде труда,
в любой профессии. Поэтому перед учителем математики
стоит важная задача – показать учащимся практическое
использование мер длины, он должен ставить задачи,
требующие выражения заданной величины в различных
единицах
измерения,
должен
требовать
точности
измерения,
вырабатывать
навыки
пользования
измерительными инструментами.
Цель исследования – изучить состояние навыков
измерения длины у младших школьников с нарушением
интеллекта
и
подобрать
методики
формирования
математических
понятий
у
младших
школьников
с нарушениями интеллекта.
Задачи исследования:
1. Подобрать и проанализировать литературу по проблеме
формирования навыков измерения длины у школьников
с нарушением интеллектуального развития.
2. Изучить
и
проанализировать
особенности
измерительных навыков детей с нарушением интеллекта
в ходе экспериментального исследования.
3. Подобрать методики по формированию навыков
измерения длины у младших школьников с проблемами
интеллектуального развития.
4. Проанализировать результаты и сделать выводы.

В итоге проведенного исследования мы пришли
к следующим выводам. В процессе экспериментальной
работы подтвердилась гипотеза о том, что система
специально
подобранных
упражнений,
позволяет
формировать навыки измерения длины у младших
школьников с нарушением интеллектуального развития.

Постановка цели исследования определяется следующей
формулировкой его гипотезы: мы предположили, что
система специально подобранных упражнений, позволяет
формировать навыки измерения длины у младших
школьников с нарушением интеллектуального развития.
Объектом нашего исследования является процесс
формирования навыков измерения длины у младших
школьников с нарушением интеллекта.
Предметом исследования – упражнения, занимательные
задания,
дидактические
игры,
используемые
при
формировании навыков измерения длины у школьников
с нарушением интеллекта.
Нами
были
использованы
следующие
методы
исследования: анализ, синтез и обобщение научной
литературы
по
проблеме
исследования,
анализ
педагогической документации, педагогическое наблюдение,
тестирование, эксперимент и анализ результатов.
Формирование у учащихся навыков измерения длины
имеет большое практическое значение. Особенно это
относится к детям с нарушениями интеллектуального
развития.
В процессе проведения работы было организованно
экспериментальное
исследование.
На
основании
полученных данных экспериментального исследования,
нами были подготовлены методические рекомендации по
улучшению
состояния
измерительных
навыков
у школьников с проблемами интеллектуального развития.
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽNÉHO TESTU Z CELOSLOVENSKÉHO KOLA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
EVALUATION OF THE SLOVAK TECHNICAL OLYMPIAD RESULTS
Gabriel BÁNESZ
Abstrakt
Článok prezentuje výsledky súťažiacich z testov celoštátneho kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 15. mája 2013. Autor, na
základe popisnej štatistiky, vyhodnocuje výsledky z jednotlivých položiek testu. Tieto zároveň hodnotí z pohľadu výsledkov súťaže.
Kľúčové slová: technická olympiáda, súťažný test, vyhodnotenie výsledkov testu, štatistika.
Abstract
The article presents the results of the Slovak Technical Olympiad that took place on the May 15, 2013 in Bratislava. The author
statistically evaluates single parts of the test as well as the general results of the competition. Based on the evaluations he sets
recommendations for the further direction of the competition.
Key words: technical olympiad, competitive test, evaluating the test, statistics.
Úvod

Výskumné metódy použité pre vyhodnotenie výsledkov
testu

V súčasnosti sa na viacerých úrovniach objavuje snaha
o podporu technického vzdelávania na základných školách. Je
preto len potešiteľné, že v zmysle takejto podpory sa do
postupových predmetových olympiád, ktorých vyhlasovateľom
je Ministerstvo školstva, vedy, výchovy a športu, dostala,
v školskom roku 2010/2011, aj Technická olympiáda. V rámci
tretieho ročníka sa celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi
kategórie „A“ zo všetkých ôsmych krajov Slovenskej republiky.
Celoslovenské kolo sa konalo 14. a 15. mája 2013 na Strednej
odbornej škole technickej na Vranovskej ulici v Bratislave.
Dvojčlenné súťažné družstvá najskôr riešili vedomostný súťažný
test zameraný na teoretické poznatky z techniky (obsah testu
korešpondoval s obsahom štandardu zo Štátneho vzdelávacieho
programu) a potom riešili praktickú úlohu. Zadaním praktickej
úlohy bolo zostrojiť periskop na základe stanovených kritérií.
Predmetom tohto článku je vyhodnotiť vedomostný súťažný
test, ktorý súťažiaci riešili. Tento test zostavili pracovníci
Oddelenia techniky, Katedry fyziky, matematiky a techniky,
Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD., Mgr. Vojetch Rusňák, PhD.,
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD.
a doc. Ing. Milan Bernát, PhD.

Predmetom nášho výskumu boli vedomosti súťažiacich
žiakov kategórie A, ktorí sa zúčastnili celoštátneho kola súťaže
Technická olympiáda. Ako výskumný nástroj bol použitý
vedomostný súťažný test. Išlo teda o kognitívny, súťažný, NRrozlišujúci neštandardizovaný vedomostný test. Počet úloh
v teste bol osemnásť. Prehľad jednotlivých otázok s druhom
odpovede a s bodovým hodnotením je uvedený v tabuľke 1.
V prípade, že v rámci jednej položky testu súťažiaci dopĺňali
(dopisovali) viaceré odpovede alebo priraďovali odpovede, tak
bolo bodové hodnotenie rozdelené (napríklad v položke 6 boli
body
prideľované
1+1+1+1+1).
V prípade
neúplnej,
nesprávnej alebo nevyplnenej odpovede bolo v danej otázke,
alebo je časti, pridelených 0 bodov. Maximálny počet bodov,
ktoré mohol súťažiaci získať bol 50. Na vypracovanie daného
testu bolo podľa štatútu súťaže stanovených 30 minút. Nakoľko
súťažili v kategórii „A“ súťažné dvojice, tak každý súťažiaci
pracoval s testom samostatne a do výsledkov súťaže
v teoretickej časti sa zarátaval súčet bodov z testov oboch
súťažiacich. Súťažný test bol vhodne doplnený obrázkami.

Tabuľka 1 Prehľad otázok zo súťažného testu
otázka
zameranie
1
technický výkres
2
druhy spojov (skrutka a matica)
3
zloženie materiálov - mosadz
4
materiál na výrobu ocele
5
mech. vlastnosti – tvrdosť
6
meranie, delenie kovov, technológia opracovania
7
spotrebiče
8*
elektrické obvody
9*
reostat v el. obvode
10*
paralelný el. obvod
11*
elektroinštalácie
12*
mechanické prevody
13*
zložené mech. prevody
14*
mechanizmus
15*
priestorová predstavivosť
16*
určenie pohľadu
17
spôsoby napájania električky a trolejbusu
18
výpočet príkonu z výkonu a účinnosti
spolu
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druh
výber odpovede
výber odpovede
výber odpovede
výber odpovede
výber odpovede
doplnenie odpovede
priraďovanie odpovede
výber odpovede
doplnenie odpovede
nákres
doplnenie odpovede
výber odpovede
výber odpovede
výber odpovede
výber odpovede
výber odpovede
zápis odpovede
výpočet

body
1
1
1
1
1
1+1+1+1
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5
2+2+2
2+2
4
2+2+2
1+1
4
2
2
1,5
3
4
50
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Položky v tabuľke 1 označené * obsahovali obrázky. Test
v plnom znení, aj so správnym riešením, je dostupný na adrese:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-asutaze/TO.alej
Na vyhodnotenie výsledkov súťažného testu sme použili
popisnú štatistiku: aritmetický priemer, smerodajná odchýlka,
rozptyl, medián, modus. Nakoľko jednotlivé úlohy testu neboli
hodnotené rovnakým počtom bodov, tak na porovnanie
úspešnosti v jednotlivých otázkach sme použili relatívnu

úspešnosť vyjadrenú v percentách (Graf 1). V grafe 1 sú
uvedené percentuálne hodnoty pre správe (tmavší odtieň)
a nesprávne odpovede.
Vyhodnotenie výsledkov súťažného testu
Vyhodnotenie súťažného testu sme uskutočnili podľa
jednotlivých otázok, pričom výsledky z popisnej štatistika sú
zhrnuté v tabuľke 2.

Tabuľka 2 Popisná štatistika súťažného testu
otázka
počet bodov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

4

2,5

6

4

priemer

0,75

1

0,88

1

0,69

2,56

2,44

6

2,25

medián

1

1

1

1

1

3

2,5

6

4

modus

1

1

1

1

1

3

2,5

6

4

odchýlka

0,45

0

0,34

0

0,48

1,09

0,25

0

2,05

rozptyl

0,20

0

0,12

0

0,23

1,20

0,06

0

4,2

minimum

0

1

0

1

0

1

1,5

6

0

maximum

1

1

1

1

1

4

2,5

6

4

Pokračovanie tabuľky 2 Popisná štatistika súťažného testu
otázka
10
11
12
13

14

15

16

17

18

počet bodov

4

6

2

4

2

2

1,5

3

4

priemer

4

5,63

1,94

3

1,25

1,88

1,22

2,25

3,25

medián

4

6

2

4

2

2

1,5

3

4

modus

4

6

2

4

2

2

1,5

3

4

odchýlka

0

1,5

0,25

1,79

1

0,5

0,60

1,34

1,61

rozptyl

0

2,25

0,06

3,2

1

0,25

0,37

1,8

2,6

minimum

4

0

1

0

0

0

0

0

0

maximum

4

6

2

4

2

2

1,5

3

4

Tretia položka testu zisťovala, či súťažiaci dokážu určiť
názov zliatiny medi a zinku. Túto úlohu zvládlo 88 % žiakov.
Šestnásta a osemnásta úloha bola riešená s úspešnosťou cez
81 %. V šestnástej úlohe bolo treba priradiť správny pohľad
k priestorovému telesu podľa obrázku a v osemnástej úlohe
bolo treba vypočítať príkon spotrebiča na základe známeho
výkonu a účinnosti.
Úlohy súťažného testu jeden, trinásť a sedemnásť dokázalo
správne vyriešiť 75 % súťažiacich. V úlohe jeden išlo o definíciu
technického výkresu, v trinástej úlohe o určenie smeru pohybu
výstupného člena zloženého prevodu (počet členov prevodov
bol 15). Sedemnásta úloha bola zameraná na rozdiel v princípe
napájania električky a trolejbusu.
Pomerne veľké problémy mali súťažiaci so zaraďovaním
konkrétnej vlastnosti materiálov (tvrdosť) do príslušnej
kategórie. Túto úlohu úspešne riešilo 69 % žiakov.
V šiestej úlohe bolo treba rozhodnúť, aké meradlo a nástroje sa
používajú v konkrétne opísanej situácii pri práci s technickými
materiálmi. Táto úloha mala úspešnosť 64 %.
V prípade určenia smeru pohybu vstupného a výstupného
člena mechanizmu v štrnástej úlohe malo problémy s jeho
určením 37,5 %. Správne určilo smer 62,5 % súťažiacich.
Z celého súťažného testu najväčšie problémy žiakom robila
deviata úloha. Tu mali na základe troch polôh bežca reostatu
v troch
samostatných elektrických
obvodoch
rozhodnúť,

Z jednotlivých
položiek
súťažného
testu
môžeme
konštatovať nasledovné: Najlepšie výsledky preukázali súťažiaci
v otázkach 2, 4, 8 a 10. Tu sme zaznamenali 100 % úspešnosť.
To znamená, že žiaci vedeli správne určiť druh rozoberateľného
spoja (otázka 2); poznali základný materiál na výrobu ocele
(otázka 4); vedeli správne nastaviť vypínače v elektrickom
obvode na správnu funkciu zvončeka a vedeli nakresliť schému
paralelného elektrického obvodu troch rovnakých žiaroviek tak,
aby svietili rovnako jasne.
Priraďovaním jednotlivých spotrebičov, podľa využívaného
princípu činnosti, ku konkrétnemu druhu spotrebiča sa
zaoberala otázka sedem, s úspešnosťou 97,5 %.
V otázke dvanásť mali súťažiaci určiť na základe obrázku, či ide
o prevod do rýchla alebo do pomala. Zároveň v druhej časti
tejto otázky určovali zmysel otáčania u remeňového prevodu
s prekríženým remeňom. Takmer 97 % žiakov odpovedalo
správne.
Jedenásta úloha bola zameraná na čítanie elektrických
schém pre elektroinštaláciu. Súťažiaci mali priradiť do textu
odkaz na konkrétnu schému tak, aby zodpovedala popisu
elektrickej schémy. Pätnásta úloha zisťovala aká je priestorová
predstavivosť súťažiaceho. Do neúplného priestorové obrazca
bolo treba doplniť chýbajúcu časť tak, aby teleso v konečnej
podobe malo tvar kvádra. Obe otázky súťažiaci zvládli s necelou
94 % úspešnosťou.

48

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 1
v ktorom obvode bude prechádzať najväčší elektrický prúd
a ktorým najmenší elektrický prúd. Len 56 % súťažiacich

dokázalo túto úlohu správne vyriešiť.

Graf 1 Vyhodnotenie jednotlivých otázok súťažného testu
TOMKOVÁ, V. 2006: Grafické vyjadrovanie žiakov základných
škôl v edukačnom procese. In: Technika - informatika edukacja. Tom V. - Sandomierz : Diecezjalne i Drukarnia w
Sandomierzu, 2006. ISBN 83-88845-69-1, s. 57-60.
ŠIRKA, J. 2009: Formovanie vzťahu žiakov k technickej výchove
prostredníctvom technicky orientovaných súťaží. In: Technické
vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská
Bystrica: UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-878-2, s. 495-498.
KOLEKTÍV 2013: Súťažný test pre celoslovenské kolo
Technickej olympiády. Technická olympiáda 3. ročník, školský
rok 2012/2013. Bratislava: Iuventa – Slovenský inštitút
mládeže,
2013.
Dostupné
na
internete:
<
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-asutaze/TO.alej >

Záver
Ak hodnotíme výsledky súťažného testu ako celok, tak
môžeme konštatovať, že všetky úlohy v teste boli riešené
s úspešnosťou nad 50 %. Sme toho názoru, že celkovo test
pokrýval svojím obsahom učivo predmetu technika v rámci
štátneho vzdelávacieho programu. Bol vhodne doplnený
kvalitnými a názornými obrázkami. Test bol vhodný pre
celoslovenské kolo technickej olympiády a svojou náročnosťou
zistil teoretické vedomosti súťažiacich v celoslovenskom kole.
Osobitne by sme chceli na tomto mieste oceniť prácu
autorov – kolegov z Oddelenia techniky Katedry fyziky,
matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity a rovnako aj prácu recenzentov tohto
súťažného testu.

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
THE DEVELOPMENT OF COMMON CULTURAL AND PROFESSIONAL SKILLS
OF PSYCHOLOGY STUDENTS ON A FIELD TRIP
Irina CHERKASOVA
Abstract
The author contemplates a problem of formation of common cultural and professional competences of students from psychological
faculty.
Keywords: professional competences, common cultural competences, psychological students, practical training.
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Аннотация
Автор рассматривает проблему развития общекультурных и профессиональных компетенций у студентов-психологов
в период производственной практики.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, общекультурные компетенции, студенты-психологи, производственная
практика.

Внедрение компетентностного подхода - одна из
ключевых позиций модернизации современного российского
образования,
как
было
отмечено
в
«Концепции
модернизации российского образования на период до 2010
года».
Выпускник
должен
обладать
многими
общекультурными и профессиональными компетенциями,
которые в полном объеме представлены в Федеральном
государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО). Согласно
ФГОС ВПО (2009 г.), важную роль в эффективном
формировании этих компетенций у студентов играет
производственная практика.
Деятельность
психолога
отличается
творческим
характером, в основе которого находятся знания
психологической сути процессов и явлений, эрудиция,
личный опыт, активный поиск инноваций. В условиях
современного
образования
студентов,
и
особенно
студентов-психологов, важной стала проблема не только
получения необходимых знаний, умений и навыков, но
и развития необходимых личностных качеств, мотивации
к профессиональной
деятельности,
научного
мировоззрения.
В связи с вышесказанным, при определении цели
и задач производственной практики студентов направления
Психология мы учитываем, что согласно ФГОС ВПО (2009 г.)
они должны приобрести следующие компетенции:









и оформлении научных статей, отчётов, заключений
и пр. (ОК-9);
пониманию сущности и значения информации
в развитии
современного
информационного
общества,
осознанию
опасности
и
угрозы,
возникающих в этом процессе, соблюдению основных
требований информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-10);
овладению основ ным и методами, способа ми
и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-11);
использованию
знания
иностранного
языка
в профессиональной
деятельности
и в профессиональной коммуникации (ОК-13);
использованию
нормативных
правовых
документов в своей деятельности (ОК-14);
овладению средствами самостоятельного, методически
правильного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, готовность
к достижению
должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-15).

2. Профессиональные компетенции (ПК):

1) практическая деятельность – способность и готовность
к:

1. Общекультурные компетенции (ОК) – способность
и готовность к:
 пониманию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации;
совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);
 владению культурой научного мышления, обобщением,
анализом и синтезом фактов и теоретических положений
(ОК-3);
 использованию системы категорий и методов,
необходимых для решения типовых задач в различных
областях профессиональной практики (ОК-4);
 применению теоретического и экспериментального
исследования, основных методов математического
анализа и моделирования, стандартных статистических
пакетов для обработки данных, полученных при
решении различных профессиональных задач (ОК-5);
 владению навыками анализа своей деятельности
и умению
применять
методы
эмоциональной
и когнитивной
регуляции
(для
оптимизации)
собственной деятельности и психического состояния (ОК6);
 восприятию личности другого, эмпатии, установлению
доверительного контакта и диалога, убеждению
и поддержке людей (ОК-7);
 нахождению
организационно-управленческих
решений в нестандартных ситуациях и ответственности
за них (ОК-8);
 проведению библиографической и информационнопоисковой работы с последующим использованием
данных при решении профессиональных задач
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реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение
отклонений
в
социальном
и личностном
статусе
и
развития,
а
также
профессиональных
рисков
в
различных
видах
деятельности (ПК-1);
отбору и применению психодиагностических методик,
адекватных
целям,
ситуации
и
контингенту
респондентов
с
последующей
математикостатистической обработкой данных и их интерпретаций
(ПК-2);
описанию структуры деятельности профессионала
в рамках определённой сферы (психологического
портрета профессионала) (ПК-3);
осуществлению
стандартных
базовых
процедур
оказания
индивиду,
группе,
организации
психологической
помощи
с
использованием
традиционных методов и технологий (ПК-4);
выявлению специфики психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов,
кризисов
развития
и
факторов
риска,
его
принадлежности
к
гендерной,
этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-5);
психологической
диагностике
уровня
развития
познавательной
и
мотивационно-волевой
сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека (ПК-6);
прогнозированию изменений и динамики уровня
развития
и
функционирования
познавательной
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и мотивационно-волевой
сферы,
самосознания,
психомоторики, способностей характера, темперамента,
функциональных
состояний,
личностных
черт
и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
(ПК-7);
ассистированию
деятельности
магистра
или
специалиста-психолога
при
осуществлении
психологического вмешательства и воздействия с целью
оптимизации
психического
функционирования
индивида, группы, сообщества в различных сферах
жизнедеятельности (ПК-8).

специальности (например, для тестирования, обработки
данных методами математической статистики и т.п.);
6) внедрять полученные данные и результаты работы
в студенческие научные исследования.
Только теоретические или практические дисциплины не
могут превратить студента в профессионала. Важно
знаний
эффективное
соединение
теоретических
и практических навыков студентов, наличие творческого
и личностного роста, повышение культурного уровня.
Поэтому организаторы практики в высших учебных
заведениях ищут единомышленников в учреждениях, где
студенты могут пройти производственную практику. Как
правило,
это
люди,
обладающие
не
только
профессиональными
навыками,
но
и
лучшими
человеческими качествами, готовые пожертвовать своим
временем, поделиться наработками. Мы очень тщательно
отбираем учреждение, прежде чем заключаем договор
о проведении
производственной
практики.
Его
руководитель должен не только иметь возможность принять
на практику студентов, но и организовать их эффективную
работу, а самое главное – обеспечить профессиональный
контакт с коллегами и клиентами. Необходимо, чтобы
в штате сотрудников был психолог, и студенты имели
доступ к его инструментарию, документации.
В период производственной практики студенты
погружаются в атмосферу будущей профессиональной
деятельности, встречаются с людьми, испытывающими
психологические
проблемы.
Они
учатся
общаться
с клиентами разного возраста, разных социальных слоев,
имеющими разные уровни развития и состояния здоровья,
приобретают начальный опыт оказания психологической
помощи. Таким образом, в процессе производственной
практики будущие выпускники факультета психологии
формируют свою профессиональную и общекультурную
компетентность.

2) научно-исследовательская деятельность:









способностью и готовностью к:
применению знаний по психологии как науки
о психологических феноменах, категориях и методах
изучения
и
описания
закономерностей
функционирования и развития психики (ПК-9);
пониманию и постановке профессиональных задач
в области научно-исследовательской и практической
деятельности (ПК-10);
участию в проведении психологических исследований
на основе применения общепрофессиональных знаний
и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-11);
проведению стандартного прикладного исследования
в определённой области психологии (ПК-12);
реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида, профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию
людей
с
ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-13);

3) Организационно-управленческая

деятельность

–

способность и готовность к:
 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах
(ПК-21);
 проведению работ с кадровым составом с целью
отбора кадров и создания психологического климата,
способствующего
оптимизации
производственного
процесса (ПК-22);
 реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост
сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК23).
Мы определяем цель производственной практики как
формирование у студентов необходимых общекультурных
и профессиональных компетенций. Деятельность студентов
на практике направлена на решение следующих задач:
1) ознакомиться с направлениями работы и должностными
обязанностями психолога в различных учреждениях
систем образования, здравоохранения и социальной
защиты, органов внутренних дел и т.п.;
2) формировать профессиональную позицию психолога,
осваивать профессиональную этику и стиль поведения
с сотрудниками и клиентами;
3) углублять и закреплять теоретические знания, навыки
их практического применения в деятельности психолога;
4) осваивать умения и навыки постановки целей,
формулирования задач индивидуальной и совместной
деятельности, кооперации с коллегами по работе;
5) формировать
устойчивые
навыки
применения
компьютерной
техники
в
рамках
избранной
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PODPORA VZDELÁVANIA UNIVERZITNÝCH ŠTUDENTOV PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNEJ SIETE
SUPPORT EDUCATION UNIVERSITY STUDENTS THROUGH SOCIAL NETWORKING
Miroslav ŠEBO
Abstrakt
Sociálne siete sa stali bežnou súčasťou života. Slúžia na komunikáciu, zdieľanie informácií, obrazové, zvukové a textové spojenie
dvoch alebo viacerých účastníkov. Využívajú ho v podstate všetky vekové kategórie obyvateľstva od 13 rokov vyššie. Najväčšiu
popularitu má u mladej generácie. Tieto výhody sme sa rozhodli využiť a pokúsili sme sa zaradiť sociálnu sieť Facebook do
vyučovacieho procesu na UKF v Nitre. Sociálna sieť Facebook bola zaradená do vyučovania ako podporný prostriedok vyučovania pri
vzdelávaní študentov technického ale aj netechnického zamerania.
Kľúčové slová: vzdelávanie, facebook, sociálna sieť
Abstract
Social networks have become a normal part of our life. They are used to communicate, share information, video, audio and text
links two or more participants. They use it in virtually all age groups of the population aged 13 years and above. Is particularly popular
among young generation. These advantages, we decided to take advantage and we have tried to include social networking site
Facebook in the educational process at the University in Nitra. Social network Facebook has been included in teaching as a means to
support teaching train students in technical as well as non-technical.
Key words: education, facebook, social networking
Úvod

v skupinách. Pri skupinových projektoch študenti efektívne
využívali komunikačné možnosti Facebooku a prostredníctvom
chatu si vymieňali získané informácie a do skupiny prispievali
odkazmi tak, že ani jeden odkaz nebol duplicitný.
Jeden skupinový projekt bol zameraný na vytvorenie
dokumentu z oblasti IKT. Tento dokument mali študenti
vytvoriť z domu v stanovenom čase, pomocou aplikácie Google
Drive a komunikovať mohli výhradne prostredníctvom sociálnej
siete Facebook. Pedagóg bol prihlásený na Facebooku aj na
Google Drive a len pasívne kontroloval tvorbu dokumentu.
Študenti nemali s vytvorením dokumentu a ani samotnou
kooperáciou resp. komunikáciou žiaden problém a tento štýl
práce hodnotili vysoko pozitívne.

Na Katedre techniky a informačných technológií UKF v Nitre
sme sa rozhodli aplikovať do vyučovacieho procesu sociálnu
sieť Facebook. Táto mala súžiť ako podporný prostriedok
vzdelávania a na lepšiu komunikáciu medzi študentmi
a pedagógom.
Podporu vyučovania prostredníctvom sociálnej siete
Facebook sme začali využívať v zimnom semestri v školnom
roku 2010/2011 v predmete Aplikácia IKT. Postupne sme túto
formu podpory vzdelávania zaviedli skoro na všetkých nami
vyučovaných predmetoch. V akademickom roku 2012/2013 sme
podporu vyučovania prostredníctvom sociálnej siete Facebook
zaradili do šiestich vyučovacích predmetov, z toho v jednom
predmete v zimnom a v piatich predmetoch v letnom semestri.
Po ukončení semestra sme pomocou postojového dotazníka
u študentov zisťovali, aké majú názory na využívanie sociálnej
siete Facebook ako podporného vyučovacieho prostriedku.

Prieskumná vzorka
Prieskumnú vzorku tvorili tri skupiny: jednou boli študenti
Katedry techniky a informačných technológií, jedna skupina boli
študenti z Katedry žurnalistiky, jedna skupina boli študenti
s Katedry pedagogiky a posledná skupina boli študenti
Univerzity tretieho veku v odbore informačné technológie.
Počet študentov vzdelávaných s podporou Facebooku bolo
109. Všetkým sme poslali do Facebookovej skupiny dotazník,
ktorý obsahoval 21 položiek a pomocou ktorého sme chceli
zistiť názory študentov UKF na podporu vzdelávania
prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Dotazník vyplnilo 52
študentov, čo predstavuje 48 % návratnosť.

Podpora vyučovania
Na začiatku semestra sme pre študentov vytvorili na
Facebooku skupinu s rovnakým názvom ako má vyučovaný
predmet, pre každý predmet vznikla samostatná skupina. Všetci
študenti sa do tejto skupiny prihlásili. S prihlasovaním študenti
nemali problém. Parametre skupín boli nastavené ako „tajná
skupina“ a jej vlastnosti sú také, že skupina sa neobjaví vo
výsledkoch vyhľadávania ani v profiloch jej členov. Členstvo je
len na pozvánky a len členovia môžu vidieť informácie
o skupine a jej obsah. Týmto sa zabezpečí súkromie skupiny.
Cieľom skupiny je zhromažďovať relevantné informácie
o vyučovacom predmete, ktoré môžu následne študenti využiť
počas štúdia. Informácie do skupiny pridáva pedagóg, ale aj
samotní členovia skupiny (študenti). Informácie sa môžu
pridávať formou správ, obrázkov, videozáznamu, alebo
komentárov.
Študenti
najčastejšie
prispievajú
formou
komentárov, kde sme zvolili formu hlavného komentára
a podkomentára. Do hlavného komentára študent napísal názov
témy, ktorú spracovával a pridaním komentárov na danú tému
vkladal relevantné URL odkazy k danej téme. Každý komentár
(link na web stránku) mal za úlohu stručne popísať, aby
členovia skupiny vedeli, čo sa na danej web stránke nachádza.
Študenti dostávali za úlohu vypracovať niektoré témy

Vyhodnotenie dotazníka
Pre nedostatok priestoru uverejňujeme v článku len vybrané
položky dotazníka. Kompletné výsledky budeme publikovať
v ďalších odborných publikáciách.
V dotazníku sme položili niekoľko otázok, ktorými sme chceli
zistiť, aké skúsenosti majú študenti s touto sociálnou sieťou a či
pre nich nebola práca s Facebookom náročná. Študenti
odpovedali nasledovne: 80 % študentov pracuje s Facebookom
4 a viac rokov, 13 % dva roky, 4 % jeden rok a len 2 %
študentov používa Facebook menej ako jeden rok.
S Facebookom pracuje 73 % študentov jednu a viac hodín
denne. Na položku, či bolo zložité osvojiť si prácu
s Facebookom, odpovedali študenti nasledovne: 2 % zložité, 12
% priemerne, 60 % jednoduché a 27% veľmi jednoduché.
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Odpovede študentov jednoznačne potvrdili, že práca so
sociálnou sieťou je pre nich úplne samozrejmá a nepovažujú ju
za náročnú. Za zložitejšie osvojenie práce s Facebookom
považovali iba študenti Univerzity tretieho veku.
Ďalšou položkou sme zisťovali, či sa im páčila podpora
vyučovania prostredníctvom Facebooku. Z odpovedi študentov:
13 % - veľmi sa mi páčila, 56 % - páčila sa mi, 23 % neutrálne, 8 % - nepáčila a 0 % - veľmi sa mi nepáčila,
môžeme tvrdiť, že 69 % študentov sa nami zvolená podpora
vyučovania páči.
V dotazníku nás zaujímalo, či by študenti využili Facebook aj
na iných predmetoch (graf 1). Až 31 % študentov uviedlo že
určite áno a 27 % skôr áno, 25 % sa vyjadrilo neutrálne, 12 %
odpovedalo skôr nie a len 6 % odpovedalo určite nie. Z toho
vyplýva, že viac ako polovica študentov by využila Facebook
ako podporný nástroj vo vyučovaní aj na predmetoch
nesúvisiacich priamo s IKT, keďže všetky nami vyučované
predmety mali súvis s IKT.
Zaujímalo nás tiež, či študenti využívali, alebo ešte stále
využívajú Facebook aj vo vzdelávaní na UKF. Z ich odpovedí
(garaf 2) vyplýva, že viac jako tretina študentov využíva
Facebook často, až veľmi často, viac jako tretina využíva
Facebook vo vzdelávani priemerne a menej jako tretina
nevyužíva Facebook skoro vôbec. Žiaden zo študentov neoznačil
odpoveď vôbec.
Na predchádzajúce položky nadväzuje položka, ktorej
cieľom bolo zistiť na čo využívajú študenti sociálnu sieť
Facebook (graf 3). Študenti mali možnosť vybrať všetky
preddefinované odpovede, ale aj doplniť vlastnú odpoveď.
V odpovediach dominovala odpoveď komunikácia 92 %
a vzdelávanie 67 %. Dve tretiny študentov odpovedalo, že
využíva Facebook na vzdelávanie, čo je potvrdením
predchádzajúcej položky (Využívali ste, alebo ešte stále
využívate Facebook aj vo vzdelávaní na UKF?), kde viac ako dve
tretiny študentov odpovedalo, že Facebook využíva vo
vzdelávaní využíva buď priemerne, alebo často, až veľmi často.

študentov. Preto ďalšie položky boli kladené už iba týmto
študentom.

Graf 2

Graf 3 Na čo študenti využívajú sociálnu sieť Facebook (číslo
pri každej položke vyjadruje počet študentov, ktorí ju
označili)

V dotazníku nás zaujímalo, na čo študenti využívali
Facebook vo vzdelávaní (graf 4). Najviac študenti označovali
odpovede: komunikácia so spolužiakmi 98 %, odovzdávanie
domácich úloh 77 %, komunikáciu s pedagógom 73 %
a zhromažďovanie relevantných informácií k vyučovaciemu
predmetu študentami 69 %.

Graf 4 Na čo študenti využívajú sociálnu sieť Facebook vo
vzdelávaní (číslo pri každej položke vyjadruje počet
študentov, ktorí ju označili)
Druhá položka dotazníka bola zameraná na jednoduchosť
ovládania oboch systémov a znela: Moodle sa jednoduchšie
ovláda ako Facebook. Z odpovedí študentov na položku
vyplýva, že s ňou úplne súhlasí 0 %, súhlasí s ňou 22 %, 39 %
odpovedalo, že oba systémy sa ovládajú rovnako, 35 %
označilo položku nesúhlasí a 4 % označili možnosť úplne
nesúhlasím. Z odpovedí študentov môžeme vyvodiť, že
ovládanie Facebooku je pre 39 % študentov jednoduchšie, pre
ďalších 39 % je rovnako zložité ako Moodle a len pre 22 % je
jednoduchší Moodle.
Tretia položka skúmala prehľadnosť oboch systémov
(Znenie položky: Facebook je prehľadnejší ako Moodle).
S tvrdením úplne súhlasilo 9 %, súhlasilo 48 %, rovnako

Graf 1 Využívanie Facebook vo vzdelávaní na UKF
Cieľom nášho prieskumu bolo aj porovnať prostredníctvom
dotazníka podporu vzdelávania prostredníctvom sociálnej siete
Facebook s e-learningovým systémom Moodle, ktorý sa využíva
na našej univerzite. V prvej položke sme sa pýtali, či študenti už
pracovali so systémom Moodle. Kladne odpovedalo 44 %
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uviedlo 30 %, nesúhlasilo 13 % a úplne nesúhlasilo 0 %. Podľa
57 % študentov je Facebook prehľadnejší ako Moodle a len 13
% považuje za prehľadnejší Moodle ako Facebook.
Štvrtá položka zisťovala, ktorý systém si študenti osvojili
rýchlejšie (Znenie položky: Pracovať s Facebookom som sa
naučil(a) rýchlejšie ako s Moodlom). Až 52 % uviedlo, že
s tvrdením súhlasí a len 13 % uviedlo, že nesúhlasí, 35 %
uviedlo možnosť rovnako, z čoho vyplýva, že študenti sa
rýchlejšie naučia pracovať a využívať Facebook ako podporu
vzdelávania.
Piata položka bola zameraná na možnosti využitia (Znenie
položky: Moodle má väčšie možnosti využitia ako Facebook).
Študenti na položku odpovedali nasledovne: úplne súhlasím 5
%, súhlasím 14 %, rovnako 36 %, nesúhlasím 41 % a úplne
nesúhlasím 5 %. Skoro polovica študentov vidí väčšie možnosti
využitia vo Facebooku, podľa tretiny študentov sú na tom oba
systémy rovnako a 19 % tvrdí, že lepšie možnosti využitia má
Moodle.

Záver
Na základe vyhodnotenia dotazníka môžeme konštatovať, že
podpora vyučovania prostredníctvom sociálnej siete Facebook
je pre študentov prínosnou, ľahko ovládateľnou a užitočnou
alternatívou k bežne používaným CMS, LMS a LCMS systémom.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
DIDACTIC CONDITIONS OF FORMING ADAPTABILITY SKILLS IN FIRST-YESR STUDENTS AT HIGHER
TECHNICAL AND ECONOMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Nataliia ISHCHUK, Volodymyr LIESOVYI
Аннотация
В статье рассматриваются условия, влияющие на адаптацию первокурсников высших технических/экономических учебных
заведений, среди которых в последнее время возрастает роль макрофакторов в процессе формирования личности.
Исследованы философско-методологические основы и дидактические условия воспитания у студентов адаптационных
навыков, а также предложены примеры заданий по высшей математике на развитие критического мышления, целью которых
являются также приобретение навыков парной и групповой работы, навыков общения в группе и повышение учебной
мотивации, что в целом способствует сокращению у первокурсников адаптационного периода.
Ключевые слова: адаптация первокурсников, макрофакторы, учебная мотивация, адаптационные навыки, синергетическая
образовательная парадигма, критическое мышление.
Abstract
The article deals with conditions affecting adaptability of first-year students at higher technical/economic educational institutions,
among which macrofactors having significant influence on bringing up a personality. It also shows the study of philosophical and
methodical foundations as well as didactic conditions of developing students’ adaptability skills. Provided are some patterns of tasks on
higher mathematics, the objective of which is to develop critical thinking, pair- and group-work skills, group communication skills and
motivation to study, all of them enhancing adaptability skills in first-year students.
Key words: adaptation of first-year students, macrofacrors, motivation to study, adaptability skills, synergetic education paradigm,
critical thinking.


противоречием
между
интенсивным
развитием
инновационных
образовательных
технологий,
потребностью в их внедрении в учебный процесс
и недостаточным научно-методическим обеспечением их
разработки и применения, а также
 стремительно повышающимися требованиями к качеству
профессиональной подготовки специалистов.
С другой стороны, недостаточно разработанные механизмы
воздействия в процессе обучения на личность с целью
формирования таких её качеств, как способность мыслить
критически
и
аналитически,
стрессоустойчивость,
самостоятельность в обучении и других сферах жизни,
способность к сознательной регуляции своего поведения,
ответственность за собственные достижения значительно

Введение
Современный этап государствообразования в Украине
характеризуется существенным влиянием политических,
экономических, правовых и социальных трансформаций на
образовательную систему страны. Процесс интеграции
национальной системы образования в образовательное
сообщество Европы, официально начатый в 2005 году
с подписания декларации на Бергенской конференции,
ныне усложняется:
 нестабильностью в сфере экономики и права;
учебной
 существенно
увеличившимся
объёмом
информации, подлежащей усвоению за весьма короткий
период времени;
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на рынке труда. Такое расхождение в показателях (38 %
и 65 %), вероятно, обусловлено отсутствием у студентов
экономического вуза перспектив трудоустройства по
специальности и карьерного роста.
Вследствие обозначенных выше факторов, оказывающих
негативное влияние на воспитание успешной личности,
существует потребность в разработке методологических
основ и дидактических условий формирования у студентоввузов
первокурсников
технических/экономических
адаптационных навыков.

препятствуют успешной адаптации студентов-первокурсников,
что и обуславливает актуальность данного исследования.
Адаптация первокурсников
технических/экономических вузов как психологосоциальная проблема
Всесторонне проанализировав различные классификации
адаптации первокурсников, считаем, что целесообразно
остановиться на следующей: адаптация физическая, социальнопсихологическая, профессиональная и дидактическая (Іщук,
Лєсовий, 2012, с. 244)
Опираясь на идеи Ушинского К. Д. (Ушинский, 1990), мы
возможным
экстраполировать
его
подход
считаем
к воспитанию «в обширнейшем смысле слова» на процесс
формирования
адаптационных
навыков
студентов.
Следовательно, уместно рассматривать процесс формирования
навыков адаптации личности как способствование ее
развитию
посредством
предоставления
информации,
служащей
пищей
для
ее
внутреннего
духовнопсихологического мира и таким образом формирующей
качества личности, необходимые для реализации ее
социальных потребностей. К ним относим потребности
в самоутверждении
в
обществе,
самоидентификации,
самореализации, признании и одобрении и т.д. Каждая
отдельно взятая личность обладает своим, индивидуальным,
набором социальных потребностей, каждая из которых
отличается своей интенсивностью. Тем не менее, этот факт не
умаляет роль социализации в общем и адаптации в частности
как факторов, определяющих механизмы их удовлетворения.
Адаптация личности происходит под влиянием ряда
условий, обстоятельств:
1) мезофакторы (этнокультурные условия, местные СМИ,
место и тип поселения, в которых развивается
личность);
2) макрофакторы (страна, общество, государство, средства
массовой информации);
3) микрофакторы (семья, группа ровесников, микросоциум,
учебные, профессиональные, общественные и другие
организации) (Зайченко, 2006, c. 48).
В последнее время все большего значения приобретают
макрофакторы социализации (адаптации); как установлено
исследователями в сфере психологии (Буренина С.Ю.,
Маслова И.А. и др.), они прямо и опосредованно влияют на
становление
личности.
Из
этого
следует,
что
организованное в высшем учебном заведении психологопедагогическое воздействие на первокурсников часто
ослабляется
нестабильной
социально-экономической
ситуацией в стране.
проведенного
исследователями
В
результате
анкетирования
с
целью
изучения
патриотических
переживаний студентов Винницкого института экономики
ТНЭУ было установлено, что в 2011 г. 56% респондентов
надеялись на позитивные изменения в стране, тогда как
в 2013 г. количество оптимистически настроенных студентов
составило лишь 38%, а 59% полагают, что существует угроза
потери государственности (Творун, 2013, с. 360-361). Такое
видение будущего государства и, соответственно, критическая
оценка перспектив профессиональной самореализации,
безусловно,
вызывает
у
первокурсников
чувство
неуверенности и неопределенности, что, в свою очередь,
понижает учебную мотивацию и затрудняет процесс их
вхождения в учебную среду вуза. Несколько лучше обстоит
ситуация
в
Винницком
национальном
техническом
университете, где около 65% опрошенных студентов видят
возможность профессиональной самореализации в Украине,
надеясь на экономический подъем и положительную динамику

Философско-методологические основы
и дидактические условия формирования навыков
адаптации у студентов первого курса
технических/экономических вузов
На наш взгляд, традиционная система образования, задача
которой состоит в формировании у студентов определенных
знаний, умений и навыков, а не развитии учащихся, не
обеспечивает в полной мере формирование качеств личности
специалиста, которые работодатели желают видеть у своих
подчиненных. Среди них можно выделить следующие:2
 способность
продемонстрировать
умение
адаптироваться
к
изменяющимся
условиям
и окружающей среде;
 способность предлагать новые идеи и концепции;
 позитивное отношение к работе и желание использовать
все возможности.
Несмотря на то, что в вышеизложенных психологических
качествах личности современного специалиста прямо не
говорится о «способности адаптироваться» и «гибкости»,
работодатели все же ищут кандидатов, владеющими этими
умениями.
Суть
традиционной
модели
обучения
заключается в передачи учащимся знаний, умений
и навыков, идеалов и ценностей, а роль учащихся сводится
в основном к адекватному воспроизведению учебного
материала. Цели обучения задаются извне, обучающийся
может осуществлять только процесс принятия и достижения
целей. В условиях применения этой образовательной модели
не отводится место формированию таких качеств личности,
как самостоятельность, критическое мышление, гибкость,
инициативность и творчество. В связи с этим, перед
педагогами возникает необходимость перехода на иную,
синергетическую образовательную парадигму. Как отмечает
Цикин В.А. (Цикин, 2008, с. 273-279), синергетическая модель
образования включает в свое содержание следующие
компоненты: 1) открытость образования и творческий
характер обучения; 2) свободное пользование различными
информационными системами; 3) личностная направленность
процесса обучения; 4) изменения роли преподавателя:
переход к сотрудничеству и сотворчеству.
Таким образом, предоставляя студентам возможность
занять в процессе обучения активную творческую позицию,
актуализировать
принципы
диалогичности,
самостоятельности и инициативы, преподаватель запускает
механизм психолого-педагогического воздействия на
первокурсника, который способствует сознательному
творческому становлению адаптированной к обучению
в вузе и будущей профессиональной деятельности
личности.
Переход на синергетическую модель образования может
реализоваться через использование соответствующих методов
2

http://www.careers.brad.ac.uk/employability/skills/adaptflex.p
hp
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и технологий обучения. В нашем исследовании остановимся на
развитии критического мышления через кооперативную
деятельность.
Не углубляясь в терминологию, отметим, что критическое
мышление рассматривается как «особый вид умственной
деятельности, позволяющий человеку вынести здравое
суждение о предложенной ему точке зрения или модели
поведения» (Johnson, 1985, p.1).
«Критическое мышление предполагает наличие навыков
рефлексии
относительно
собственной
мыслительной
деятельности, умение работать с понятиями, суждениями,
умозаключениями, вопросами, развитие способностей
к аналитической деятельности, а также к оценке
аналогичных возможностей других людей» (Сорина, 2003,
с. 97-110).
С целью развития критического мышления аудитории,
преподаватели
находят
целесообразным
предлагать
рассмотреть различные точки зрения на проблему. Среди
методических приемов выработки у студентов навыков
самостоятельного мнения, суждения, вывода, педагоги
«стараются использовать на своих занятиях всевозможные
виды парной и групповой работы, включая проведение
дебатов и дискуссий, … уделяют большое внимание
выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена
мнениями:
терпимости,
умению
слушать
других,
ответственности за собственную точку зрения» (Клустер,
2005, с.11).
Примером заданий на развитие критического мышления
может послужить занятие по высшей математике «Элементы
линейной алгебры и аналитической геометрии» на тему
«Матрицы и действия над ними».
Результативность: повышение стимулов к обучению
(мотивации успеха), адаптация к коллективной групповой
деятельности и развитие навыков самостоятельной работы,

приобретение коммуникативных навыков общения в новом
коллективе, создание атмосферы творческого поиска.
Преподаватель разбивает студентов на группы по
4 человека, предлагая карточка с заданиями. Например:
Задание 1. Обучение группы студентов происходит
преимущественно в четырех аудиториях. В таблицах
приведена статистика посещаемости их студентами за две
недели.
Задание 2. В таблице приведены данные по закупке
университетом лицензионных пакетов компьютерной
математики. Известно, что стоимость одной лицензии
MathCAD 12 составляет 16 у.о., Maple X – 20 у.о.
и Mathematica – 10 у.о. Найти данные о расходах
университета на приобретение лицензий за каждый год.
1-я неделя обучения
№ ауд.
Фамилия
Петренко
Сидоренко
Макаров
Шацких
№ ауд.
Фамилия
Петренко
Сидоренко
Макаров
Шацких

2303

2306

2316

11
8
19
17
17
15
10
7
2-я неделя обучения

13
11
12
18

2303

2306

2316

13
15
16
14

7
19
15
10

10
20
14
13

2318
10
14
14
11
2318
15
10
14
10

Найти данные об общем посещении каждой аудитории
студентами.
Количество приобретенных в
Количество приобретенных в
2010 году (шт.)
2011 году (шт.)

Название
математического пакета

Количество приобретенных в
2009 году (шт.)

MathCAD 12

15

12

10

Maple X

19

17

11

Mathematica

17

15

12

Каждый
студент
выполняет
свое
задание
самостоятельно, обсуждая в процессе работы вопросы,
возникающие внутри своей группы. При необходимости
предоставляется
возможность
консультирования
с преподавателем. В результате выполнения 1-го задания
каждый
студент
получает
квадратную
матрицу
размерностью четыре, 2-го – матрицу-строку, состоящую из
трех элементов. Первый студент (по выбору группы)
прибавляет свою квадратную матрицу к матрице,
полученной вторым членом группы. Полученный результат
прибавляется вторым студентом к матрице третьего,
который, в свою очередь, аналогично прибавляет
к результату четвертого. Последний участник (самый
сильный) под контролем других студентов выполняет
умножение полученной групповой матрицы на матрицу,
состоящую из строк-ответов на 2-е задание карточки.
Полученный результат проверяется, согласуется со всеми
членами группы и сообщается преподавателю для
проверки. После этого происходит общее обсуждение
выполненной работы и оценка ее результатов. За
правильно выполненное задание карточки каждый студент
получает 10 рейтинговых баллов, а за правильный
конечный результат группы все ее члены получают 25
призовых баллов.

В ходе групповых обсуждений студенты приобретают
навыки критического мышления, повышают уровень
межличностных отношений, что способствует успешной
социально-психологической
адаптации
первокурсников.
Выполнение же задач, прямо или косвенно соприкасающихся
с жизненными ситуациями, в которых студенты находятся
или могут реально находиться, является наиболее
действенным средством сокращения у учащихся сроков
адаптационного периода.
Заключение
Как показало проведенное нами исследование,
в современных условиях развития общества студенты
высших технических и экономических учебных заведений
чувствуют себя неуверенно из-за отсутствия возможности
успешно трудоустроиться после окончания вуза, что
существенно снижает уровень учебной мотивации, а также
препятствует
успешной
адаптации
к
обучению
в университете. Предложенные в статье примеры заданий
на
формирование
критического
мышления
через
кооперативную деятельность, на наш взгляд, способствуют
адаптационного
периода
студентов.
сокращению
Дальнейшего развития требует детальная разработка
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современный статус // Вестник Московского университета.

учебных
заданий
с
применением
современных
педагогических
технологий
на
основе
новейших
информационно-телекоммуникационных технологий.
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ĽUDOVÉ REMESLÁ AKO SÚČASŤ KURIKULA PRACOVNÉHO VYUČOVANIA NA PRIMÁRNOM STUPNI ZŠ
FOLK CRAFTS AS A PART OF THE CURRICULUM OF TECHNICAL EDUCATION AT ELEMENTARY SCHOOL
Mária KOŽUCHOVÁ, Miriam UHRINOVÁ
Abstrakt
V poznávaní vlastného regiónu, jeho kultúrnych, duchovných a historických hodnôt má nezastupiteľné miesto škola. Významným
krokom v oblasti výchovy je zaradenie prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra do štátneho vzdelávacieho
programu. Skúmali sme, ako sú učitelia na túto skutočnosť pripravení. Zaujímal nás ich sebahodnotiaci postoj na realizačnú stránku
regionálnej výchovy v praxi. V príspevku uvádzame výsledky prieskumu i návrhy inovačných metód a postupov učiteľov cvičných škôl,
kde sa realizuje pedagogická prax študentov.
Kľúčové slová: regionálna výchova, tradičné ľudové remeslá, kultúrne tradície, primárne vzdelávanie
Abstract
In discovering own region, its cultural, spiritual and historical values is school irreplaceable. An important step in the field of
education in the national curriculum is the inclusion of cross-cutting themes Regional Education and traditional folk culture. We
examined how teachers are prepared for this fact. We were interested in their self-assessment approach to the implementation part of
regional training in practice. We present the results of survey and suggestions of innovative methods and practices of training schools
teachers.
Key words: regional education, traditional folk crafts, cultural traditions, primary education
Úvod

ľudových tradícií a remesiel by mala významným spôsobom
prispieť aj škola. Náš článok pojednáva o tom, či sa to aj
skutočne deje.

Ľudové remeslá sprevádzajú naše ľudstvo už od pradávna.
Výsledkom ľudových remesiel sú produkty, s ktorými sa
v súčasnosti stretávame spravidla len v múzeách, na rôznych
výstavách, v predajniach, na trhoch a jarmokoch. Sú to
prevažne pozostatky toho, čím si človek po dlhé stáročia
zabezpečoval väčšinu životných potrieb. Je potrebné, aby sme
si aspoň zostatky ľudových remesiel zachovali, čo v dnešnej
pretechnizovanej dobe nie je ľahké. Našťastie u nás existuje
niekoľko organizácií (Ústav ľudovej umeleckej výroby, Ústav
etnológie SAV, Ústav pamäti národa, Krajské osvetové
strediská,
a
pod.),
cieľom
ktorých
je
zachovanie
a dokumentovanie ľudových remesiel, tradícií. K zachovaniu

Výchova k ľudovým tradíciám
V roku 2003 bol prijatý Dohovor UNESCO na ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva (Convention for the
Safeguarding of the Intangible Heritage). Cieľom dohovoru je
vytvorenie takých podmienok, ktoré prispejú k upevňovaniu
povedomia o kultúrnom dedičstve ako trvalej súčasti svetového
kultúrneho dedičstva a k podpore a rozvíjaniu rozmanitosti jeho
prejavov. Slovenská republika ratifikovala tento dohovor a do
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platnosti vstúpil 24. júna 2006. Ratifikáciou sa vláda SR
zaviazala k ochrane tradičnej kultúry a folklóru.
Významným krokom, ktoré slovenské školstvo podniklo
v oblasti výchovy mladej generácie k tradičným kultúrnym
hodnotám Slovenska, bolo zaradenie prierezovej témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra do štátneho
vzdelávacieho programu (2008). Cieľom zaradenia prierezovej
témy do vyučovania je rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah
k prírodným,
historickým
a kultúrnym
hodnotám
prostredníctvom ich spoznávania a osvojovania si hudobných,
tanečných či remeselných zručností pri dodržaní viazanosti na
región.
Ďalším krokom bolo začlenenie prvkov ľudovej kultúry do
výučby viacerých predmetov. Vychádza sa z toho, že regionálna
výchova má interdisciplinárny rozmer a jej prvky možno
aplikovať vo viacerých vyučovacích predmetoch. Na primárnom
stupni vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, hudobná,
literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie ale aj
vlastiveda a prírodoveda.
Priestor pre ľudové tradície a remeslá v primárnom
vzdelávaní sa otvára prioritne vo vzdelávacej oblasti Človek
a svet práce, a to najmä v predmete pracovné vyučovanie.
V tejto súvislosti možno upriamiť pozornosť na skutočnosť, že
súčasťou obsahového štandardu tohto predmetu je téma
Spoznávanie ľudových tradícií a ľudových remesiel. Žiaci
poznávajú nielen základné ľudové tradície a remeslá, ktoré sú
typické pre daný región, ale skúmajú aj historický aspekt týchto
remesiel a zhotovujú konkrétne produkty. Prispejeme tým
k rozvoju manuálnych zručnosti, k rozvoju kreatívneho myslenia
a k rozvoju špecifických zručností žiakov.

Príprava učiteľov na výučbu tematického okruhu
Ľudové remeslá
Vyučovanie tradičných regionálnych remesiel má prispieť
k všestrannému rozvoju žiakov. Dominantu tvoria poznávacie
schopnosti, manuálne zručnosti a rozvoj kreativity. Zároveň
žiaci získavajú základy dôležitých hodnôt ako je cit pre estetiku
a postoj ku kultúrnemu dedičstvu regiónu, ktoré predkovia po
stáročia nazhromaždili.
Za základ úspechu rozvoja tradičnej kultúry na školách
možno považovať zanietenosť učiteľov pre túto oblasť, ale aj
teoretickú a praktickú prípravu. Z toho dôvodu považujeme za
dôležité hľadať odpovede na otázky: Ako sú budúci učitelia
pripravení realizovať regionálnu výchovu na školách? Majú
dostatočné poznatky a zručnosti na realizáciu niektorého
ľudového remesla? Ako hodnotia svoju prípravu?
V tejto súvislosti sme realizovali prieskum, zameraný na
pripravenosť
študentov
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky na vyučovanie tradičných ľudových remesiel.
Jedným z cieľov prieskumu bolo zistiť kompetencie študentov
v danej oblasti.
Prieskum bol realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku u študentov študijného odboru
Predškolská a elementárna pedagogika. Študentom boli
rozdané dotazníky vo februári a v marci 2013. Bolo rozdaných
110 dotazníkov. Návratnosť dotazníkov bola 84 %. Do
prieskumu sa zapojilo 92 respondentov, z toho 62 bolo
študentov
bakalárskeho
štúdia
študijného
programu
Predškolská a elementárna pedagogika a 30 študentov bolo
magisterského štúdia študijného programu Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie. Študenti sa mali vyjadriť, či ovládajú
nejaké tradičné ľudové remeslo. Odpovede študentov sú
zhrnuté v tabuľke 1 a grafe 1. Z nich možno vyčítať, že viac
ako polovica študentov (53,2 %) neovláda žiadne tradičné
ľudové remeslo. Dá sa očakávať, že títo študenti nebudú
v školách, príp. v edukačných aktivitách v materskej škole,
prezentovať tradičné ľudové remeslá. Študenti, ktorí uvádzali,
že ovládajú tradičné ľudové remeslo, či už veľmi dobre alebo
aspoň čiastočne, uviedli zároveň aj konkrétne remeslá. Niektorí
ovládajú aj viacero tradičných ľudových remesiel (graf 2).

Ľudové remeslá na Slovensku
Národné a kultúrne dedičstvo - ľudové remeslá možno
charakterizovať ako súhrn špecifických zručností prenášaných
z generácie na generáciu. Podľa Kaľavského (1981) pri
ľudových remeslách ide o špecializovanú činnosť založenú na
ručnej práci. Predkovia dnešných ľudových majstrov vyrábali
úžitkové predmety z najdostupnejších materiálov, ku ktorým
patrili najmä drevo, hlina, kameň, železo, ľan, vlna, koža
a perie. Ľudová remeselná výroba bola orientovaná
predovšetkým na zhotovovanie predmetov každodennej
potreby, výrobu riadu, náradia, nástrojov, a tiež na výrobky
z dopestovaných
rastlinných
a
živočíšnych
produktov.
K najfrekventovanejším remeslám na Slovensku patrilo
hrnčiarstvo,
kováčstvo,
debnárstvo,
košikárstvo,
slamienkárstvo, drotárstvo, kožušníctvo a výšivkárstvo.
Ľudová výroba mala od svojho počiatku sezónny charakter.
Ľudoví výrobcovia boli spravidla roľníci, ktorí v zimnom období
zhotovovali rozličné nástroje, pomôcky, odevné súčasti a pod.
Samotná výroba však takmer nikdy nebola schopná
zabezpečiť obživu výrobcu a jeho rodiny bez roľníctva (Majling,
2004). Zjednodušene možno povedať, že domácky výrobca sa
v letnom období stával roľníkom a po ukončení roľníckych prác
opäť remeselníkom (Kiripolský, 1998). Výrobky ľudovej tvorby
v dnešnej dobe majú skôr uplatnenie ako vyhľadávané suveníry
a zberateľské predmety.

Tabuľka 1 Ovládanie tradičného ľudového remesla (n=92)
Ovládanie
Bc.
Mgr.
Spolu
ľudového
študenti
študenti
(n=92)
remesla
(n=62)
(n=30)
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
poč. poč. poč. poč. poč. poč.
Áno, veľmi
6
9,7
3
10
9
9,8
dobre
Áno, čiastočne 25
40,3 9
30
34
37
Skôr nie
23
37,1 16
53,3 39
42,4
Vôbec nie
8
12,9 2
6,7
10
10,8
Spolu
62
100
30
100
92
100
Z celkového počtu respondentov prieskumnej vzorky najviac
ovláda vyšívanie (22,8 %). K týmto činnostiam ich viedla rodina
aj škola. Väčšina uvádzala, že vyšívať začali v 3. ročníku ZŠ
v rámci predmetu pracovné vyučovanie. Pre mnohých sa táto
aktivita stala celoživotným koníčkom. Pri tkaní (17,4 %) je zase
vidieť vplyv rodiny, pretože v škole sa s tkaním nestretli.
Motívom pletenia z prútia (9,8 %) boli hlavne ľudové tradície
spojené s týmito aktivitami. Išlo o veľkonočné korbáče, ktoré sa
naučili robiť chlapci, ale aj niektoré dievčatá. Pletenie korbáčov
ich priviedlo k tomu, že ďalej experimentovali s prútím. Okrem
pletenia korbáčov uvádzali aj pletenie košíkov. Niektoré
dievčatá nadchlo paličkovanie, preto sa prihlásili do rôznych

„V každej krajine sa zachovávajú ľudové tradície a remeslá.
Odovzdávajú sa z pokolenia na pokolenie. Je to určitá hrdosť
národa danej krajiny, ktorú si ľudia pripomínajú pri rôznych
príležitostiach počas kalendárneho roka“ (Vargová, 2007, s. 47).

Myslíme si, že je správne, keď je vytvorený priestor pre ľudové
tradície a remeslá v primárnom vzdelávaní vo vzdelávacej
oblasti Človek a svet práce. Žiaci prostredníctvom neho sa môžu
dozvedieť o rôznych tradičných remeslách svojho regiónu.
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kurzov paličkovania. Ukázalo sa tiež, že háčkovanie a pletenie je
dnes na ústupe. Háčkovaniu sa venuje len 7,6 % žiakov
a pleteniu dokonca 5,4 %. Ešte pred 20. rokmi pleteniu sa
venovalo 78 % dievčat a háčkovaniu 44 % dievčat. Rovnako
nás prekvapilo, že len 2,2 % študentov vie ozdobovať kraslice,
hoci ručné zdobenie kraslíc je u nás veľmi obľúbenou
predveľkonočnou činnosťou.

%

Rodina v minulosti. V múzeu sa dozvedeli, že do
mnohých remesiel sa zapájali aj deti. Robili pomocné alebo
náhradné práce. Mnohokrát malé deti pomáhali rodičom alebo
starým rodičom pridržiavať alebo triediť materiál. Tým sa
vlastne učili dané remeslo vykonávať. Náhradné práce
predstavovali napr. starostlivosť o súrodencov, keď rodičia boli
zaneprázdnení remeselnou výrobou. Informácie o tom, ako sa
v minulosti žilo v rodine remeselníka žiaci získali od starých
rodičov, z internetu a z vyučovacích hodín vlastivedy. Keďže
rodiny v minulosti boli viacdetné, zahrali sme sa na tradičnú
rodinu remeselníka na dedine v „kruhu rodiny“ s deťmi
materskej školy. Po tejto akcii sme dané múzeum navštívili ešte
niekoľkokrát, aby sme si vyskúšali aj iné činnosti, ktoré
k bežnému životu patrili.
Didaktická hra „My sme malí remeselníci“. Žiakov 3.
ročníka ZŠ navštívili deti materskej školy. Najskôr im ukázali, čo
v triede robia a ako sa učia, potom deťom materskej školy
mimikou a gestikuláciou predvádzali rôzne remeslá a deti
materskej školy mali uhádnuť o aké remeslo ide.
Workshop “Nauč sa remeslo” sa uskutočnil v UĽUVe
v Bratislave. Návšteva UĽUVu bola spojená s tvorivými dielňami,
kde si deti mohli vyskúšať jednotlivé remeslá. Navštívili
hrnčiarsku, drotársku a tkáčsku dielňu, tiež dielňu maľba na
sklo. Každé dieťa malo možnosť navštíviť dve dielne a odnieslo
si dva výrobky, ktoré samo vytvorilo.
Remeslo má zlaté dno. Niektoré remeslá vyžadujú dlhší
nácvik, preto škola zapožičala z múzea krosná na tkanie
a hrnčiarsky kruh. Tak mohli všetci žiaci školy zažiť čaro
ľudových remesiel a vážiť si poctivú prácu remeselníkov.
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Graf 1 Ovládanie tradičného ľudového remesla (n=92)
Náš prieskum odhalil mnohé nedostatky v príprave
študentov pre rozvoj regionálnej výchovy. S ľudovými
remeslami počas štúdia na vysokej škole prichádzali do
kontaktu len veľmi sporadicky (v rámci didaktiky technickej
výchovy a sociálnych reálií). V príprave chýba vyučovací
predmet, ktorý by sa tejto problematike venoval komplexnejšie
tak v teoretickej, ako aj v praktickej rovine. S poznatkami
a zručnosťami, ktoré majú o ľudových remeslách len veľmi
ťažko môžu nadchnúť budúcich žiakov.

%
25

Záver
Kultúrne dedičstvo nášho ľudu má nesmiernu hodnotu,
ktorú si generáciami ľudia odovzdávali, udržiavali a pestovali.
Ako píše Račková (2007, s. 98) „dnes sa veľmi široko skúma

ako je možné zdieľať a kultivovať morálnu skúsenosť a najviac
nádejí sa pritom vkladá do kultúry a výchovy nie ako do
abstraktných schém a šablón, ale ako do praktických spôsobov
fungovania lokálnych komunít“.

22,8

20

Slovensko je bohaté na remeselné tradície a mnohé z nich
pretrvali do súčasnosti, aj keď viaceré z nich už len v múzeách.
Škola je miestom, ktoré by mladým ľuďom mohlo poskytnúť
zážitky zo stretnutia s národnými či regionálnymi tradíciami, to
si však vyžaduje učiteľov vzdelaných v tejto oblasti a ako sme
mali možnosť vidieť aj s kreatívnou edukačnou aktivitou.
Predpokladáme, že výber aktivít môže pôsobiť inšpiratívne
a podnietiť učiteľov k implementácii problematiky kultúrneho
dedičstva nášho národa do povedomia súčasnej mladej
generácie.
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Graf 2 Ovládanie konkrétnych tradičných ľudových remesiel
u študentov (n=92)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
PRACTICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS
Nataliy LITVINOVA
Abstract
Formation of professional competence of students with emotional frustraciami raised during the process of teaching and learning
activities, with intelligent frustraciami, associated with the content of the curriculum and reproduction of it in the
praktikoorientirovannom aspect.
Psychological coping resource with emotional and intellectual frustraciami is the motivation of students to the autonomy that
integrates features of reflection, creativity, meaning (a positive connotation, well-formedness nonatijnogo thinking).
Keywords: professional kompetentnot′, emotional and intellectual frustration, goal-setting, reflection, creativity, positive connotation,
ponativnoe thinking.
Резюме
Формирование профессиональной компетентности студента сопряжено с эмоциональными фрустрациями, возникающими
в процессе учебно – познавательной деятельности, с интеллектуальными фрустрациями, связанными с усвоением содержания
учебного плана и воспроизведением его в практикоориентированном аспекте.
Психологическим ресурсом совладания с эмоциональными и интеллектуальными фрустрациями выступает мотивация
обучающихся к самостоятельности, интегрирующей возможности рефлексии, творческой активности, осмысленности
деятельности (позитивная коннотация, сформированность нонятийного мышления) .
Ключевые слова: профессиональная компетентноть, эмоциональные и интеллектуальные фрустрации, креативность,
рефлексия, целеполагание, позитивная коннотация, понятивное мышление.

Формирование
профессиональной
компетентности
студента сопряжено с эмоциональными фрустрациями,
возникающими в процессе учебно – познавательной
деятельности (адаптация к требованиям высшей школы,
«вживание»
в ткань
межличностных
отношений,
самовыражение
и
т.п.),
с
интеллектуальными
фрустрациями, связанными с усвоением содержания
учебного плана и воспроизведением его в практикоориентированном аспекте.

Психологическим
ресурсом
совладания
с эмоциональными и интеллектуальными фрустрациями
выступает мотивация обучающихся к самостоятельности,
интегрирующей возможности рефлексии, творческой
активности, осмысленности деятельности.
Мотивация к самостоятельности обеспечивается через
формирование следующих личностных характеристик:
осмысленность учебно – профессиональной деятельности,
т.е.
рациональность,
гибкость
–
пластичность;
спонтанность;
позитивность;
масштабность
–
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дивергентность в противовес скованности, банальности,
социальным страхам, социальной агрессии), оптимизации
социального интеллекта, общего уровня интеллекта
и способности к продуктивному мышлению (1).
Вышеуказанные
личностные
характеристики
формируются в ходе групповой работы, предполагающей
обучение
совладанию
с
эмоциональными
и интеллектуальными фрустрациями в образовательном
пространстве, в первую очередь, а также за его пределами
в условиях реальной жизнедеятельности.
Программа формирующей групповой работы.
Эмоциональный компонент: диагностика и коррекция
самооценки и мотивации (тренинг самоутверждения)
социальных страхов, социальной агрессии, социального
интеллекта.
Интеллектуальный компонент.
Диагностика и оптимизация общего уровня интеллекта,
способности к продуктивному мышлению (активизация
образного, символического, понятийного, абстрактного
типов мышления).
Перед включением студента в групповую работу следует
провести индивидуальную (подготовительную) терапию
личностных проблем, что обеспечит снижение уровней
психологических
защит
и
активное
включение
в последующую практику личностного роста, а также
провести
ряд
обучающих
практических
занятий,
направленных
на
формирование
эмоциональной
и интеллектуальной компетентностей
Эмоциональная компетентность (от лат. Emover —
волновать и competencies — соответствующий), которая
обозначает
способность
личности
осуществлять
оптимальную
координацию
между
эмоциями
и целенаправленным поведением (Либина,1996), основана
на адекватной интегральной оценке человеком своего
взаимодействия со средой. Адекватность означает учет
внешних (стимул и обстановка) и внутренних (состояние
организма и прошлый опыт) факторов, воздействующих на
индивидуума в данной ситуации (2).
Эмоциональный
и
мотивационный
компоненты
доминируют в процессе противодействия фрустрациям,
иррациональное в противовес рациональному. Однако
важно, чтобы позитивное иррациональное подчинялось
закономерностям дивергентного мышления, включающего
эмоциональную компетентность и широту взглядов на
поставленную проблему. Такие личностные характеристики
как беглость, оригинальность, гибкость, детализация,
адекватность,
сопротивление
замыканию,
уровень
абстрактного
мышления
должны
соотноситься
с содержанием эмоциональной компетентности, которая
в свою очередь включает в себя умение позитивной
коннотации и позитивной направленности мышления.
Позитивная
коннотация
как
составляющая
эмоциональной
компетенции
это
умение
видеть
положительное в проблеме, норму в патологии, ставить
логическое ударение на позитивных аспектах проблемы,
в положительном ключе рассуждать о проблеме. Таким
образом, снимаются психологические защиты и острота
переживаний.
Приходит
понимание
многообразия
и многослойности
реальности,
разной
детерминации
поведения по отношению к различным людям, разных
правд, разных сторон ситуации. Примечание: необходимо
выбирать ту правду, которая вдохновляет к позитивным
действиям и личностному росту. Для актуализации
позитивной коннотации необходима широта взглядов
и умения видеть позитив во всем (3).
Позитивная
направленность
мышления
как
составляющая эмоциональной компетентности проявляется

в рефлексии это устойчивое адаптивное свойство личности
отслеживать ход своих мыслей и направлять его
в позитивное русло. В частности это контроль «мыслей –
вирусов», т.е. слов значение которых занижает самооценку,
ясность мотивации и цели (слова с абсолютным или
с неопределенным
значением,
экстрапунятивной,
интрапунятивной направленности, ярлыки).
Позитивная коннотация и направленность мышления как
устойчивое свойство личности формируются в следующей
практике.
Необходимо выполнить задания в ходе анализа
проблемной ситуации: уточняющие и зондирующие
обстоятельства вопросы, анализ причин, приведших
к ситуации, возможные позитивные и явные негативные
аспекты, способы и пути улучшения ситуации, прямые
и парадоксальные предписания к поведению (построение
гипотез), зондирующие вопросы к ситуации в новых
условиях, завершить проблемную ситуацию позитивным
исходом, вставить в проблемную ситуацию пропущенное
логическое звено (почему именно так произошло?),
определить разные возможные вербальные и невербальные
смыслы в проблемных ситуациях.
Интеллектуальная компетентность при совладании
с фрустрациями
обращается
к
сформированности
понятийного
мышления
и
обеспечивает
умение
структурировать воспринимаемую информацию с помощью
объективных категориальных обобщений (выделение
главных, существенных признаков в воспринимаемых
феноменах в отличии от функциональных, эмоциональных,
ситуативных,
образных
и
других
субъективных
классификаций).
Главные,
существенные,
основные
признаки воспринимаемых феноменов соотносятся с видом
в рамках определенного рода. При сформированности
понятийного
мышления
осмысление
происходит
посредством
включения
новых
представлений
в объективные классификационные группы, основанием
которых являются внутренние, сущностные, константные
характеристики
предметов.
Понятийное
мышление
выступает условием эффективности в профессиональной
деятельности,
развития
абстрактного
мышления,
способности к продуктивному, масштабному, дивергентному
мышлению как основы качества рефлексии, креативности,
целеполагания.
Средством формирования понятийного мышления
выступает анализ проблемных ситуаций. Тематика
проблемных ситуаций широкая: от межличностных
взаимодействий до принятия решений и самореализации
в профессиональной деятельности.
При анализе проблемных ситуаций необходимо
выполнить следующие задания: исключение лишнего из
анализа ситуации (классификации), выделение двух
смысловых единиц, объединенных общим смыслом
(обобщение),
выделение
двух
смысловых
единиц
объединенных причинно – следственными связями
(аналогии),
вопросы
на
общую
осведомленность
о проблемной
ситуации, задание
на
схематизацию
переменных рассматриваемой проблемы, задание на
образный синтез переменных проблемы (сопоставление
целого и части).
По данным исследование на 2008г. Лишь от 15 до 35 %
студентов проявляют сформированность абстрактного
мышления (чаще всего это направление физико–
математические науки). Индивиды с развитым абстрактным
мышлением могут экономить время в процессе познания
нового материала, включения в принципиально новые
ситуации. т.к в структуре их мышления сформировано
понимание о логических взаимосвязях внутри систем,
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существующих объективно в реальности. Таким образом
они
быстро
обрабатывают
новую
информацию
и выстраивают ее логику. Однако абстрактное мышление не
является насущной необходимостью для достижения
эффективности в профессиональной деятельности, а вот
понятийное мышление незаменимо для достижения выше
обозначенной цели. При низкой сформированности
понятийного мышления студент не имеет представлений
о собственных
интеллектуальных
способностях,
теоретические знания не связаны с практической
деятельностью,
большинство
теоретических
знаний
поверхностны. При таких обстоятельствах студент имеет
очень низкие возможности освоения профессиональной
деятельности и дальнейшей сколько-нибудь приемлемой
эффективности в ней.
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VYUŽÍVANIE IKT V ODBORNEJ PRÍPRAVE
USE OF THE ICT IN VOCATIONAL TRAINING
Martin ZATKALÍK, Alena HAŠKOVÁ
Abstrakt
V prvej časti príspevku je prezentovaný návrh koncepcie odbornej prípravy žiakov autoopravárenských profesií na stredných
odborných školách, ktorá je založená na sprístupnení diagnostickej techniky vzdelávaným žiakom s využitím podpory IKT. Druhá časť
príspevku je venovaná popisu metodológie verifikácie tejto koncepcie prostredníctvom pedagogického experimentu realizovaného na
SOŠ v Senci a sumarizácii dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová: odborná príprava, počítačom podporované vzdelávanie, autoopravárenské profesie, implementácia inovácií do
pedagogickej praxe, stredné odborné školy
Abstract
In the first part of the paper the authors present a proposal of a vocational training conception, aimed at students of secondary
vocational schools preparing for car repair professions, which is based on ICT supported accessing the diagnostic technology to the
students. In the second part of the paper the authors describe methodology of this conception verification by means of a pedagogical
experiment carried out at the Secondary Vocational School in Senec, and summarise the most important results they obtained.
Key words: vocational training, computer supported education, car repair professions, implementation innovations into the teaching
practice, secondary vocational schools
Úvod

jazykov, viď Žilová, 2003; Gadušová, Harťanská, 2009).
Automobilový priemysel pritom patrí v súčasnosti na Slovensku
ku kľúčovým oblastiam národného hospodárstva, avšak čo sa
týka prípravy pracovných síl pre tento sektor, stredné odborné
školstvo v posledných rokoch čelí neustále sa zosilňujúcej kritike
ním poskytovanej odbornej prípravy (SARIO, 2007, 2012; ŠŠI
SR. 2013). Uvedené skutočnosti sa stali podnetom na
nadviazanie spolupráce Strednej odbornej školy v Senci, ktorá
je zaradená v sieti pilotných centier pre odborné vzdelávanie
a prípravu kvalifikovaných predajcov a servisov motorových
vozidiel SR, a Katedrou techniky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
ktorá je akreditovaným školiacim pracoviskom doktorandského
štúdia v odbore odborová didaktika – študijný program
didaktika odborných a technických predmetov. Táto spolupráca
vyústila do zámeru výskumu možností zvyšovania efektívnosti
odbornej prípravy prostredníctvom podpory IKT v zameraní na
odbornú prípravu autoopravárenských profesií (Zatkalík, 2012).

Informačnými a komunikačnými technológiami podporované
vyučovanie sa stalo bežnou súčasťou pedagogickej praxe. Už
dlhodobo predstavuje aj predmet rôznych výskumov
zaoberajúcich sa možnosťami zvyšovania účinnosti výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom týchto didaktických
prostriedkov a ich vplyvom na výsledky procesu vzdelávania.
Príslušné aplikácie a výskumy však smerujú do oblasti
všeobecného vzdelávania a teoretickej výučby odborných
predmetov. Veľké rezervy vidíme v sledovaní možností
implementácie informačných a komunikačných technológií do
odbornej prípravy. V tomto kontexte nemáme na mysli odbornú
prípravu v študijných odboroch obsahovo zameraných na
informačné a komunikačné technológie ale našu pozornosť
zameriavame na využívanie informačných a komunikačných
technológií ako didaktických prostriedkov realizácie odbornej
prípravy a to v rôznych študijných odboroch. V študijných
odboroch zameraných na oblasť autoopravárenstva je
využívanie týchto prostriedkov na podporu výcviku v podstate
veľmi ojedinelé a ani výskumy realizované na Slovensku sa
tejto problematike nevenujú (na rozdiel napr. od množstva
výskumov zameraných na využívanie IKT vo vyučovaní cudzích
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a navzájom komunikovať. Žiakom umožňuje individuálne riešiť
úlohy, praktické cvičenia, komunikovať s riadiacimi jednotkami
vo vozidle, zisťovať aktuálne hodnoty meraných veličín,
overovať funkcie komponentov vo vozidle, nastavovať
a konfigurovať systémy a ich prvky, prístup k servisným
informáciám, servisným manuálom, elektrickým, pneumatickým
a hydraulickým schémam, technickej dokumentácii CMV,
vyhľadávanie náhradných dielov, spracovanie administratívy
zákazky (pracovný list, objednávka, fakturácia, výpočet ceny
opravy a pod.). Rôzne kombinácie prvkov umožňujú vyučujúcim
tvorbu obsahu vyučovacích hodín s hlavnými a vedľajšími cieľmi
zameranými na získanie odborných kompetencií potrebných pre
prax.

Odborná príprava žiakov autoopravárenských profesií na
stredných odborných školách v Slovenskej republike sa realizuje
podľa školských vzdelávacích programov, ktoré si vytvárajú
jednotlivé školy s ohľadom na svoje špecifické podmienky,
v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Odborná časť
vzdelávania nadväzuje na všeobecnovzdelávacie predmety
zo základnej školy a prvého ročníka SOŠ najmä na fyziku,
chémiu, informatiku, elektrotechniku, strojárske technológie,
technické kreslenie. Obsahom predmetu automobily sú
teoretické poznatky zväčša na pojmovej úrovni o cestných
motorových vozidlách a ich častiach. Na poznatky z predmetu
automobily nadväzuje predmet diagnostika a opravy CMV,
ktorého obsahom sú poruchy, príčiny, vyhľadávanie a opravy
porúch, diagnostická a opravárenská technika, pričom tieto
tematické celky sú preberané zväčša len na teoretickej úrovni.
Odborný výcvik a odborná prax spája teoretické poznatky
s nácvikom praktických zručností. V súlade so základnými
požiadavkami zamestnávateľov na odbornú pripravenosť
absolventov SOŠ by títo mali byť schopní samostatne
identifikovať poruchu a jej príčinu, a v stanovenej normohodine
vykonať opravu identifikovanej poruchy. Hodnotenie týchto
kompetencií je aj predmetom záverečnej skúšky s praktickou,
písomnou a ústnou časťou podľa štandardu Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a Cechu predajcov
a autoservisov SR (CPA SR).

Verifikácia navrhovanej koncepcie odbornej prípravy
Pri verifikácii nami navrhovanej koncepcie odbornej prípravy
s podporou IKT pre učebné a študijné odbory v oblasti
autoopravárenstva sme sa zamerali na druhý a tretí ročník
učebných odborov 2487 H autoopravár, 2487 H 01 autoopravár
– mechanik, 2487 H 02 autoopravár – elektrikár. Podstatou
verifikácie bolo overenie hlavnej pracovnej hypotézy H:

Medzi výsledkami žiakov meraných pri výkone
autoopravárenských prác v experimentálnej skupine
(ES – skupina, v ktorej sa odborná príprava realizovala
na základe overovanej koncepcie) a výsledkami žiakov
meraných v kontrolnej skupine (KS – skupina, v ktorej
sa odborná príprava realizovala tradičným spôsobom)
je signifikantný rozdiel.

Koncepcia odbornej prípravy s podporou IKT

Na jej overenie sme použili pedagogický experiment
s experimentálnou a kontrolnou skupinou, pričom overovanie
prebiehalo v nasledujúcich tematických celkoch a s nimi
súvisiacich častiach:

Odborná príprava v oblasti autoopravárenstva sa realizuje
oddeleným systémom teoretického a praktického vyučovania.
Praktická príprava sa realizuje v školských dielňach, strediskách
praktického vyučovania alebo v individuálnej forme priamo
v autoopravárenských prevádzkach.
Problémom uvedenej odbornej prípravy na SOŠ je finančná
náročnosť na materiálne a technické vybavenie a z toho
vyplývajúca nedostupnosť k moderným technológiám.
V individuálnej forme odbornej prípravy je síce prístupnosť
k moderných technológiám dostatočná ale problémom je
výrazná absencia pedagogickej činnosti.
Podstatou nami navrhovanej koncepcie odbornej prípravy
s podporou IKT pre učebné a študijné odbory v oblasti
autoopravárenstva
je
aktívne
prepojenie
teoretického
vzdelávania a praktickej prípravy. Toto je založené na
sprístupnení diagnostickej techniky vzdelávaným žiakom
s využitím podpory IKT. K tomu je potrebná špeciálne vybavená
odborná učebňa integrujúca diagnostické laboratórium
s cvičným pracoviskom.
K základným technologickým
komponentom učebne patria počítačmi vybavené pracoviská
žiakov, server, dataprojektor, WIFI router, cvičné automobily
a diagnostická technika. Sieťové prepojenie počítačov,
diagnostickej techniky a cvičného cestného motorového vozidla
(CMV) je vytvorený didaktický systém umožňujúci realizáciu
vzdelávania s využitím autoopravárenského softvéru, dielenskej
techniky a simuláciu reálnych porúch CMV. Systém poskytuje
žiakom online pripojenie z každého počítača k riadiacim
jednotkám CMV a diagnostickému prístroju, čo umožňuje
individuálne zadávanie úloh a samostatnú prácu žiaka pri
elektrických meraniach a vyhľadávaní simulovaných porúch na
vozidle (obr. 1).
Integrácia prvkov IKT v navrhovanej koncepcii odbornej
prípravy umožňuje pedagogickým pracovníkom (učiteľ,
inštruktor, majster odborného výcviku) realizovať prípravu
učebných materiálov, tvorbu kurzov a praktických cvičení.
V prípade vzájomnej interakcie pedagogický pracovník – žiak
integrácia IKT umožňuje zdieľať spoločné prostredie

1. Diagnostika a opravy mechanických častí spaľovacích
motorov



diagnostický prístroj GUTMANN Mega Macs 66
servisné práce s diagnostickým prístrojom GUTMANN
Mega Macs

2. Diagnostika a opravy vstrekovania zážihových motorov






diagnostika
porúch
vstrekovačov
nepriameho
vstrekovania
vyhľadávanie a identifikácia porúch ECU (riadiaca
jednotka) zážihových motorov
vyhľadávanie
a identifikácia
porúch
zapaľovania
zážihových motorov
vyhľadávanie
a identifikácia
porúch
regulácie
voľnobežných otáčok motora
vyhľadávanie a identifikácia porúch lambda regulácie
zážihových motorov

3. Diagnostika a opravy vstrekovania vznetových motorov






diagnostika porúch CR (common rail) vstrekovačov
vyhľadávanie porúch preplňovania vznetových motorov
vyhľadávanie porúch merania hmotnosti nasávaného
vzduchu
vyhľadávanie porúch žeravenia
vyhľadávanie porúch čerpadla CR

4. Diagnostika a opravy komfortnej elektroniky
(klimatizácia, aktívna a pasívna bezpečnosť CMV)
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servis a údržba klimatizácie v CMV
diagnostika porúch klimatizácie
kódovanie zariadenia na zabezpečenie vozidla proti
krádeži a synchronizácie kľúčov CMV
výmena airbagov a vyhľadávanie elektronických porúch
prvkov pasívnej bezpečnosti
vyhľadávanie
a identifikácia
porúch
komfortnej
elektroniky v sieti CAN bus
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Zámerom pedagogického experimentu (obr. 2) bolo
zhodnotenie vplyvu vzdelávania s podporou IKT na kvalitu aj
kvantitu
praktických
činností
vykonávaných
pri
autoopravárenských prácach. Vzhľadom na túto skutočnosť
hlavná pracovná hypotéza bola rozčlenená na dve čiastkové
hypotézy. Hypotéza H1 bola zameraná na skúmanie
kvalitatívnej stránky dopadu overovanej koncepcie na výsledky
odbornej prípravy:

a hypotéza H2 bola zameraná na kvantitatívne aspekty dopadu
aplikácie navrhovanej koncepcie na výsledky odbornej
prípravy:

Medzi kvantitatívnymi výsledkami žiakov, meranými pri
výkone autoopravárenských prác v experimentálnej
a kontrolnej skupine, je signifikantný rozdiel.
Platnosť oboch čiastkových pracovných hypotéz bola sledovaná
v závislosti od jednotlivých vyššie uvádzaných tematických
celkov a ich častí.

Medzi kvalitatívnymi výsledkami žiakov, meranými pri
výkone autoopravárenských prác v experimentálnej
a kontrolnej skupine, je signifikantný rozdiel.

Obrázok 1 Schéma prvkov špeciálnej odbornej učebne


Sumarizácia výsledkov verifikácienavrhovanej
koncepcie
Čiastkové hypotézy o vplyve odbornej prípravy s podporou
IKT na kvalitu získaných kompetencií sa potvrdili v tematických
celkoch diagnostika a opravy vstrekovania zážihových motorov,

diagnostika a opravy vstrekovania vznetových motorov,
diagnostika a opravy komfortnej elektroniky CMV. Dopad

používania navrhnutej koncepcie pre uvedené tematické celky
bol pozitívny. Pozitívny vplyv zavádzania IKT do odbornej
prípravy sa nepotvrdil v tematickom celku diagnostika a opravy
mechanických častí spaľovacích motorov.
Výsledky sledovania kvalitatívnych parametrov výkonu
žiakov pri realizácii praktických činností potvrdili pozitívny vplyv
navrhovanej koncepcie odbornej prípravy na formovanie
nasledujúcich spôsobilostí žiakov:
 výber prístroja, náradia, špeciálneho náradia a pracovných
pomôcok,
 práca s technickou dokumentáciou,
 dodržiavanie technologického postupu,
 dosahovanie cieľov zadania a zvládnutie pracovného úkonu.
 Pozitívny vplyv overovanej koncepcie odbornej prípravy sa
nepotvrdil v prípade rozvíjania spôsobilosti manipulácie
s vozidlom, používania ochranných návlekov, dodržiavania
zásad BOZP, OOPP a PO.

Na
základe
výsledkov
hodnotenia
kvantitatívnych
parametrov výkonu žiakov pri realizácii praktických činností
možno konštatovať, že žiaci experimentálnej skupiny
pripravovaní s podporou IKT zrealizovali pracovné činnosti
v časovej norme stanovenej prísnymi kritériami importérov
CMV.
Prísne
kritériá
časových
limitov
v prípade
experimentálnej skupiny nesplnili len 4 žiaci (z celkového
počtu 48 členov experimentálnej skupiny), kým v prípade
kontrolnej skupiny to bolo až 13 žiakov (z celkového počtu
64 členov tejto skupiny).

Záver
Na
základe
prezentovaných
výsledkov
verifikácie
navrhovanej koncepcie odbornej prípravy možno konštatovať,
že jej aplikácia do praxe je prínosná pre realizáciu odbornej
prípravy v rôznych smeroch. Je prínosná jednak z hľadiska
zefektívňovania a skvalitňovania vzdelávania a formovania
profesijných spôsobilostí v určitých oblastiach a jednak
z hľadiska variability na zmeny a inovácie technológií v CMV.
Navyše je prínosná aj z hľadiska finančných aspektov, nakoľko
vzhľadom na finančnú náročnosť na obstarávanie moderných
CMV a opravárenskej techniky umožňuje využitím IKT
optimalizovať celkové náklady na odborné vzdelávanie
v autoopravárenstve.
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Obrázok 2 Schéma realizácie experimentu v kontrolnej (KS) a experimentálnej (ES) skupine
ŠŠI SR. 2013. Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania

v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike
v školskom roku 2011/2012
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES
Antonina MAKAROVA
Abstracts
This article is about the children who have mentally deviations from the norms. They also have some impairments of speech. That's
why these children require special correctional and pedagogical assistance. The article also deals with the essence and interpretations
of such notion as «educational environment» as a factor of development of speech children with mental disorder.
Keywords: speech disorder, special correctional and pedagogical assistance, educational environment.
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Аннотация
Эта статья о детях, имеющих интеллектуальные отклонения, а также некоторые речевые расстройства. Вот почему эти дети
нуждаются в специальной коррекционно-педагогической помощи. В статье также рассматриваются сущность и интерпретация
такого понятия как «образовательная среда» как фактор развития речи детей с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, речевые расстройства, специальная коррекционно-педагогическая
помощь, образовательная среда.

Воспитание личности ребенка с нарушением интеллекта
в специально организованных условиях и поиск наиболее
эффективных из них является одной из ключевых проблем
педагогической теории и практики. Исключительно большое
значение имеет усвоение исторически сформировавшегося,
общечеловеческого опыта, содержание которого обобщено
и закреплено в словесной форме. У детей с нарушением
интеллекта значительно чаще, чем в норме, наблюдаются
нарушения речи [1]. Исходя из того, что образование
в современном мире представляет собой одну из высших
ценностей личности и общества, выступая в качестве
предпосылки их существования и развития, вполне
логичным и актуальным представляется обращение
к исследованию образовательной среды как одного из
факторов
этих
процессов.
Этим
и
определяется
актуальность темы нашего исследования [2].
Целью
исследования
стало
изучение
влияния
образовательной
среды
на
развитие
речи
детей
с нарушением интеллекта младшего школьного возраста
и определение
педагогических
условий
организации
образовательной среды.
Нами была сформулирована гипотеза исследования:
создание образовательной среды в условиях начальных
классов специальной (коррекционной) школы VIII вида
способствует развитию речи детей с нарушением
интеллекта.
В процессе анализа источников было установлено, что
в последние годы понятие «образовательная среда»
используется также часто, как и сопряженные с ней
понятия – «педагогическая система» и «система
образования», составной частью которых выступает
образовательная среда. Понятие «образовательная среда»
имеет
большое
количество
взаимодополняющих
дефиниций. Наиболее близкими и основополагающими для
данного исследования являются определения И.А. Баевой,
С.Д. Дерябо, Г.А.Ковалева, В.П. Лебедевой, В.А. Орлова,
В.И. Панова, В.А. Ясвина, которые, по сути, развивают
учение Л.С. Выготского о среде как источнике развития
личности [3].
Нами было проведено экспериментальное исследование,
которое состояло их трех этапов: диагностика уровня
развития речи младших школьников с нарушением
интеллекта,
проведение
формирующей
работы
в экспериментальной группе по развитию речи испытуемых,
проведение контрольной диагностики уровня развития речи
младших
школьников
с
нарушением
интеллекта
в контрольной
и
экспериментальной
группе. Всего
в эксперименте приняло участие 20 детей в возрасте от 9
до 10 лет. У детей экспериментальной и контрольной
группы наблюдалось стойкое снижение познавательной
деятельности в виде олигофрении в лёгкой степени
дебильности.
Констатирующий эксперимент был направлен на
изучение уровня развития речи детей младшего школьного
возраста
с
нарушением
интеллекта
посредством

образовательной среды (игры как средового фактора). Для
достижения цели были поставлены следующие задачи:
подобрать теоретический материал по теме исследования;
подобрать
комплекс
диагностических
методик
и оборудование, адекватных цели исследования; провести
диагностику уровня развития речи младших школьников
с нарушением интеллекта посредством образовательной
среды (игры как средового фактора) в контрольной
и экспериментальной группах; сделать выводы об уровне
развития речи младших школьников с нарушением
интеллекта.
Сравнив
результаты
диагностики
экспериментальной
и
контрольной
групп,
можно
констатировать, что в контрольной и экспериментальной
группе преобладают преимущественно дети со средними
показателями общего уровня развития речи.
С учетом данных констатирующего эксперимента нами
был проведен формирующий эксперимент, целью которого
являлся выбор наиболее эффективного пути коррекционной
работы по развитию речи детей с нарушением интеллекта
младшего школьного возраста посредством средовых
факторов. Задачи формирующего эксперимента: подобрать
комплекс мероприятий коррекционной работы по развитию
речи детей с нарушением интеллекта младшего школьного
возраста; апробировать комплекс подобранных нами
мероприятий на младших школьниках с нарушением
интеллекта; провести анализ результатов формирующего
эксперимента и сделать выводы.
Выяснилось, что создание образовательной среды (игры
как средового фактора) может оказывать существенное
влияние на развитие речи детей с нарушением интеллекта
младшего школьного возраста экспериментальной группы,
служить средством, организующим и стимулирующим
формирование определенных речевых навыков. Результаты
контрольной диагностики позволяют сделать вывод об
эффективности коррекционно-педагогической работы по
развитию речи детей с нарушением интеллекта. Таким
образом, данные, полученные в процессе опытноэкспериментальной работы подтвердили правомерность
положенной в ее основу гипотезы.
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POČÍTAČEM ŘÍZENÝ RYCÍ STROJ A JEHO MOŽNOSTI VE VÝUCE
THE ENGRAVING MACHINE CONTROLLED
Václav TVARŮŽKA
Abstrakt
Článek popisuje možnosti práce s gravírovacím strojem Roland MODEL EGX – 350 ve výuce. Gravírovací plotr je použitelný pro
plošné gravírování a rytí a 3D modelování. Původním záměrem pořízení tohoto stroje bylo rozšíření strojového vybavení naší odborné
učebny. Po zprovoznění tohoto stroje jsme však zjistili další potenciál pro rozvoj technologické gramotnosti studentů. Gravírovací stoj
umožňuje vytvoření vazby mezi procedurálními znalostmi, znalostmi obrábění materiálů, návrhem a realizací.
Kľúčové slová: gravírovací stroj, rytí, procedurální znalosti, technická výchova
Abstract
The paper deals with possibility of work with the engraving machine Roland MODEL EGX-350 in education. The engraving plotter is
usable for area engraving and 3D modelling. An original intention for buying this machine was to expand the machine equipment of
our special classroom. Then we found there another potential for development of technological literacy of students. The engraving
machine enables to create a relation among procedural knowledge, knowledge of material working, design and realization.
Key words: engraving machine, engraving, procedural knowledge, technical education

Úvod

a vysokou přesností. Detektor povrchu umožňuje dosáhnout
stálé hloubky rytí pomocí automatické detekce výšky materiálu.
Odklopný skládací průhledný kryt odstiňuje pracovní prostor
stroje od uživatele a snižuje hluk při práci stroje. Celková
koncepce stroje zajišťuje bezrizikový provoz, neboť stroj má
jištění, proti náhlému otevření ochranných krytů, či detekování
přetížení stroje.

Technologický pokrok a informační technologie je ve většině
případů orientována na výuku ovládání programového vybavení.
Produkty činností studentů s použitím IT jsou ve většině
nehmotného charakteru, nebo jsou limitovány tiskem.
Absentuje možnost realizace produktů lidské činnosti, která by
měla hmatatelný materiální výstup. Ve výuce studentů
technické výchovy se zaměřujeme na výuku procedurálních
znalostí obrábění materiálů s důrazem na rozvoj tvořivosti. Rycí
stroj nám tak umožňuje velmi přesné obrábění materiálu.
Umožňuje učit základy obrábění, měření, srovnávat hodnotu
ruční řemeslné práce se strojním obráběním. Samotná praktická
výuka je zaměřena nejen na rozvoj manuálních dovedností, ale
rovněž na problematiku výuky vlastností materiálů a specifik
jejich technologického obrábění a využívání. V minulých letech
byl trend výuky orientován z velké části na výuku informačních
technologií. Vazba mezi procedurálními znalostmi, znalostmi
obrábění materiálů, návrhem a realizací byla omezena na
teoretickou výuku, bez extenze k realizaci konkrétních
artefaktů. Technická výchova a její obsahové zaměření
orientujeme na vlastní tvořivou práci, která začíná návrhem.
Považujeme za důležité, aby praktická činnost studenta
nepostrádala metodickou řadu technologických postupů se
zpětnou vazbou, která zajistí včasnou detekci chyb a jejich
eliminaci, změnou technologie, či úpravou zadání, při zachování
stanoveného cíle, či jeho vylepšení. Technická výchova
studentů učitelství musí být orientována na rozvoj
technologického myšlení s reálnými výstupy.
Naše pracoviště jsme vybavili gravírovacím strojem Roland
MODEL EGX – 350 viz obrázek 1. Stolní gravírovací plotr je
použitelný pro plošné gravírování a rytí a 3D modelování.
Původním záměrem pořízení tohoto stroje bylo rozšíření
strojového vybavení naší odborné učebny. Po zprovoznění
tohoto stroje jsme však zjistili další potenciál pro rozvoj
technologické gramotnosti studentů. Tento stroj umožňuje
uživatelům uplatnit a zdokonalit své znalosti v celé šíři
znalostních dimenzí. Kompaktní konstrukce, široký rozsah
použití a jednoduchá obsluha je velkou výhodou pro vyučující i
studenty. Stroj je dodáván včetně ovládacích programů.
Stroj je vybavený externím ručním panelem se všemi
ovládacími tlačítky s podsvíceným displejem, který umožňuje
komfortní ovládání. Vysokou kvalitu obrábění zajišťuje
rychlootáčkové vřeteno, které pracuje s nízkou vibrací

Obrázek 1 Sestava gravírovacího stroje s počítačem.
Pracovní možnosti stroje
EGX-350 umožňuje mnohostranné možnosti gravírování.
Dovoluje zpracování plastů, dřeva a lehkých kovů, jako je
mosaz, hliník a měď. Obráběný materiál se upíná do stroje
pomocí lepících folií, či lze uchytit obrobek pomocí
rychloupínacích čelistí a T-drážek ve stolku stroje. Při obrábění,
kde vzniká prach a velké množství pilin, se využívá nástavec pro
odsávání pilin, upevněný na pohyblivém gravírovacím vřetenu
stroje.
Časově nejnáročnější část výuky spočívá ve vytvoření
grafického programu. V instruktážní části studentům přestavíme
stroj, základní principy funkcí, bezpečnost práce, stanovíme cíle
a téma projektu, vzorový postup řešení, upozorníme na
nejčastější chyby a řešení problému. Aby práce na gravírovacím
stroji byla úspěšná, musí student disponovat těmito znalostmi:
1. Popsat obecnou stavbu CNC programu.
2. Znát používání základních přípravných a pomocných funkcí.
3. Zpracovat řídící CNC program na obrobení jednoduchého
obrobku.
4. Použít základní měřidla ve strojírenské výrobě.
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5. Zpracovat a stanovit řezné podmínky.
V samostatné práci studentů na řešení projektu studenti
navazují na znalosti s oblasti technického kreslení s programem
Auto CAD.
O výhodách a nevýhodách projektového vyučování ve
vztahu k programování a vzdělávacím technologiím píše
například (Klement, 2012). Problematiku vedení projektů lze
čerpat například od renomovaných autorů jako např. (Lacko,
2009), či (Valenta, 1993).
Přínos včlenění obsluhy a výuky programování gravírovacího
stroje bych doplnil o tyto aspekty rozvíjení klíčových
kompetencí:
1. Poznání principů práce CNC gravírovacího stroje vede
k rozlišení kvalitní ruční práce od strojové realizace.
2. Obsluha stroje vyžaduje technologickou gramotnost ve
smyslu výběru vhodného pracovního nástroje, řezných úhlů
rotačních fréz gravírovacího stroje, znalosti vlastností
jednotlivých materiálů, upínání obrobku a nástrojů.
3. Vede studenty k návykům přesného měření, nejen reálných
objektů, ale také měření pomocí programových nástrojů.
4. Práce na gravírovacím stroji umožňuje konkrétní realizaci
a modelování 3D objektů a je vhodným nástrojem pro
realizaci společných projektů.
5. Používání CNC stroje vytváří podmínky pro výuku celistvého
procesu designu, výroby, konstruování a ověřování realizace
modelů.

fotografii, kterou přeneseme do programového prostředí Roland
Engrav Studia. Vektorovými nástroji překreslíme obrysy domů
a štukové výzdoby. Celý profil vyřežeme gravírkou. Po vyřezání
následuje vlastní vyřezání obrysu a vybarvení akrylátovými
barvami.
Záver
Gravírovací stroj se osvědčil ve výuce učitelů technické
výchovy. Umožňuje realizovat náročné technologické činnosti
v oblasti uplatnění digitálních technologií. Do doby, kdy jsme
tento stroj nevyužívali, neexistovala vazba mezi výukou
technického kreslení, navrhování, výukou programování
a praktickou realizací technických artefaktů. Tento stroj
demonstruje dnešní možnosti ovládání CNC strojů a vytváří
podmínky pro výuku celistvého procesu designu, výroby,
konstruování a ověřování. V modelářských činnostech jsou tyto
stroje velmi dobře využitelné. Je možné předpokládat, že tyto
stroje v průběhu dalších let budou použitelné rovněž na všech
typech škol.

Použití stroje v zájmových činnostech
Tento stroj lze využít v nepřeberném množství
modelářských činností. Mezi základní náměty je výroba vizitek
a štítků. Toto obligátní téma však překonávají modelářské
aplikace. Jako například řezání balsových žeber pro křídla
leteckých modelů. Toto téma je výhodné, neboť přesné kreslení
křivek, není pro kreslení v programu Roland EngreaveStudio
problém. Rovněž vyřezání žeber gravírkou umožňuje výrazné
šetření materiálu neboť šířka řezu je ovlivněna průměrem
gravírovacího nože. Software Roland EngraveStudio umožňuje
velmi přesné zakreslení křivek a tvarů. Lze kreslit rovněž dle
fotografické předlohy, automatickým přenesením vektorů.
Obrázek 3 Realizované náměty prací na rycím stroji
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Obrázek 2 Grafické prostředí programu Ronald EngravStudio
s nakreslenými profily žeber balsových profilů modelu
letadla.
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V rámci technologických praktik využíváme námětu
zhotovování estetizačních magnetů. Tento námět je pojatý jako
projekt modelového zobrazení, barokních a renesančních domů
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Nafocením historického průčelí domu získáme digitální
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДОВ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, МАГИСТРОВ И АСПИРАНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ
APPLICATION OF COMPETENCE AND PRACTICE-ORIENTED APPROACHES IN THE PREPARATION
OF SPECIALISTS, MASTERS AND PHD STUDENTS ON THE HISTORY OF RUSSIA
Helen PETROVICHEVA
Abstract
In the given article there is regarded the specific modern approaches using at the historical education. The author analyses the
competentions, knowledge and skills which are necessary for the specialist and magister of history and investigates the ways of its
cultivating.
Key words: the specific modern approaches, the historical education, the necessary competentions, knowledge and skills, the
practice-oriented approach.
Резюме
В предложенной статье рассматриваются особенности применения современных компетентностного и практикоориентированного подходов, к подготовке специалистов, магистров и аспирантов по истории России. Проанализированы
требуемые компетенции, знания и умения, а также показаны пути их формирования у обучающихся преподавателями кафедры
истории России.
Ключевые слова: компетенции, знания, умения, учебная и исследовательская деятельность, особенности подготовки
магистерской и кандидатской диссертаций по истории России.



Очень важным для подготовки специалиста и магистра
истории является компетентностный подход. Для историка
необходимы такие профессиональные компетенции как
 способность самостоятельно приобретать, в том числе
с помощью информационных технологий, новые знания
и
умения
и
использовать
их
в
учебной
и исследовательской деятельности;
 способность свободно владеть фундаментальными
разделами и новейшими достижениями исторической
науки,
необходимыми
для
решения
научноисследовательских задач;
 способность самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований в исторической области и решать
их на основе анализа источников, новейших достижений
отечественной
и
зарубежной
историографии,
с использованием информационных технологий.
Выработать эти компетенции студентам помогает
изучение различных исторических дисциплин, прежде
всего, специальных курсов по истории России. В процессе
изучения этих курсов специалисты и магистры должны
демонстировать следующие результаты образования:
Знать:
 основные комплексы исторических источников по
истории России;
 владеть системой знаний о содержании важнейших
событий изучаемого периода отечественной истории;
 знать
важнейшие
историографические
проблемы
российской истории;
 осознавать основные закономерности исторического
развития страны в изучаемый период.
Уметь:
 устанавливать причинно-следственные связи, выявлять
значение и последствия исследуемых событий;
 владеть приемами и методами научного анализа и
критики основных комплексов исторических источников;

владеть методами решения исследовательских задач,
формулировки и решения проблем исторического
развития России.
Дисциплины
специализации
включают
в
себя
лекционные и практические занятия. Кафедра истории
России выносит на спецкурсы проблемы методологии,
источниковедения и историографии Российской истории,
а также такие крупные проблемы как «Власть и общество
в истории России», «Реформы и революции в истории
России периода империи», «Процессы модернизации
в России XIX-XX веков» и некоторые другие.
Такие темы отвечают потребности современной
историографии в обобщении знаний и формулировке более
широких и общих выводов. С этой целью мы сознательно
выносим на специальные курсы изучение средних или
длинных
периодов
истории,
что
позволяет
проанализировать
причины,
выяснить
значение
произошедших событий и объяснить их смысл. Такое
построение
спецкурсов
призвано
преодолевать
фрагментацию знаний и выявлять важнейшие тенденции
развития исторических процессов.
Обращение к изучению исторических событий в рамках
более коротких периодов мы практикуем на специальных
семинарах. Это позволяет досконально изучить предмет,
выяснить,
помимо
важнейших
тенденций
и закономерностей, те или иные интересные и значимые
детали различных исторических событий.
Работа спецсеминара посвящается, как правило, одной
проблеме, по которой его участники готовят доклады,
пишут курсовые работы, а на последнем курсе - выпускные
квалификационные
работы.
В
основу
учебноисследовательской работы студентов положен анализ
документов. Благо, что по большинству тем, которые
выбирают студенты в рамках истории России, мы не
испытываем дефицита источников. Студентам доступны
и официальные
источники,
и
делопроизводственные
документы, и статистические материалы, и пресса,
и источники личного происхождения. Они хранятся
в фондах Владимирского областного государственного
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архива, в библиотеках университета и города. Особенно
ценным опытом для студентов исторического факультета
является обращение к богатейшим архивным фондам
нашего областного архива. Они кладут анализ архивных
документов в основание своих публикаций и нередко
вводят часть этих документов в научный оборот впервые.
Самые
успешные
студенты
получают
возможность
опубликовать свои исследования не только в Вестнике
молодых ученых, но и, наряду с маститыми мэтрами
исторической науки, в общероссийских и международных
материалах научно-практических конференций, таких как
«Древняя столица: история и современность», областных
краеведческих конференцияях и др.
В работе на спецсеминарах преподаватели помогают
студентам
овладеть
базовыми
навыками
научного
исследования, и этот опыт оказывается очень полезным для
них впоследствии в рамках поствузовской подготовки. Все
начинается уже с выбора темы. Мы объясняем студентам,
что обеспеченность источниками является необходимым, но
не единственным условием при выборе предмета
исследования.
Наличие
опубликованных
сборников
документов и даже необработанных архивных фондов не
всегда является поводом для начала работы. Это при
позитивистском подходе исследование идет «от источника»,
в рамках же диалектического подхода исследование может
начинаться только с проблемы.
При выполнении курсовых и дипломных работ студенты
исторического факультета учатся формулировать объект
и предмет исследования, определять его хронологические
и географические рамки, изучать историографию темы,
выполнять грамотный анализ основных групп источников,
формулировать
цель
и
задачи
работы,
глубоко
поставленные
проблемы,
используя
анализировать
традиционные и современные методы исторической науки,
а также правильно оформлять справочный аппарат. Лучших
выпускников, сумевших подготовить отличные дипломные
работы,
кафедра
истории
России
рекомендует
в аспирантуру. Овладение базовыми навыками научного

исследования
в
рамках
подготовки
выпускной
квалификационной работы существенно облегчает будущим
аспирантам
и
соискателям
кафедры
выполнение
в дальнейшем диссертационных исследований.
Специфика подготовки диссертаций по истории России
заключается в том, что они должны основываться на
анализе и обобщении архивных источников, что требует
тщательного и скурпулезного труда в читальных залах
российских архивов. В этом проявляется активно
применяемый
кафедрой
истории
России
практикоориентированный подход. Мы стараемся предложить
студентам, специализирующимся по кафедре истории
России, проблематику, изучение которой требует анализа
архивных источников. Это должны быть недостаточно
изученные,
дискуссионные
и,
так
сказать,
«диссертабельные» проблемы, отличающиеся научной
новизной и актуальностью.
Такой подход, во всяком случае, приближает наших
выпускников к возможности выполнить требование
министерства по срокам подготовки и защиты кандидатской
диссертации. Надо сказать, что подобный многолетний
опыт работы уже имеет положительные результаты: многие
наши выпускники в течение прошедших 10-15 лет защитили
кандидатские диссертации под руководством профессоров
нашей
кафедры.
Таким
образом,
применение
компетентностного и практико-ориентированного подходов
создают прочный фундамент подготовки специалистов
и магистров при кафедре истории России ВлГУ, а также
позволяют
талантливым
выпускникам
продолжить
образование в аспирантуре и подготовить кандидатскую
диссертацию .
Елена Петровичева
профдссор
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DUÁLNE SYSTÉMY V ODBORNEJ PRÍPRAVE AUTOOPRAVÁRENSKÝCH PROFESIÍ
DUAL SYSTEMS IN CAR REPAIR SERVICE WORKER VOCATIONAL TRAINING
Martin ZATKALÍK
Resume
Jedným zo závažných problémov odbornej prípravy autoopravárenských profesií na Slovensku je zabezpečenie náležitého rozsahu
praxe žiakov počas ich štúdia. Tento problém vznikol v dôsledku zvýšeného záujmu o študijné odbory ukončené maturitou. V učebných
odboroch ISCED 3A, ukončovaných maturitou, v porovnaní s odbormi ISCED 3C, ukončovaných bez maturity, je zastúpenie praktickej
prípravy veľmi nízke, nakoľko štúdium tu je na úrovni výberového gymnziálnho štúdia. Príspevok prináša analýzu realizácie odbornej
prípravy v študijných odboroch zameraných na prípravu autoopravárenských profesií na Slovensku, v Českej republike, v Spolkovej
republike Nemecko a vo Švajčiarsku. Na základe výsledkov tejto analýzy je formulované odporúčenie na zavedenie duálneho systému
odbornej prípravy, ktoré by posilnilo postavenie praxe a rozvíjanie profesijných kompetencií v rámci odbornej prípravy.
Kľúčové slová: odborná príprava, duálne systémy, autoopravárenské profesie, stredné odborné školy, odborná prax,
Abstract
One of the serious problems of the vocational training in car repair study branches in Slovakia is to ensure appropriate space for
practical training of the students during their study at secondary vocational schools. This problem has arisen due to increased interest
in study programmes completed by leaving exams. In study branches ISCED 3A, completed by leaving exam, in comparison with study
branches ISCED 3C, completed without leaving exam, the proportion of practical vocational training is very limited, as the study is
carried out on the level of selected grammar school study. The contribution brings an analysis of the vocational training realisation for
study branches aimed at the car repair service professions in Slovakia, Czech Republic, Germany and Switzerland. On the basis of this
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analysis results there is stated a recommendation to introduce a dual system of the vocational training, which would strengthen the
position of the practical vocational training and professional competencies development.
Key words: vocational training, dual systems, car repair professions, secondary vocational schools, professional experience

Úvod

vzdelávaní priamo z vlastnej iniciatívy alebo v koordinácii
s miestnou samosprávou.

Nezamestnanosť
absolventov
stredného
odborného
vzdelávania v Slovenskej republike predstavuje v súčasnosti
závažný spoločenský problém. Jeho príčinou môže byť
nedostatočná praktická príprava absolventov stredných
odborných škôl v rovine kvalitatívnej aj kvantitatívnej.
Vychádzajúc z historického kontextu vývoja odborného školstva
na Slovensku je zrejmé, že účasť firiem na odbornej príprave je
nevyhnutná. Po roku 1989 boli súčasné odborné školy (odborné
učilištia, stredné odborné učilištia) prevedené z pôsobnosti
jednotlivých rezortov hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu. Uvedené riešenie sa
z odstupom času prejavilo ako nie najvhodnejšie. V odbornej
príprave začalo absentovať zapojenie firiem, ktoré poskytovalo
prepojenie vzdelávania a odbornej prípravy s konkrétnymi
špecifickými potrebami podnikov a následne aj regiónov.
V súčasnosti sme svedkami krízy odborného školstva. Často
skloňovaným riešením je vznik stredných odborných škôl za
účasti budúcich zamestnávateľov žiakov „firemných škôl“.
V tejto súvislosti však treba podotknúť, že vzhľadom
k rôznorodosti odborných zameraní jednotlivých profesií
v sústave ISCED 3A a 3C sú rozdielne aj formy podnikania
počnúc drobnými firmami až po veľké priemyselné podniky.
Participácia na odbornej príprave by mohla byť realizovaná
priamym vstupom konkrétneho podniku alebo prostredníctvom
zamestnávateľských združení. So vznikom firemných škôl
súvisia aj navrhované zmeny na prechod do duálneho systému
odbornej prípravy podľa vzorov Nemecka, Rakúska
a Švajčiarska. Podľa štatistiky OECD z marca 2013 je zrejmé, že
nezamestnanosť na Slovensku je nad priemerom krajín OECD,
najmä čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 1524 rokov, na rozdiel od krajín s duálnym systémom odborného
školstva (graf 1).

Graf 1 relatívna nezamestnanosť mládeže v krajinách EOCD
03/2013
Vstup firiem do odborného vzdelávania a prípravy vychádza
z takých skutočností, akými sú:
 možnosť vychovať si budúcu pracovnú silu podľa vlastných
špecifických potrieb,
 možnosť podporiť inovatívny rozvoj vo vnútri firmy,
 reflektovanie aktuálnych potrieb firmy,
 možnosť prispieť k šíreniu a zvyšovaniu dobrého mena
firmy,
 možnosť zvýšiť kredibilitu firmy,
 možnosť v istých aspektoch získať výhodu voči
konkurenčným partnerom.
Negatívami odbornej prípravy vo firmách sú zvýšené
náklady, veľký spoločenský záväzok a s ním spojená
zodpovednosť.

Realizácia odbornej prípravy vo Švajčiarsku

Percentuálny podiel praxe na odbornej
príprave

Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa
niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré
sa nepretržite dejú. (Widmer, 2013)3. Ako príklad dobrého
vzdelávacieho systému sme použili duálny systém odborného
vzdelávania a prípravy vo Švajčiarsku (obr. 1), čo je krajina
s nízkou mierou nezamestnanosti 4-4,5 % a najnižšou mierou
nezamestnanosti mladých v Európskej únii (EU).
Odborné vzdelávanie a príprava sa vo Švajčiarsku realizuje
v duálnom systéme vzdelávania. Povinná školská dochádzka sa
ukončuje na základnej škole. Po ukončení základnej školy
približne 75 % žiakov pokračuje v duálnom systéme
vzdelávania, z toho 85 % priamo vo firmách. Duálny systém sa
realizuje na troch úrovniach federálnej, kantonálnej, úrovni
profesijných organizácií a združení.
Legislatívny rámec vzdelávania upravujú federálne
a kantonálne právne predpisy, ktorých cieľom je udržanie a
rozvoj kvality vzdelávania. Zákonný rámec vzdelávacieho
prostredia firmy neobmedzuje vo flexibilite prispôsobovania sa
požiadavkám trhu. Vo Švajčiarsku sa firmy zúčastňujú na

Percentuálny podiel praxe na odbornej príprave v
odboroch ISCED 3A skupiny 24 strojárstvo
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Graf 2 Grafické porovnanie časovej dotácie praxe v 4-ročných
odboroch automobil-mechatronik, autotronik
realizovaných vo Švajčiarsku, v Českej republike a na
Slovensku

3

Widmer, J. 2013.NeueModellefüranspruchsvolleBerufe. In: Neue
Zürcher Zeitung.Citované [01-05-2013], dostupné na
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/neue-modelle-fuer-anspruchsvolleberufe-1.17953259
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Ponuka firemnej praxe vo Švajčiarsku je rozmanitá, čo
umožňuje výber podľa odborného zamerania, dostupnosti,
benefitov a finančného ohodnotenia žiakov. Status žiaka
praxujúceho vo švajčiarskej firme je rovnocenný so statusom
zamestnanca a po absolvovaní praktickej prípravy je reálnejšia
možnosť získania trvalého pracovného pomeru. Systém
švajčiarskeho školstva navyše umožňuje pri prechode zo
základnej školy na strednú školu absolvovanie „spoznávacieho
ročníka“ pre nerozhodnutých uchádzačov. Cieľom uvedeného
opatrenia je vyskúšanie si vhodnosti vybraného povolania pre
uchádzača.

Tabuľka 1 a graf 2 poskytujú porovnanie časových dotácií
alokovaných na jednotlivé vzdelávacie oblasti v 4-ročných
odboroch automobil-mechatronik, autotronik realizovaných vo
Švajčiarsku, Česku a na Slovensku.
V duálnych systémoch sú rámcové vzdelávacie plány
realizované s nadpolovičnou väčšinou časovej dotácie pre
praktickú prípravu vo firmách. Podiel vzdelávania vo firmách
a v školskom prostredí sa pohybuje podľa špecifík jednotlivých
odborov a ročníkov v pomere 4-1:1 v prospech praktickej
prípravy.

Obrázok 1 Schéma švajčiarskej sústavy odbornej prípravy a vzdelávania
Absolventi
učebných
odborov
s nižšími
výkonovými
a obsahovými štandardmi sa ťažšie uplatňujú v oblasti
mechatroniky a elektroniky v praxi.
Podľa
údajov
zverejnených
na
http://www.bibb.de/de/wlk8013.htm#experten [cit. 2013-0508] sa výskumom odborného vzdelávania v Spolkovej republike
Nemecko zaoberá Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní v Spolkovej republike
Nemecko má BIBB za úlohu:
 objasňovať základy odborného vzdelávania,
 pozorovať domáci a medzinárodný vývoj odborného
vzdelávania,
 sprostredkovať požiadavky na stanovenie cieľov a obsahu
odborného vzdelávania,
 podporovať ďalší rozvoj odborného vzdelávania a prípravy,
 rozvíjať nástroje a postupy na podporu výučby odborného
vzdelávania,
 zabezpečovať výmenu poznatkov a transfer technológií.
Tematický rámec odborného vzdelávania je veľmi rozsiahly,
preto sa špecifikácie vykonávajú v horizonte štvorročného
strednodobého výskumu a vývoja plánu v ročných výskumných
programoch. Ten sumarizuje výskumné projekty, ktoré sa
realizujú v príslušnom roku. Na zaistenie kvality odborného
vzdelávania v Spolkovej republike Nemecko (SRN) bol
do činnosti zapojený výbor pre výskum v odbornom vzdelávaní
Unterausschuss Berufsbildungsforschung a vedecká rada.

Tabuľka 1 Minimálny počet hodín pre jednotlivé vzdelávacie
oblasti v 4-ročných odboroch automobilmechatronik, autotronik realizovaných vo
Švajčiarsku, Česku a na Slovensku
Min. počty hodín pre
Automobil-Mechatronik (CH)–
4-ročné štúdium v
Autotronik (SK,CZ)
odbore
Krajina

CH

SK

CZ

Odborné vzdelávanie

1280

2178

1677

Teoretické vzdelanie

1920

640

1280

Praktická príprava

2700

576

1024

0

960

416

5100

4224

4096

Disponibilné hodiny
SPOLU

Dĺžka praxe v odbornej príprave autoopravárenských
profesií
Demografické zmeny v Nemecku spolu so skutočnosťou, že
neustále viac mladých ľudí študuje na všeobecných školách, sú
príčinou nedostatku kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie.
Personálne agentúry sa sťažujú na zle kvalifikovaných
uchádzačov v oblasti automobilového priemyslu (Bärbel,2010)4.

4

Bärbel, B. 2010. Zusammenfassung der Ergebnisse der Evaluierung der
BerufsausbildungzumKfz-Servicemechaniker/zurKfz-

Servicemechanikerin. Entwicklungsprojekt (wissenschaftliche)
Dienstleistung 4.2327. Bonn: BIBB, 2011
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Okrem toho bolo vytvorené vedecké dátové centrum,
umožňujúce prístup k informáciám pre externých vedcov.
Na základe odporúčania vedeckej rady BIBB uzavrela množstvo
výskumných projektov v spolupráci s praxou, ktoré sú
zamerané na systematický rozvoj mládeže. Niektoré projekty
boli orientované na oblasť vzdelávacích programov pre
automobilový priemysel a automobilové technológie.
V oblasti autoopravárenstva bol realizovaný výskum
zameraný na evalváciu 2-ročného vzdelávacieho profilu KfzServicemechaniker/Kfz-Servicemechanikerin
(servisný
mechanik/ička CMV). Výskum realizoval BIBB v spolupráci
s Univerzitou Flensburga ITB Univerzitou. Hodnotenie bolo
založené na výsledkoch Spolkového ústavu pre odborné
vzdelávanie a Spolkového ministerstva hospodárstva (BMWi).
Výsledky evalvácie vzdelávacieho profilu možno zhrnúť do
nasledujúcich bodov:
 Profesijná spôsobilosť len v malej miere vedie k získaniu
pracovnej príležitosti.
 Významný dopyt po pracovníkoch s uvedenou kvalifikáciou
na trhu práce nebol zistený.
 Bola zistená potreba edukácie v oblasti automobilovej
mechatroniky.
Na základe uvedených zistení a výsledkov hodnotenia sa
odporúča, aby sa vzdelávanie v odbore servisný mechanik/ička
nerealizovalo samostatne, ale sa integrovalo do obsahu
vzdelávania odboru automobilová mechatronika, prípadne aby
sa realizovali opatrenia na zmenu v štruktúre odboru servisná
mechanika a aby sa predĺžila dĺžka praxe na tri a pol roka.
Národný vzdelávací program v Českej republike a zákon
č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zaviedol podobne ako v SRN
kurikulárnu reformu. Nový systém vzdelávacích programov
tvoria rámcové vzdelávacie programy (RVP) a ŠVP školské
vzdelávacie programy. Vzdelávanie vymedzené v RVP vychádza
z cieľov formulovaných komisiou UNESCO, tzv. Delorsových
cieľov (Delors, 1997)5. RVP v oblasti autoopravárenstva boli
rozpracované podľa odborov ISCED 3Ca 3A 23 Strojárstvo
a strojárska výroba:

Graf 3 Podiel časovej dotácie praktickej prípravy na celkovej
časovej dotácie pre odborné vzdelávanie v skupine
odborov strojárstvo v Českej republike

Relativ na početnosť prak tickej prípravy

Na Slovensku odborná príprava v rokoch 2008 – 2010
zaznamenala zmeny v súvislosti s prenosom časti kompetencií
tvorby vzdelávacích programov na školy. Základné pedagogické
dokumenty jednotlivých učebných odborov ISCED 3C a 3A,
ktoré podliehali schvaľovaniu ministerstvom školstva, sa začali
nahrádzať školskými vzdelávacími programami (ŠkVP). Vzorom
pre tvorbu ŠkVP pre učebné a študijné odbory skupiny 23, 24
strojárstvo sa stal inovovaný ŠVP ISCED 3C a 3A - 24
strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II. Nedostatkom
schválenej pedagogickej dokumentácie bola pomerne nízka
časová dotácia pre praktickú prípravu v rozsahu len 13,54 %
z celkového počtu hodín pre 4-ročné študijné odbory a 2-ročné
nadstavbové štúdium (graf 4).





23-66-H/001 Mechanik opravár,
23-68-H/001 Automechanik,
23-68-H/003 Mechanik opravár – cestných motorových
vozidiel,
 23-55-H/02 Karosár,
 23-61-H/01 Autolakovač,
 23-61-H/001 Lakovač,
 26- 41- M/01 Elektrotechnika, telekomunikačnej
a výpočtovej techniky,
 26-57-H/001 Autoelektrikár,
 23-45-M/006 Cestná doprava - diagnostika vozidiel,
 39-41-L/01 Autotronik.
Minimálny rozsah praktickej prípravy v uvedených odboroch
bol určený pre 4-ročné odbory s maturitou a 2-ročné
nadstavbové odbory na 25 % praxe z celkového počtu hodín
vzdelávania (graf 3).

Relatívna početnosť praktickej prípravy v celkovej
časovej dotácií hodín odborného vzdelávania v skupine
odborov 24 strojárstvo
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Graf 4 Podiel časovej dotácie praktickej prípravy na celkovej
časovej dotácii pre odborné vzdelávanie v skupine
odborov strojárstvo na Slovensku
Záver
Proces nadobúdania pracovných a odborných kompetencií
závisí od praxe. Možno konštatovať, že v 4-ročných študijných
odboroch s maturitou ISCED 3A v SR prevláda podiel
všeobecného vzdelávania voči praktickej príprave. Táto
skutočnosť je v kontraste s požiadavkou zamestnávateľov, aby
uchádzači o zamestnanie, vrátane čerstvých absolventov SOŠ,
mali už absolvovanú určitú prax v príslušnom odbore. Stredné
odborné školy v SR realizujú prax v priestoroch školy,
v individuálnej forme vo firmách a v kombinovanej forme.
V učebných odboroch ISCED 3C bez maturity je dĺžka praktickej
prípravy vo väčšom rozsahu, ale naplnenosť uvedenených
odborov je veľmi nízka, vzhľadom k požiadavkám žiakov

5
Delors, J. 1997. Učenie je skryté bohatstvo. Formulované
Medzinárodnou komisiou UNESCO pre vzdelávanie 21. storočia ako
Delorsov
koncept
štyroch
pilierov.
[cit. 2013-0421]. Dostupné na internete:
http://www.unesco.org/delors/delors_e.pdf
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5. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel. Praha:
MŠMaT ČR, 2007, Národní ústav odborného vzdelávání,
2007.Cit. [2013-03-25]. Dostupné na:
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%202368H01%20Mechanik
%20opravar%20motorovych%20vozidel.pdf
6. Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných odborov
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II.
Bratislava: ŠIOV, 2010. Cit. [2013-04-15]. Dostupné na:
http://www.siov.sk/statne-vzdelavacie-programy-isced3c/10612s
7. Schulinterner Lehrplan für den Beruf AutomobilMechatroniker/i.
Gewerbliches
Berufsund
Weiterbildungszentrum. St.Gallen: GBS, 2007. Cit.[201304-15]. Dostupné na:
http://www.gbssg.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/pdf
/LP_Automobil-Mechatroniker.pdf
8. Delors, J. 1997. Učenie je skryté bohatstvo. Formulované

a rodičov na získanie maturity. Získanie maturity je podmienené
absolvovaním dvojročného nadstavbového štúdia ISCED 3A,
ktorého náročnostˇ je na úrovni výberového gymnaziálneho
štúdia. Na uvedenom type štúdia sa stretávame so značným
rozdielom počtov prijatých žiakov a žiakov, ktorí zmaturujú.
Vzorom pre zlepšenie uvedenej situácie by sa mohol stať
príklad švajčiarskeho modelu, ktorý maturitné škúšky rozdeľuje
na gymnaziálne, odborné a ”učňovské”. Zmena odbornej
prípravy a vzdelávania na duálny systém by posilnila odborné
kompetencie, i keď na úkor získavania všeobecného vzdelania
vrátane jazykovej prípravy.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК ФАКТОР, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AS A FACTOR THAT CONTRIBUTES TO THE PROFESSIONAL
CONTINUITY IN THE SCHOOL AGE
Nikolay SHAMANIN
Abstract
In article results of research of features of professional self in different types of families (on the basis of dynasties). Professional
self-determination is seen as a factor of professional continuity.
Keywords: professional self-determination, professional formation of the person, professional continuity, professional orientation.
Резюме
В статье представлены результаты исследования особенностей профессионального самоопределения в различных типах
семей (на материале династий). Профессиональное самоопределение рассматривается как фактор профессиональной
преемственности.
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преемственность, профессиональная направленность.

Профессиональная деятельность занимает важное место
в жизни человека. Она является не только способом
обеспечения жизнедеятельности, но и средством познания,
общения и преобразования окружающего мира, условием
развития человека, формирования и проявления его
психической активности. Становление человека как
личности и профессионала происходит в процессе
достаточно напряженной, систематической и разнообразной

становление,

профессиональная

деятельности, которая требует от человека определенных
способностей, заинтересованности и функциональных
возможностей по обеспечению необходимого уровня
активности в достижении профессиональных целей. В то же
время сама трудовая деятельность должна быть
организована, обеспечена, спроектирована таким образом,
чтобы характер трудовых задач, орудия и условия труда
наиболее полно соответствовали особенностям человека,
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поколении,
однако
из-за
объективных
трудностей
исследование проводилось на двух последних поколениях.
Общая выборка исследования составила 120 человек.
Проведя качественный анализ полученных результатов,
мы
выявили,
что
для
подростков
в
семьях
с профессиональной преемственностью важное значение
имеет ценность «духовное удовлетворение» (опросник
терминальных ценностей «ОТеЦ»). Таким образом, для
данной выборки характерно руководство моральнонравственными принципами, преобладание духовных
потребностей над материальными. В нашей выборке, где
в основном преобладают профессиональные отношения
системы «человек-человек» данная ценность является
наиболее значимой.Необходимо также отметить, что
наименее значимыми ценностями для подростков в семьях
с профессиональной преемственностью являются ценности
«Креативность»
и
«Сохранение
собственной
индивидуальности».
Выявлены
следующие
типы
межличностного поведения (опросник межличностных
отношений ОМО). В области включения: социально
чрезмерный;
социально
выровненный;
социально
дефицитный. В области контроля: автократический;
демократический; абдикратический. В области аффекта:
чувственно чрезмерный; чувственно уравновешенный;
чувственно
дефицитный.Таким
образом,
наиболее
распространен
среди
подростков
в
семьях
с профессиональной
преемственностью
поколений
социально выровненный тип, автократический и чувственно
уравновешенный типы межличностного поведения, что
свидетельствует
об
адекватно
удовлетворении
потребностей во включении и аффекте. Социальная
ситуация развития подростка и возрастные особенности
(«чувство
взрослости»)
обусловливают
потребность
чувствовать
себя
компетентной
и
ответственной
личностью.При изучении стиля родительского отношения с
помощью методики (опросник родительского отношения
ОРО А.Я. Варга и В.В. Столина) установлено, что у каждого
испытуемого стили родительских отношений представлены
в той или иной мере. У большинства родителей
преобладает выраженное положительное отношение
к ребенку также у большинства родителей в семьях
с профессиональной
преемственностью
преобладают
высокие показатели по шкале «симбиоз», а, значит,
большинство из них не устанавливает психологическую
дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть
ближе к нему, удовлетворять его основные разумные
потребности, оградить от неприятностей.Установлено, что
доминирующим типом социальной ориентации подростков
в семьях с профессиональной преемственностью является
социальный тип (методика определения типов личности Д.
Холланда).
Следовательно,
большинство
подростков
в семьях с профессиональной преемственностью поколений
обладают социальными умениями, нуждаются в контактах.
Также значительное количество подростков в семьях
с профессиональной
преемственностью
обладают
конвенциональным типом социальной направленности.
Установлено,
что
у
подростков
в
семьях
с профессиональной преемственностью показатели локус
контроля жизни находятся выше нормы (методика
определения
смысложизненных
ориентаций
СЖО
в адаптации Д.А. Леонтьева). Они убеждены в том, что
человеку дано контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь. Ниже нормы
находятся показатели по шкале «Цели в жизни».
Показатели же по ОЖ в целом находятся в пределах
статистической нормы.Доминирующей во всем профиле
является ориентация на свободу (методика изучения

функциональным возможностям его психологических
и физиологических систем [3, стр. 5-6]. Именно поэтому
исследование
психологических
особенностей
профессионального самоопределения является одним из
перспективных
направлений
профориентационной
деятельности. Исключительное значение для выявления
причин,
приводящих
к
снижению
эффективности
профессионального самоопределения, имеет изучение
социально-психологических факторов начального этапа
профессионального
самоопределения.Понятие
профессиональное становление личности в психологии еще
не закрепилось. Мы будем понимать становление как
процесс прогрессивного изменения личности под влиянием
социальных воздействий, профессиональной деятельности
и
собственной
активности,
направленной
на
самосовершенствование и самоосуществление.
Концептуальным понятием данного исследования
является профессиональное самоопределение, которое
трактуется как самостоятельное и осознанное согласование
профессионально-психологических возможностей человека
с содержанием и требованиями профессионального труда,
а также нахождение смысла выполняемой деятельности
в конкретной социально-экономической ситуации. Е.А.
Климов,
анализируя
понятие
«профессиональное
самоопределение», подчеркивает, что это не однократный
акт принятия решения, а постоянно чередующиеся выборы.
Наиболее актуальным выбор профессии становится
в отрочестве и ранней юности, но и в последующие годы
возникает
проблема
ревизии
и
коррекции
профессиональной жизни человека. При рассмотрении
проблемы становления личности мы основываемся на
методологическом положении Б.Г.Ананьева, согласно
которому развитие личности, с одной стороны, «есть
возрастающая по масштабам и уровням интеграция —
образование крупных «блоков», систем или структур,
синтез которых в определенный момент жизни человека
выступает как наиболее общая структура личности.
С другой стороны, развитие личности есть и все
возрастающая дифференциация ее психофизиологических
функций, процессов, состояний и личностных свойств,
соразмерная прогрессирующей интеграции».
Однако при осуществлении теоретического анализа
литературы по проблеме исследования становится
очевидным, что профессиональное самоопределение,
зачастую, зависит от множества специфических факторов,
одним из важнейших, которым, является фактор
профессиональной преемственности. По данным института
социологии РАН, значительная часть будущих абитуриентов
(около 23%) собираются выбрать ту же сферу
профессиональной деятельности, в которой и работают их
родители
(или
один
родитель).
Именно
поэтому
актуальность исследования сомнений не вызывает.
Цель
исследования
–
выявить
и
описать
психологические
особенности
профессионального
самоопределения старших школьников как фактора,
обуславливающего профессиональную преемственность.
Данная цель конкретизировалась в следующих задачах:
осуществить теоретический анализ научно-практической
литературы
по
проблеме
изучения
феномена
профессионального самоопределения; выявить и описать
специфические
особенности
профессионального
самоопределения старших школьников.
В данном исследовании приняли участие 60 семей (30
семей с профессиональной преемственностью и 30 семей
без профессиональной преемственности). Необходимо
также отметить, что нами были отобраны семьи
с профессиональной
преемственностью
в
третьем
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социально-психологических установок в мотивационнопотребностной сфере О.Ф. Потемкиной). Однако, на наш
взгляд, данная ориентация не отражает специфики базовой
детерминации (в которой выступает профессиональная
преемственность), а характеризует лишь возрастные
особенности подросткового возраста. Тем не менее,
установлено, что именно свобода является главной
ценностью для подростков в семьях с профессиональной
преемственностью. Они не терпятникаких ограничений
и готовы идти на жертвы ради отстаивания своей
независимости (иногда от кажущейся опасности).Также
высокие значения отмечаются по шкале «Ориентация на
альтруизм». В нашей выборке, в которой, в основном,
представлены типы профессиональной преемственности
в системе «человек-человек» ориентация на альтруизм
является наиболее ценной общественной ориентацией.
Необходимо также отметить, что все ориентации
подростков
в
семьях
с
профессиональной
преемственностью отличаются достаточно гармоничным
развитием. Все ориентации выражены сильно и примерно
в равной степени. Наименее значимыми, тем не менее,
являются ориентация на власть и ориентация на
деньги.Необходимо отметить, что исследование установок,
поведения и методов воспитания родителей подростков
происходило по отношению к тому родителю, по линии
которого произошла профессиональная преемственность.
Доминирующей установкой является шкала директивности
(методика ПОР Е. Шафер). Таким образом, установлена
тенденция родителей к лидерству путем завоевания
авторитета, основанного на фактических достижениях
и доминантном стиле общения. Также высокое значение
имеет позитивный интерес в отношениях с детьми, который
рассматривается как отсутствие грубой силы, стремления
к нераздельной власти в общении с ним. Наименьшее
выражение отмечается по шкалам «Непоследовательность»
и
«Автономность».
Подростки
в
семьях
с профессиональной.
Предпочтение
этих
ценностей
указывает на стремление к гармоничному бытию
и здоровым отношениям с людьми, далекое от желания
манипулировать ими в своих интересах (методика САМОАЛ
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина).Также высокими
являются показатели по шкале «Взгляд на природу
человека»,
что
позволяет
нам
сделать
вывод
о формировании потребности вискренних и гармоничных
межличностных
отношений,
естественной
симпатии
и доверии
к
людям,
честности,
непредвзятости
и доброжелательности.
Для подростков в семьях без профессиональной
преемственности важное значение имеет ценность
«материальное положение». Также для подростков
в семьях без профессиональной преемственности значимой
является ценность «Креативности». Установлено, что
социальная ситуация развития подростка и возрастные
особенности
(«чувство
взрослости»)
обусловливают
потребность
чувствовать
себя
компетентной
и ответственной
личностью.Доминирующим
типом
социальной ориентации подростков в семьях без
профессиональной
преемственности
является
предприимчивый тип. Большинство подростков в семьях без
профессиональной преемственности поколений избирают
цели, ценности и задачи, позволяющие им проявить
энергию, энтузиазм, импульсивность, доминантность,
реализовать любовь к приключенчеству. Наименее
выражены социальный и реалистический типы личности.
У подростков
в
семьях
без
профессиональной
преемственности показатели процесса жизни находятся
выше нормы. Этот показатель говорит о том, воспринимает

ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Можно
предположить,
что
подростки
в
семьях
без
профессиональной
преемственности
стремятся
жить
сегодняшним днем, мало задумываясь о своем будущем.
Также высокие значения наблюдаются по субшкале локус
контроля-жизни, или управляемость жизни.Доминирующей
во всем профиле является ориентация на свободу.
Установлено, что доминирующими установками являются
шкала автономности, шкала директивности и шкала
позитивного интереса. Наименьшее выражение отмечается
по шкалам «Непоследовательность» и «Враждебность».
Подростки в семьях с профессиональной преемственностью
обладают спонтанностью как качеством, вытекающим из
уверенности в себе и доверия к окружающему миру,
свойственных самоактуализировавшимся людям. Низкие
значения наблюдаются по шкалам «Аутосимпатия»
и «Креативность».
В результате проведенного исследования результаты
можно считать достоверными по всем изучаемым
параметрам, за исключением ценностей «Престиж»
и «Развитие
себя»
методики
ОТеЦ
И.Г.
Сенина,
реалистического и интеллектуального типов социальной
направленности методики Дж. Холланда, ориентации на
эгоизм и ориентации на власть методики диагностики
социально-психологических
установок
личности
в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной,
а также шкалы ориентации во времени методики САМОАЛ
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина.
В результате проведенного исследования можно сделать
следующие
выводы.
Психологические
особенности
профессионального самоопределения личности имеют ряд
существенных
особенностей,
детерминирующих
профессиональную
преемственность
поколений.Между
психологическими
особенностями
профессионального
самоопределения
подростков
и
профессиональной
преемственностью существует устойчивая закономерная
связь, а именно: профессиональное самоопределение
зависит от типа социальной направленности семьи,
особенностей
детско-родительских
отношений,
смысложизненных ориентаций, структуры ценностных
ориентаций, особенностей потребностно-мотивационной
сферы.Семьи с различным типом профессиональной
преемственности поколений обуславливают различные
профессионального
психологические
особенности
самоопределения.
Таким
образом,
в
результате
проведенного
исследования достигнуты заявленные цели, решены
поставленные
задачи,
исходная
гипотеза
подтвердилась.Осуществленный в работе комплексный
теоретический
анализ
проблемы
профессиональной
преемственности способствует решению фундаментальной
психологической
проблемы
детерминации
профессионального самоопределения. Обнаружена новая
в теоретическом плане закономерность влияния семьи на
профессиональное самоопределение подростков.
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RIZIKÁ BEZPEČNOSTI PRÁCE PRI ZVÁRANÍ
OCCUPATIONAL SAFETY RISKS IN WELDING
Petra KVASNOVÁ
Abstrakt
Zváranie je základná technológia výroby nerozoberateľných spojov. Za riziká bezpečnosti práce pri zváraní sa považuje hlavne riziko
úrazu elektrickým prúdom, riziko úrazu pohyblivými časťami zariadení, riziko popálenín, riziko úrazu rozstrekom kovu a úlomkov trosky,
riziko pôsobenia škodlivín, riziko žiarenia a riziko hluku.
Kľúčové slová: zváranie, riziká bezpečnosti práce
Abstract
Welding is base technology of production non-rewirable joints. In occupational safety risks in welding are considered risk of
accidents electric current, risk of accidents moveable machinery parts, burn risk, risk of accidents metal splash, action of harmful
pollutants risk, radiation and machinery noise risk.
Key words: welding, occupational safety risks

Úvod

zváracieho prúdu tieto musia byť chránené polohou alebo inou
zábranou proti náhodnému dotyku. Zváracie zariadenie
z hľadiska úrazu elektrickým prúdom musí vyhovovať
príslušným predpisom, napr. krytie a podobne. Všetci pracovníci
musia poznať zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch
elektrickým prúdom.

Zváranie môžeme charakterizovať ako technologický proces
spájania materiálov do nerozoberateľných celkov. V závislosti
od použitej technológie môžeme hovoriť o tavnom, tavnotlakovom a tlakovom spôsobe zvárania. V rámci priemyslu sa
zváranie stalo jednou z rýchlo sa rozvíjajúcich technológií.
Vzhľadom na stúpajúci trend využívania hlavne nových
zváračských technológií stúpol aj počet zamestnancov, ktorí
túto činnosť vykonávajú, či sa už jedná priamo o zváračov,
operátorov, zváračský dozor, technológov alebo o kontrolórov.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti zvárania je
preto jednou z priorít.

2. Riziko popálenín, požiaru a výbuchu
Ochrana pred popálením, požiarom a výbuchom je zaistená
už projektovou dokumentáciou. Nebezpečenstvo požiaru patrí
medzi najväčšie riziká pri zváracích prácach a známe štatistiky
ukazujú,
že
príčinami
sú
predovšetkým
neznalosť
a nedodržiavanie bezpečnostných predpisov. Požiare vznikajú
najčastejšie priamym pôsobením vysokej teploty elektrického
oblúka alebo plameňa na blízke horľavé predmety, rozstrekom
kovu či trosky v horľavom prostredí alebo v miestach s vysokou
koncentráciou horľavých alebo horenie podporujúcich plynov.
Preto je potrebné dodržiavať niektoré základné pokyny, napr.:
 odstrániť všetky výbušné alebo horľavé látky z pracoviska,
 časti z horľavých materiálov, ktoré nie je možné odstrániť,
sa musia prekryť nehorľavým materiálom,
 pracovisko vybaviť hasiacimi prostriedkami,
 zabezpečiť meranie a dodržiavanie prípustnej koncentrácie
horľavých plynov, kvapalín, pár alebo prachu vo zmesi so
vzduchom alebo iným okysličujúcim prostredím a túto zaistiť
príslušným odsávaním,
 pokiaľ je to potrebné, zabezpečiť ochladzovanie okolitej
konštrukcie alebo predmetov,
 rozmiestniť technické zábrany proti nebezpečnému
rozstreku alebo pôsobeniu iskier alebo plameňa,
 v prípade potreby zabezpečiť dozor pri zváraní.

Rizikové faktory procesu zvárania
Na základe rozdelenia zvárania na tavné, tavno-tlakové
a tlakové zváranie majú najväčší vplyv z hľadiska škodlivosti na
ľudský organizmus tavné spôsoby zvárania. Pri týchto
spôsoboch vzniká široké spektrum nežiaducich rizikových
faktorov, od rizika úrazu elektrickým prúdom, cez riziko
popálenín, požiaru a výbuchu, riziko úrazu rozstrekom kovu
a úlomkov trosky, riziko pôsobenia škodlivín, riziko žiarenia ako
aj riziko hluku.
1. Riziko úrazu elektrickým prúdom
Prechod elektrického prúdu ľudským telom môže byť životu
nebezpečný aj pri nízkych prúdových hodnotách. Pri striedavom
prúde je riziko 4x vyššie, ako pri jednosmernom. Preto je nutné
bezpodmienečne vylúčiť možnosť dotyku pracovníka s časťami
zariadenia pod prúdom, zamedziť zbytočné poruchy zariadenia,
porušenia chladiaceho okruhu, poškodenia zváracích káblov,
chybného uzemnenia a pod. V priestore zvárania musí byť
vylúčený dotyk zváracieho nástroja s elektricky vodivými
predmetmi. Táto požiadavka je riešená konštrukciou zváracieho
nástroja, prípadne konštrukciou stojanu pre zvárací nástroj.
V prípade havarijnej situácie musí byť možnosť centrálneho
odpojenia zváracích zdrojov. Vypnutie zariadenia sa považuje za
jeho odpojenie od siete. Pri použití holých vodičov pre rozvod

Na obrázku 1 je znázornené zakrytie horľavých materiálov,
ktoré nie je možné z miesta zvárania odstrániť nehorľavým
materiálom, vybavenie pracoviska hasiacimi prístrojmi, ako aj

77

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 1
prípadné zabezpečenie ochladzovania okolitej konštrukcie alebo
predmetov.

zváraní a pri manipulácii so zváraným materiálom sa musia
používať pomôcky na to určené. Pri možnom odletovaní iskier a
úlomkov chladnej trosky musí zvárač skontrolovať pred
začiatkom svojej práce, či sú z miesta zvárania odstránené
všetky horľavé látky a tiež či je dôsledne zamedzená možnosť
vzniku požiaru a výbuchu a zabezpečená ochrana osôb v okolí.
4. Riziko pôsobenia škodlivín
Pri zváraní všetkými oblúkovými metódami vznikajú vo
väčšej alebo menšej miere aerosóly, ktoré môžu pre zvárača
a jeho okolie znamenať ďalší rizikový faktor. Zvyčajne ide
o pomerne malé oxidické častice, ktoré vznikajú kondenzáciou
pár roztavených kovov. Najčastejšie to sú oxidy železa,
mangánu, niklu, chrómu, hliníka, medi, občas aj bária, berýlia,
zinku, olova, kadmia. Z nekovových látok môžu dymy
obsahovať najmä fluoridy. Pri zváraní však vznikajú aj chemické
škodliviny, napr. nitrózne plyny, ozón, oxid uhoľnatý, oxid
uhličitý. Škodlivosť dymu závisí od chemického zloženia
prídavných a zváraných materiálov, použitého režimu
a parametrov
zvárania,
povrchovej
úpravy
zváraných
materiálov, aplikácie ochranných plynov, technológie a teploty
zvárania. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci stanovuje pre jednotlivé škodliviny najvyššie
prípustné expozičné limity a biologické medzné hodnoty. Na
každom zváracom pracovisku sa musí pomocou odsávania
zabezpečiť, že sa tieto limity neprekročia.
Zásady preventívnej ochrany pred účinkami chemických
škodlivín a dymov vznikajúcich pri zváraní sú nasledovné:
 odsávanie škodlivín z miesta ich vzniku správne
inštalovaným odsávacím zariadením, či už pevným alebo
prenosným, prípadne inštalovaným priamo na zváracom
horáku (obrázok 3),
 zvárač by nemal pracovať v smere odťahu plynov,
 používať ochranné kukly s prívodom vzduchu buď
z centrálneho rozvodu, alebo z osobného batériového zdroja
s účinným filtrom (obrázok 4),
 pri práci v uzatvorených priestoroch (napr. v nádobách)
zaistiť dostatočný prívod vzduchu aj z hľadiska potrebného
obsahu kyslíka,
 inštalovaná vzduchotechnika musí zabezpečiť dosiahnutie
podlimitných koncentrácií škodlivín aj pre okolitých
pracovníkov,
 pred zváraním sa musia odstrániť antikorózne nátery
a ochranné povlaky minimálne na vzdialenosť 25 až 50 mm
na obe strany od zvarových hrán (obrázok 5),
 diely
pred
zváraním
odmasťované
chlórovanými
uhľovodíkmi sa musia dokonale vysušiť.

Obrázok 1 Zabezpečenie pracoviska pred rizikom popálením,
požiaru a výbuchu
3. Riziko úrazu pohyblivými časťami zariadení,
rozstrekom kovu a úlomkov trosky
Ochrana pred úrazom pohyblivými časťami zariadení sa týka
prevažne
automatizovaných
a robotizovaných
pracovísk
v hromadnej výrobe (obrázok 2). Na automatizovanom
zváracom zariadení môže práca začať až vtedy, keď si obsluha
overí, že v pracovnom priestore robota nie sú osoby alebo
predmety. Do vymedzeného priestoru je možné vstúpiť až po
prerušení prívodu pohonnej energie do častí, ktoré môžu
ohroziť obsluhu. Stroje a zariadenia musia byť blokované proti
nežiaducemu spusteniu, pretože pohybujúce sa časti zváracích
zariadení, napr. na vyvodenie potrebného tlaku pri odporovom
zváraní, by mohli pracovníka vážne zraniť. Pri ručnej
manipulácii, oprave zariadení a pod. musí byť zabezpečené, aby
nedošlo k samovoľnému, náhodnému alebo neoprávnenému
spusteniu zariadenia. Zariadenie nesmie byť súčasne
ovládateľné z viacerých ovládacích pultov. Upínacie prvky musia
byť konštruované tak, aby pri náhodnom prerušení prívodu
energie nedošlo k uvoľneniu zváraného predmetu.

Obrázok 2 Ochrana pred úrazom pohyblivými časťami zariadení
K ďalším nebezpečným faktorom, predstavujúcim zdroje
rizika pri zváraní patrí rozstriekavanie kovu a trosky. Pred
popálením a úrazom odstriekavajúcim kovom a troskou sa
zvárač a pomocná obsluha chráni predpísanými osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami. Pri riziku horúcich
kovových povrchov sa musí prihliadať na teplotu zvaru po

Obrázok 3 Odsávanie škodlivín
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infračervené, ktoré nepriaznivo pôsobí na oči a vyvoláva
miestne prehriatie, až popálenie,
 viditeľné, spôsobuje intenzívne oslnenie,
 ultrafialové, nepriaznivo pôsobí na oči a pokožku, spôsobuje
zápal spojiviek, sčervenanie až popáleniny a spôsobuje vznik
ozónu, ktorý vyvoláva dýchacie ťažkosti a bolesti hlavy,
 ionizujúce, spôsobuje poškodenie buniek.
Intenzita žiarenia sa síce znižuje so vzdialenosťou od zdroja,
ale súčasne sa aj odráža od okolitých lesklých plôch. Preto
osoby v okolí zváračského pracoviska je potrebné chrániť
nehorľavými a matnými závesmi alebo pevnými zástenami.
Zvárač je povinný používať osobné ochranné pracovné
pomôcky (OOPP) ako ochrannú kuklu alebo štít, rukavice,
ochranný oblek, správnu ochrannú obuv a pod (obrázok 6).

Obrázok 4 Použitie ochrannej kukly s prívodom vzduchu

Obrázok 5 Odstránenie náterov a povlakov
Prašnosť pri zváraní vzniká z pár a ich následnou
kondenzáciou z prídavného materiálu alebo zo základného
materiálu s povrchovou úpravou. Faktory ovplyvňujúce
množstvo a druh prachu (pevných aerosólov) sú elektrický
prúd, priemer elektród, druh obalu, uhol nastavenia elektródy,
metóda zvárania. Podľa použitej technológie sa tvoria rôzne
veľkosti častíc s rozdielnou morfológiou. Účinky častíc
poškodzujúcich zdravie závisia v prvom rade na priemere častíc,
ktorý sa pohybuje medzi 0,1μm a 1,0 μm, avšak pri zváraní
hlavne v rozsahu menšom ako 0,4 μm (98,9 % častíc). Tieto
ultrajemné častice majú schopnosť prenikať do pľúcnych
alveol, kde sa usadzujú. Z alveol prenikajú do krvného obehu,
prestupujú cez cievne steny a usadzujú sa v tele. Nadmerná
expozícia plynnými škodlivinami spôsobuje respiračné ťažkosti
ako je zápal pľúc, pľúcny edém, stratu pružnosti v pľúcnom
tkanive, chronickú bronchitídu a až udusenie.
Na zváracích pracoviskách je preto nutné vytvoriť také
podmienky, aby bolo škodlivé pôsobenie zváračských plynov,
dymov a prachu obmedzené. Výskyt týchto škodlivín sa znižuje
vetraním, zvolením vhodnej technológie, výberom vhodného
prídavného materiálu, obmedzením prístupu škodlivín do
dýchacej zóny zamestnanca ako aj používaním osobných
ochranných pracovných prostriedkov. Najvyššie prípustné
koncentrácie škodlivín (zváračského aerosólu) na pracovisku sú
stanovené hygienickými predpismi.

Obrázok 6 Osobné ochranné pracovné prostriedky
6. Riziko hluku
Na každom zváračskom pracovisku vzniká určitá hladina
hluku či už vlastným procesom zvárania, alebo pri tzv.
sprievodných (pomocných) prácach, ako je príprava zvarových
plôch, finálna úprava zvarov (oklepávanie trosky), ako aj hluk
ďalších zariadení, ako sú odsávacie zariadenia a ventilácia.
Vysokou hladinou hluku sa vyznačuje najmä plazmové,
ultrazvukové zváranie a zváranie explóziou.
Hladinu hluku je možné znížiť vhodnou voľbou technológie
zvárania alebo umiestnením odsávacích zariadení a ventilácie
mimo pracoviska. Rovnako je potrebné zamedziť šíreniu hluku
do okolitého priestoru, čo by malo byť riešené pri projektovaní
zváracích pracovísk v projektovej dokumentácii.
Opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizík

5. Riziko žiarenia

Aby sa mohli vykonať opatrenia na zníženie alebo
odstránenie rizík je potrebné zvoliť jednoduchý a systematický
postup na analýzu rizík, posudzovanie rizík, riadenie rizík
a kontrolu rizík. Ak sa pri posudzovaní bezpečnosti systému
ukázalo, že riziko má vyššiu hodnotu ako je akceptovateľné
riziko, treba navrhnúť opatrenia na úplné odstránenie alebo
zníženie rizika. Úplne možno riziko odstrániť tým, že sa odstráni
nebezpečenstvo (napr. vylúči sa používanie nebezpečných látok
a nahradí sa neškodnými), alebo tým, že sa odstráni ohrozenie
(napr. vylúčia sa osoby z nebezpečného priestoru).

Žiarenie je vedľajším produktom tepelného zdroja tavného
zvárania (najmä elektrického oblúka, plazmového oblúka,
elektrónového lúča), ktoré podľa vlnovej dĺžky a škodlivých
účinkov možno rozdeliť do piatich skupín na:
 vysokofrekvenčné, jeho najznámejším efektom je ohrev
biologického tkaniva, ktorý môže viesť až k jeho funkčným
zmenám,
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POČÍTAČ VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU OČIMA ŽÁKŮ
COMPUTER IN THE EDUCATIONAL PROCESS FROM STUDENTS´ PERSPECTIVES
Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na problematiku využití počítače ve výuce středoškolských studentů. Kromě podpory a řízení edukačního
procesu může sloužit k vyhledávání informací, k uskutečňování komunikace a dalším aktivitám. Prostřednictvím průzkumné sondy jsme
zjišťovali počítačovou gramotnost středoškoláků, která se bezprostředně týká jejich přípravy na vyučování i plnění domácích úkolů.
Klíčová slova: osobní počítač, internet, vzdělávání, počítačová učebna
Abstract
The article is focused on the issue of the use of computers in teaching of high school students. In addition to the promotion and
management of the educational process can be used to search for information, to the communications and the implementation of
other activities. We dentify through exploratory probes computer literacy of high school students, which has directly affected their
preparation for teaching and carrying out domestic tasks.
Key words: personal computer, internet, education, computer lab

Úvod

informace z televize, počítačových programů a především
prostřednictvím internetu. Aktivní žáci jsou schopni vyhledat
a zpracovat mnoho informací a učitel už dávno není jediným
zdrojem ani šiřitelem vědomostí a poznatků. Z učitelů se stávají
spíše průvodci, poradci, koordinátoři a partneři ve vzdělávání,
což má vliv na charakter jejich pedagogických činností.
Středoškolský učitel by proto měl spíše zohledňovat, jakým
způsobem se žák učí, jak selektuje informace, a ne mu
informace pouze sdělovat (Koníček, Pavlíček, 2003).
Své zkušenosti s počítačem mají už děti předškolního věku
a způsob, jak se s ním seznamují a jaké činnosti jeho
prostřednictvím vykonávají, by měli regulovat jejich rodiče.
V roce 2009 byl proveden výzkum využívání internetu českými
dětmi ve věku 10 – 15 let (Handl, 2009). Z této studie
vyplynulo, že přibližně polovina dětí ve věku 10 - 15 let má
počítač s internetem umístěný v dětském pokoji, u internetu
tráví průměrně 1,5 hodiny denně v pracovním týdnu a až 2,5
hodiny denně o víkendu (graf 1), okolo 70 % dětí na internetu
navštěvuje diskusní skupiny (graf 2), přibližně 50 % dětí posílá
svoje fotky a na internetu sdílí svá videa a kolem 17 % rodičů
nekontroluje, co jejich děti na internetu dělají.

Používání počítačů se stalo nepostradatelné ve všech
sférách lidské činnosti nezávisle na věku, pohlaví, znalostech či
profesním zaměření. Základní počítačové dovednosti jsou
vyžadovány u všech výběrových řízení, při podnikání, či studiu
na vysoké škole, jsou ale také důležité v osobním životě,
poněvadž třeba prostřednictvím internetu je možno plánovat
každodenní činnosti, dovolené, zahraniční cesty, komunikovat
s rodinou a přáteli, relaxovat či rozvíjet svůj osobní potenciál.
Potřebu vzdělávání v oblasti počítačové techniky si
samozřejmě uvědomuje i Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Ve všech svých významných koncepčních
a strategických dokumentech zdůrazňuje, že vědomosti
a dovednosti žáků a studentů z oblasti informačních
a komunikačních technologií by měly být systematicky
rozvíjeny, a to ve všech sférách primárního, sekundárního
i terciárního vzdělávání.
1 Využití počítače jako zdroje informací
Díky novým technologiím nepředstavuje škola pro žáky
jediný zdroj vědomostí a poznání, někteří žáci získávají nové
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Graf 1 Počet hodin denně strávených na internetu (Handl, 2009)

Graf 2 Využívání různých internetových služeb (Handl, 2009)



2 Využití počítače ve výuce
Počítače lze ve výchovně vzdělávacím procesu používat
především dvojím způsobem:

prostředek ke komunikaci,
prostředek pro publikování.

3 Průzkumná sonda

1. Při frontální výuce, kdy učitel využívá spojení jednoho
počítače s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí a přitom
prezentuje učivo v textové podobě doplněné obrázky či
videosekvencemi.
2. Při skupinové práci žáků s více počítači, při které žáci
samostatně nebo ve skupinách vyhledávají a zpracovávají
potřebné informace, které následně prezentují nebo o nich
diskutují.

Průzkumná sonda byla realizována metodou dotazníku
a probíhala na Střední škole hotelové, obchodní a polygrafické,
Český Těšín, p. o. Celkem se jí zúčastnilo 114 žáků (87 děvčat,
27 chlapců), jejich průměrný věk byl 17 let, přičemž nejmladší
respondent byl ve věku 15 let a nejstarší 21 let. Z provedené
výzkumné sondy vyplynulo, že doma využívají počítač všichni
žáci a všichni také mají přístup na internet, polovina z nich tráví
u počítače 3-5 hodin denně, přitom průměrně jen půl hodiny
využívají počítač k přípravě úkolů a při učení do školy. Všichni
žáci odpověděli kladně na otázku, zda ve škole s učiteli využívají
počítačové učebny, přičemž jen polovina z nich by chtěla tyto
učebny navštěvovat častěji. Dále v textu uvádíme pouze graf,
který znázorňuje reakci žáků na otázku „Které činnosti ve
vyučování v učebně na počítači provádíte?“. Z grafu 3
vyplývá, že žáci nejvíce pracují s výukovými programy,
vyhledávají na internetu údaje, které pak zpracovávají, nejméně
času věnují osobním aktivitám.

Pracuje-li učitel v průběhu edukačního procesu s počítačem,
přináší mu to mnohé výhody, však na druhé straně se mohou
objevit také určité potíže (Slavík, Husa, Miller, 2007; Kolář,
Vališová, 2009).
Koníček, Pavlíček (2003) uvádějí možnosti využití počítače.
Může sloužit jako:
 zdroj informací,
 prostředek pro vyhodnocování dat,
 univerzální měřicí přístroj se sběrem dat,
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Graf 3 Činnosti žáků v počítačové učebně v průběhu vyučování
Závěr
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okolností pozitivně ovlivňovat ochotu žáků plnit si školní
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nemělo přehánět, a to ani ve využívání počítače a internetu.
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o cokoli.
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Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra Techniky a technológií je katedrou, ktorá má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v sústave katedier v rámci Fakulty
prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Katedra si v roku 2013 pripomína 47 rokov svojho vzniku a podieľa sa na príprave nielen
učiteľov predmetu Technika na základných školách, na príprave majstrov odbornej výchovy a učiteľov technických odborných
predmetov na SOŠ, ale i na príprave odborníkov so zameraním na oblasť legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.
Vedecko-výskumná činnosť katedry je diverzifikovaná podľa odborných zameraní jednotlivých členov katedry. Na katedre sú
v súčasnosti riešené nasledujúce grantové projekty KEGA:
Projekt č. 005UMB-4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové

jednotky študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické
odborné predmety (PaedDr. Ján Stebila, PhD.- vedúci projektu).

Projekt č. 0011UMB-4/2012 Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre vybrané
prírodovedné a technické predmety v novoakreditovaných študijných programoch (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – vedúci
projektu).
Katedra má svoje zastúpenie (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.) i v predmetovej komisii pre vzdelávaciu oblasť Technika a svet
práce, ktorá pracuje pri ŠPÚ v Bratislave. Do národného projektu Slovenskej republiky pod názvom Podpora profesijnej orientácie

žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentami je zapojená aj katedra prostredníctvom jej člena (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.).

Problematika technického vzdelávania v základnej a strednej škole riešená nielen v komisii pri ŠPÚ v Bratislave, ale i v národnom
projekte úzko korešponduje s akreditovanými študijnými programami, ktoré sú katedrou garantované. Na podporu a rozvoj
technického vzdelávania sa už tretí rok organizuje Technická olympiáda určená pre žiakov ZŠ i osemročných gymnázií. Na jej odbornej
príprave i organizácií v rámci Banskobystrického regiónu (krajské kolá v rokoch 2010-2013, celoslovenské kolo v r. 2012) sa aktívne
podieľali aj členovia katedry (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Ing. Ján Pavlovkin, PhD., Ing. Martin Kučerka, PhD., Bc. Viliam Lӧbb,
Peter Krpelan).
Katedra je organizátorom medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť
všeobecného vzdelávania. V dňoch 09.-10.09. 2013 je pod záštitou dekana fakulty prírodných vied UMB, doc. RNDr. Alfonza

Gajdoša, PhD., organizovaný vo Veľkej Lomnici už jej 29. ročník, na ktorý potvrdili svoju účasť vysokoškolskí učitelia a ďalší odborníci
nielen zo Slovenska a Českej republiky, ale i z Poľska, Ukrajiny a Ruska. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých,
vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa didaktickými a odbornými otázkami vyučovania technických
odborných predmetov na základných a stredných školách i v rámci prípravy budúcich učiteľov technicky zameraných predmetov na
učiteľských fakultách. Garantom konferencie je prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., spolugaranti prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., prof. PhDr.
Mária Kožuchová, CSc. a prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.
Využívajúc skúsenosti z medzinárodných konferencií a kongresov sa členovia katedry (Ing. Ján Pavlovkin, PhD., prof. PaedDr. Milan
Ďuriš, CSc. a doc. Ing. Daniel Novák, CSc.) zapojili v rámci medzinárodnej spolupráce do medzinárodného programu Leonardo da Vinci,
ktorého cieľom je prostredníctvom celoživotného vzdelávania (Lifelong learning programme) prispieť k rozvoju EU ako vyspelej
znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rastom. Súčasťou tohto programu je projekt RAISING AWARENESS OF
ELEKTRICAL AND ELECTRONICS DEVICES̓ USAGE AMONG CHILDREN, ktorý je zameraný najmä na modernizáciu
a prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EU. Hlavným riešiteľom je Afyon Kocatepe University
(Afyonkarahisar) v Turecku. Spoluriešiteľmi projektu sú univerzity zastúpené štátmi – Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Taliansko,
Slovenská republika, Chorvátsko, Česká republika. Projekt má dobu riešenia od 1.8.2013 do 31.7.2015.
Katedra techniky a technológií od roku 1998 vydáva zborník vedeckých a pôvodných prác Acta Universitatis Matthiae Belii,
ser. Technická výchova, v ktorom učitelia i doktorandi katedry publikujú výsledky svojej vedeckovýskumnej práce. V roku 2013
vychádza ser. Technická výchova No 13. Väčšina členov katedry úzko spolupracuje s kolegami z pracovísk ako je DF TU vo Zvolene,

FEaVT TU vo Zvolene, PF UKF v Nitre, FHPV PU v Prešove. Spolupráca katedry je aj s pracoviskami v zahraničí (OU v Ostrave,
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita v Rzeszowe, v Zielonej Góre, v Štetíne).
Učitelia katedry realizujú v rámci programu Erasmus študijné pobyty na univerzitách v zahraničí (Ostravská univerzita, Univerzita
v Rzeszowe a v Zielonej Góre). Na katedre boli a pripravujú sa mobility študentov najmä z Poľska v rámci programu Erasmus.
Na katedre je veľmi dobré vybavenie odborných učební pre ručné a strojné opracovanie kovových a nekovových materiálov,
odbornej učebne (laboratórium) pre elektrotechniku a elektroniku, automatizáciu, počítačovej učebne a ďalších špeciálnych priestorov
(zvarovňa, lakovňa). Študenti ktorí majú záujem o technickú záujmovú a tvorivú činnosť, môžu svoj talent a záujem rozvíjať na katedre
v niektorom z modelárskych krúžkov (automodelár, letecký a lodný modelár).
Vhodné a primerané materiálovo-technické zabezpečenie katedry umožňuje realizáciu vyučovania v akreditovaných študijných
odboroch:
1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Akreditovaný študijný program:
Kultúra a bezpečnosť práce – bakalárske denné štúdium. V študijnom pláne sú zahrnuté povinné, povinne voliteľné a výberové
predmety, ktoré sú orientované na danú problematiku. Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať konzultatívnu
a poradenská činnosť pre oblasť BOZP v nevýrobných organizáciách, školách, organizáciách poskytujúcich služby, ale aj v drobných
a malých výrobne orientovaných firmách a pri základných druhov živností. Garantom ŠP je doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
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2. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Akreditované študijné programy:
Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske a magisterské štúdium technickej výchovy v kombinácií s fyzikou, informatikou,
matematikou. V rámci medzifakultného štúdia ide o kombináciu technická výchova – telesná výchova. Voľba vhodnej kombinácie
umožňuje absolventovi magisterského štúdia možnosť uplatniť sa nielen v rámci základnej školy, ale i v rámci stredných škôl, kde
využijú poznatky najmä druhého aprobačného predmetu. Garantom ŠP je doc. Ing. Daniel Novák, CSc.
Učiteľstvo praktickej prípravy – bakalárske denné a externé štúdium. Štúdium je určené pre absolventom SOŠ. V študijnom pláne
sú zahrnuté povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré sú orientované na stredné odborné školy nielen s technickým
zameraním. Študent sa oboznamuje s problematikou pedagogicko-psychologických disciplín, s didaktikou odborných predmetov
i odborného výcviku. V rámci povinne voliteľných predmetov má študent možnosť orientovať sa na tie oblasti, ktoré sú mu profesijne
najbližšie a ktoré korešpondujú s jeho stredoškolským odborným vzdelaním (odbornou špecializáciou). Garantom ŠP je prof. PaedDr.
Milan Ďuriš, CSc.
Učiteľstvo technických odborných predmetov – magisterské denné a externé štúdium. Štúdium je určené pre absolventov ŠP
Učiteľstvo praktickej prípravy, ŠP Majster odbornej výchovy. V rámci povinných i povinne voliteľných predmetov má študent možnosť
orientovať sa na tie oblasti, ktoré sú mu profesijne najbližšie a ktoré korešpondujú s jeho stredoškolským odborným vzdelaním
(odbornou špecializáciou). V magisterskom štúdiu je pozornosť venovaná vybraným oblastiam – materiály a technológie kovov,
nekovov a dreva, elektrotechnika, stroje a zariadenia. Garantom ŠP je prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
3. Odborová didaktika
Akreditovaný študijný program:
Didaktika technických odborných predmetov – tretí stupeň vysokoškolského denného a externého štúdia. Študijný program sa
zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu.
Absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú a vývojovú činnosť v oblasti didaktiky technických
odborných predmetov. Uplatní sa ako výskumný a metodicko-vývojový pracovník v odborovej didaktike pre rezortné výskumnovývojové a metodické centra vyžadujúce profesionálnu prácu so 7. stupňom vzdelávania podľa ISCED. Garantom ŠP je prof. PaedDr.
Milan Ďuriš, CSc., spolugaranti doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. a doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Autor prezentácie katedry: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Fotodokumentácia: Ľubomír Suja, PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Katedra techniky a technológií – vyučovacia činnosť v obrazoch
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