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kurzov pre ženy. ATHENA je členom regionálnej siete poskytovateľov vzdelávania dospelých 

a spolupracuje s príslušnými regionálnymi inštitúciami (rozvojové agentúry, univerzity, 

mestské úrady, úrady práce atď.) a zastrešujúcimi organizáciami v Prahe na národných 

projektoch zameraných na podporu žien. Know-how organizácie ATHENA napĺňa vzdelávacie 

potreby znevýhodnených skupín, t.j. seniori a etnické menšiny, s cieľom podporiť ich 

začlenenie do spoločnosti. Tieto aktivity zahŕňajú podporu a školenie príslušníkov etnických 

menšín (t.j. kurzy a poradenstvo pre ľudí s rôznym kultúrnym zázemím a ich učiteľov a 

lektorov); všeobecné školenia a kurzy sebaobrany pre staršie ženy; metodológiu pre učiteľov 

seniorov; školenie podporujúce rozvoj a udržanie kreativity a mentálnych zručností seniorov. 

ATHENA získala ocenenie Helsinki Award v roku 2006 ako partner projektu ESO-CSA 

Leonardo da Vinci (ďalej len „LdV“) a certifikát Pečať kvality 2011 za projekt partnerstva LdV 

“Competences for culturally sensitive care” od Národnej agentúry pre európske projekty v 

Českej republike. 

 

IBS (DE) je inštitút v Brandenbursku zaoberajúci sa vývojom softvéru, ďalším vzdelávaním 

absolventov univerzít, ďalším vzdelávaním & manažérskym poradenstvom malých a 

stredných podnikov. Má dlhoročné skúsenosti s programami EÚ. Ponúkané kurzy ďalšieho 

vzdelávania zahŕňajú IT, obchodný manažment a výučba jazykov. IBS koordinoval LdV 

pilotné projekty EMES, CEMES, ESO-CSA a ESO-CRS. V LdV projekte CEMES bol vyvinutý 

systém certifikácie manažérskych kompetencií v malých a stredných podnikoch. ESO-CSA 

projekt sa zameriava na vytvorenie systému, ktorý dokáže identifikovať, hodnotiť a uznávať 

odborné kompetencie v malých a stredných podnikoch, tiež prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania. Tento projekt získal cenu Helsinki Award 2006. V rámci projektu ESO-CRS bolo 

vytvorené internetové riešenie na uznanie kompetencií. IBS má systém riadenia kvality DIN 

EN ISO 9001. IBS tiež realizoval projekt pre prisťahovalcov z bývalého Sovietskeho zväzu, 

ktorý bol financovaný Európskym sociálnym fondom za spolufinancovania ministerstva 

hospodárstva. 

 

INVESLAN (ES) je súkromná výskumná spoločnosť špecializujúca sa v oblasti vzdelávania, 

zamestnanosti a manažmentu. Hlavné oblasti pôsobnosti tvoria: školenia, odborná príprava a 

vzdelávanie dospelých; IKT – najmä tie týkajúce sa vzdelávacieho prostredia a manažmentu; 

rodová rovnosť; zamestnanosť; manažment znalostí; znevýhodnené skupiny; hodnotenie. 

Vedie, koordinuje a zúčastňuje sa na rozvoji a experimentovaní so vzdelávacími plánmi, ich 

obsahom a metodológiou, ktorá podporuje sociálne a pracovné začlenenie zraniteľných 

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
Č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP 

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania 

 

___________________________________________________________________________________________
MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC   Strana 4 z 88 
 

PREDSLOV 

 

‘Model kultúrnej rovnosti’ - Pedagogické pokyny pre učiteľov / lektorov 

migrantiek a žien z etnických menšín - vznikol vďaka konzorciu projektu ALMA-DC, 

realizovaného v rámci programu Grundtvig v rokoch 2012 - 2013. 

 

'Model kultúrnej rovnosti v oblasti vzdelávania dospelých' je určený učiteľom/lektorom 

migrantiek/žien z etnických menšín a predstavuje inovatívnu metodológiu založenú na 

princípoch liberálneho vzdelávania dospelých, ako napr. prístup zameraný na študenta, návrh 

kurzu zameriavajúci sa viac na úspechy študenta v dosahovaní vzdelávacích cieľov než 

predkladanie holých faktov študentom. Model CEM-AE podporuje prístupy zohľadňujúce 

kultúru a pohlavie v oblasti vzdelávania dospelých.  

 

S cieľom dosiahnutia celoeurópskeho rozmeru, konzorcium tvoria nasledujúce organizácie: 

 

‘EPICENTRE’ S.A.(EL), založená v roku 1995, je akreditovaná Národná organizácia 

odborného vzdelávania a prípravy. Navrhuje, koordinuje a realizuje odborné školenia v 

oblasti životného prostredia, civilizácie, atletiky, masmédií, ekonomiky, administratívy, IT 

zručností, techniky, dopravy, zdravia, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a školstva. 

Organizácia zrealizovala niekoľko projektov EÚ. Špecializuje sa na vzdelávanie dospelých - 

nezamestnaných, zamestnaných a znevýhodnených občanov, predovšetkým 

prisťahovalcov/utečencov na národnej úrovni. Zrealizovala 3 veľké projekty pre 

prisťahovalcov/utečencov. Vyvinula metódy odbornej prípravy pre lektorov týkajúce sa 

rovnakých príležitostí a rodovej rovnosti a uverejnila inovatívne postupy a pracovné profily v 

oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Nazhromaždila skúsenosti najmä pri navrhovaní 

vzdelávacích pokynov pre kurzy zamerané na získanie kvalifikácií v nových pracovných 

profiloch, navrhovaní a rozvoji e-learningových nástrojov a pedagogickej metodológie v 

oblasti odborného vzdelávania a prípravy. EPICENTRE S.A. získala ocenenie Helsinki Award v 

roku 2006 ako partner projektu ESO-CSA LdV. 

 

ATHENA (CZ) je mimovládna organizácia nachádzajúca sa v Moravsko-sliezskom kraji, ktorá 

sa zameriava na posilnenie a všestrannú podporu, školenie a prípravu žien, vrátane 

poradenstva v oblasti samovzdelávania pre ženy v strednom veku a rozvoj e-learningových 
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Skupina pre európsku integráciu - GIE – (RO) je mimovládna organizácia, ktorej 

hlavným cieľom je aktívne prispievať k procesu integrácie EÚ prostredníctvom vzdelávacích, 

kultúrnych alebo ďalších typov akcií. Oblasťami špecifických odborných vedomostí 

a zručností sú: výskum aplikovaný na celoživotné vzdelávanie, výskum v teréne, 

porovnávacie štúdie, rozvoj stratégií a metodík pre celoživotné vzdelávanie, akcie odbornej 

prípravy a hodnotenie. Organizácia predstavuje vzdelávací a školiaci subjekt pre sociálno-

ekonomické činitele v regióne. Má spoľahlivú sieť spolupracovníkov (Univerzita v Pitesti, 

Školský inšpektorát v Arges, Úrad práce v Arges, atď.). Má skúsenosti v oblasti projektov 

financovaných EÚ. Realizovala projekty pre znevýhodnené osoby (ženy, väzňov, 

nezamestnaných, osoby so zdravotným postihnutím). 
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skupín. Spoločnosť je certifikovaná regionálnou vládou v oblasti rodových otázok. Jednou 

z hlavných oblastí činnosti je výskum a vývoj inovatívnych vzdelávacích metód, vrátane tých 

založených na IKT. V súčasnosti vedie projekt učiaceho sa partnerstva, DeinTra, hľadajúci 

spoluprácu pre rozvinutie inovatívnych metód odbornej prípravy na európskom trhu práce. 

 

Staff Consult s.r.l. (IT) pôsobí v oblasti vzdelávania mladých ľudí pre malé a stredné 

podniky ako aj sociálne spoločnosti. Vyškolili a vytrénovali viac než 600 spoločností v 

Taliansku; väčšinu z nich založili ženy. 

Spoločnosť dohliadala na taliansku železničnú spoločnosť pri výbere a školení prvej úrovne 

ich personálu počas privatizácie spoločnosti. Za posledných 10 rokov Staff Consult s.r.l. 

spolupracovala na mnohých odborných vzdelávacích projektoch určených ženám.  

Staff Consult s.r.l. sa zúčastnila realizácie projektu Equal schváleného v regióne Kampánia 

a pripojila sa k ďalším verejným a súkromným organizáciám, aby rozvinula rovnaké 

príležitosti a uľahčila rodovú kultúru. Staff Consult sa pripojila k medzinárodným partnerom 

(CPI Bilbao - Španielsko) s cieľom poskytnúť poradenstvo v oblasti rozdielov medzi 

talianskou a španielskou legislatívou, pokiaľ ide o prístup k rodovým rozdielom. Staff Consult 

s.r.l. bola partnerom projektu CREDUTIA – Kreatívne vzdelávanie prostredníctvom 

inovatívnych prístupov, ktorý schválil a financoval ISFOL (Leonardo da Vinci program). 

 

CEDA (SK) je občianske združenie založené v roku 2005. Niektoré z hlavných cieľov 

združenia sú: 

• podpora trvalo udržateľného rozvoja vo vidieckych oblastiach 

• podpora cestovného ruchu  

• príprava a realizácia národných a medzinárodných projektov v spolupráci so slovenskými 

a zahraničnými organizáciami so zameraním na kultúrne a vzdelávacie aktivity  

• spolupráca so širokým okruhom organizácií, inštitúcií a sociálnych partnerov v Európskej 

únii  

• vývin a organizácia vzdelávacích aktivít pre cieľové skupiny handicapovaní  a nezamestnaní 

ľudia 

Zakladajúci členovia asociácie majú významné skúsenosti s prípravou a realizáciou 

medzinárodných projektov z oblasti kultúry, vzdelávania a regionálneho rozvoja: Programy 

celoživotného vzdelávania Európskej komisie Leonardo da Vinci, Grundtvig (Multilaterálne 

projekty, mobilita, partnerstvá), ESF, INTERREG, SlovakAid, OLAF a rôzne bilaterálne 

projekty.  
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Migranti prichádzajú z rôznych krajín, sociálnych zázemí a majú rôznu úroveň vzdelania. Ich 

prístup k začleneniu sa vzhľadom na tieto rozdiely líši, taktiež aj ich vzdelávacie požiadavky 

sú odlišné; vysoko kvalifikovaný odborník má iné vzdelávacie potreby než nekvalifikovaný 

pracovník. 

 

Model kultúrnej rovnosti je nástroj pre učiteľov/lektorov multikultúrnych skupín 

migrantiek/žien z etnických menšín a organizácie odborného vzdelávania a prípravy s týmito 

hlavnými cieľmi: 

 Pomôcť učiteľom efektívne pracovať s migrantkami/ženami z etnických menšín, 

zapojených do programov odborného vzdelávania 

 Predstaviť spôsoby, ako riadiť multikultúrne triedy 

 Predstaviť vyučovacie metódy, ktoré stimulujú vzdelávanie a podporujú začleňovanie, 

popísať team-buildingový model a triedny krízový manažment 

 Zoznámiť lektorov s princípmi rovnosti pohlaví a kultúry v procese výučby 
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ÚVOD 

 

V súčasnej dobe je migrácia štrukturálnym javom vo všetkých krajinách. Predstavuje veľmi 

zložitý a komplexný problém, nie iba jednoduchý, lineárny pohyb: odchod- návrat – opätovný 

odchod – opätovný návrat a tak ďalej. Medzi pokrokom v doprave a možnosťami mobility sú 

veľké rozdiely. Hoci všetky prekážky brániace voľnému pohybu tovaru a kapitálu sa postupne 

strácajú, bariéry brániace voľnému pohybu osôb sú čoraz prísnejšie. 

 

Stále viac krajín je ovplyvnených významnými migračnými tokmi, so zvyšujúcou sa 

rozmanitosťou krajín pôvodu. Inými slovami, pozorujeme postupný nárast počtu krajín, 

postihnutých týmto javom. Okrem toho, neexistuje žiadny jasný rozdiel medzi krajinami 

pôvodu a cieľovými krajinami. Mnoho krajín, ako napr. v oblasti Stredomoria, je zároveň 

územím emigrácie aj imigrácie. Ďalším zaujímavým aspektom globalizácie migrácie je, že 

stále väčší počet cieľových krajín prijíma imigrantov z rôznych hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych zázemí.  

 

Vo všetkých regiónoch sveta ženy zohrávajú významnú úlohu v oblasti migrácie. Od roku 

1970 sa v migračných tokoch a v prisťahovaleckých komunitách zaznamenal výrazný nárast 

počtu žien. Musíme však zdôrazniť skutočnosť, že práve ženy hrajú významnú úlohu a sú 

často hnacím motorom v počiatočných fázach migrácie.  

 

Na druhej strane, dôležitým faktom ostáva, že migrujúca pracovná sila je štrukturálne 

nevyhnutná pre hospodárstvo európskych krajín z viacerých hľadísk: 

 Demografického: nízka pôrodnosť; starnutie obyvateľstva; 

 Ekonomického: budúci problém pre vysoko aj nízko kvalifikovaných pracovníkov; 

 Sociálneho: mladí Európania sú čoraz menej ochotní akceptovať zamestnanie 

s nízkou kvalifikáciou. 

Z tohto hľadiska migranti ovplyvňujú a nevyhnutne transformujú všetky sféry spoločenského 

života. Súčasné problémy, ako je migrácia, rozmanitosť multikultúrnych spoločností, rovnako 

ako aj sociálne, kultúrne, hospodárske a politické vzťahy, prebiehajúce v globálnom meradle, 

predstavujú veľkú výzvu pre Pedagogiku vo vzdelávaní dospelých a jej nástroje. 
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Okrem toho, odborná príprava neprebieha iba v triedach s mladými ľuďmi. Profil študentov 

sa výrazne zmenil a stal sa rôznorodejším. Mladší a starší ľudia, ľudia z rôznych krajín, 

odlišných sociálnych prostredí a s rôznym vzdelaním pracujú a učia sa v jednom spoločnom 

vzdelávacom prostredí.  

 

 

1C. VZDELÁVACIE POTREBY ŠTUDENTOV VS. VZDELÁVACIE POTREBY  

MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV  

 

Podľa výsledkov prieskumu projektu ALMA-DC medzi malými a strednými podnikmi, európske 

podniky majú záujem o kvalifikovaných pracovníkov s niekoľkými rokmi praxe. V minulosti 

bolo pre podniky pomerne jednoduché najať nových zamestnancov, pretože existovala 

nadmerná ponuka kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá vyhovovala ich potrebám. Ale keďže 

krajiny majú v súčasnosti čoraz väčší problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov 

a ich hľadaním medzi dostupnými pracovnými silami, odborné kurzy a vzdelávanie dospelých 

sa stali oveľa dôležitejšími ako inokedy. 

 

Na druhej strane, veľa ľudí, vrátane migrantov, hľadá na trhu práce nové príležitosti. Ak ich 

schopnosti nezodpovedajú ponúkaným pracovným miestam, musia sa začať vzdelávať 

a školiť. Podľa prieskumu projektu ALMA-DC uskutočneného medzi migrantkami v 7 

krajinách konzorcia, migrantky majú záujem o špecifické kurzy, týkajúce sa ich potenciálneho 

budúceho zamestnania, ako aj o štúdium cudzích jazykov a IKT.  

 

Väčšie spoločnosti zvyčajne podporujú svojich nových zamestnancov s cieľom zlepšiť ich 

zručnosti a ponúkajú programy ďalšieho vzdelávania, to avšak nie je prípad malých a 

stredných podnikov. Presadzuje sa myšlienka, že všetky malé a stredné podniky by sa mali 

viac venovať vzdelávaniu svojich zamestnancov. Dve tretiny trhu práce sú tvorené z malých 

a stredných podnikov; predpokladá sa, že ďalšie vzdelávanie je stále závislé od finančnej 

zodpovednosti jednotlivca a štátu, t.j. financovaných programov pre nezamestnaných, ktoré 

ponúka štát. Spoločnosti majú záujem zamestnávať kvalifikovaných pracovníkov, a preto by 

mali podporovať odborné vzdelávanie nových zamestnancov vo väčšom rozsahu.  
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KAPITOLA 1 - PROFILY CIEĽOVÝCH SKUPÍN  

 

 

1A. UČITELIA / LEKTORI V OBLASTI VZDELÁVANIA DOSPELÝCH  

 

V 21. storočí sa úlohy učiteľov a lektorov v oblasti vzdelávania dospelých zmenili. Tradičné 

pasívne prednášky z minulosti boli nahradené aktívnou účasťou študentov a lektori sú dnes 

prostredníkmi v rámci vzdelávacieho procesu. Učitelia a lektori postupne prijali prístup 

zameraný na študenta. Ich „nová“ úloha ich definuje ako poradcov a motivátorov pre 

študentov a ich úlohou je zvolenie vhodných aktivít, zameraných na riešenie problémov 

a podpora študentov k samostatnému prístupu k vzdelávaniu. Na základe týchto nových 

príkladov a vzorov sa takisto menia vyučovacie metódy a postoj lektorov.  

 

 

1B. PROFIL MULTIKULTÚRNYCH ŠTUDENTOV 

 

Jednou z výziev pri navrhovaní efektívneho vzdelávacieho prostredia je, že musí odrážať aj 

pestré kultúrne a spoločenské špecifiká a individuálne rozdiely medzi študentmi.  

 

Odkedy EÚ prijala zákon o “voľnom pohybe osôb”, mobilita v Európe sa zvýšila a noví 

pracovníci a uchádzači o zamestnanie sa presúvajú z jednej krajiny do druhej. Na trhu práce 

sa objavujú nové výzvy; pracovníci a študenti z rôznych krajín prinášajú svoje vlastné 

tradície, zvyklosti a očakávania do nového pracovného prostredia – vytvárajú sa nové 

spôsoby tímovej práce a zostavy študentských skupín. V oboch prípadoch si učitelia a lektori 

musia byť vedomí rozmanitosti študentov, ich potrieb a obáv, aby s nimi mohli efektívne 

pracovať.  

 

Na rozdiel od tohto pohybu v Európe, neustále zmeny v našej spoločnosti majú vplyv tiež na 

profil študentov. Zvyčajne už nestačí len samotné absolvovanie počiatočného vzdelávania 

a nie je možné pracovať ďalších 30 až 40 rokov v rámci jedného zamestnania. Pracovné 

požiadavky sa zmenili a zvyšuje sa dôraz na rozvoj nových zručností spolu so schopnosťou 

získavania nových kompetencií. Navyše, koncept celoživotného vzdelávania je čoraz 

aktuálnejšia téma. 



MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC.MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC.12/88 13/88

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP
Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
Č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP 

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania 

 

___________________________________________________________________________________________
MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC   Strana 13 z 88 
 

KAPITOLA 2 - KULTÚRNA ROVNOSŤ V MODERNOM VZDELÁVANÍ – 

ČASŤ A 

 

 

2A. Zmeny vo vzdelávacom prostredí 

 

Cieľ 

Cieľom tejto kapitoly je popísať prechod od tradičného vzdelávania  k neformálnemu 

vzdelávaniu s dôrazom na zmeny pri niektorých špecifických aspektoch. 

(a) prvá časť predstavuje stručný popis a hlavné črty tradičného vzdelávania, formálneho 

vzdelávania a neformálneho vzdelávania. 

(b) Druhá časť uvádza znaky a dôvody prechodu od tradičného k neformálnemu vzdelávaniu. 

(c) Tretia časť ponúka vysvetlenie a príklady zmien vo vzdelávacom prostredí pri prechode 

od tradičného na neformálne vzdelávanie na nasledujúcich úrovniach: 

• Študent  

• Učiteľ  

• Požiadavky  

• Harmonogram  

• Metódy výučby a vybavenie (materiály) 

• Prostredie pre výučbu/školenie  

• Uznanie úspechov/výsledkov vzdelávania 

 

(a) Vzdelávanie bolo a vždy bude v popredí záujmu ľudskej spoločnosti. Novodobú 

spoločnosť si nemožno predstaviť bez vzdelávacích systémov. V Európskej únii tvorí 

vzdelávanie a odborná príprava jadro spoločenských politík a stratégií. 

 

Od prijatia Lisabonskej stratégie, zameranej na dosiahnutie čo najefektívnejšej znalostne 

založenej ekonomiky na svete, po stratégiu Európa 2020, ktorá je stratégiou rastu EÚ pre 

nasledujúce desaťročie, sú vzdelávanie a odborná príprava považované za základ pre rozvoj 

spoločnosti a pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho ekonomického 

rastu. Vzdelanie je jedným z piatich cieľov, ktoré chce Európa do roku 2020 dosiahnuť. 
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Okrem situácie na trhu práce je z pohľadu študentov a podnikov vzdelávanie dospelých 

absolútne nevyhnutné v našom meniacom sa svete, pretože mnoho vecí sa na globálnej 

úrovni zmenilo a neustále mení, najmä v dôsledku rozvoja nových technológií a tiež vďaka 

zmene požiadaviek, týkajúcich sa nových politík v komerčnom svete a zavádzania vysoko 

technologického vybavenia, ktoré veľa podnikov využíva. 

 

Dopyt a rozvoj vzdelávania dospelých je otázka konkurencieschopnosti tak pre potenciálnych 

zamestnancov, ako aj pre podniky. 
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Formálne aj neformálne vzdelávacie systémy sa v určitom bode prelínajú, ale prechod medzi 

nimi závisí na forme, akou je vzdelávanie a vzdelávací prístup poskytovaný a prijímaný.  

Napríklad pre proces prechodu od formálneho k neformálnemu vzdelávaniu je typické, keď 

účasť študenta na vzdelávacích aktivitách nie je povinná po celú dobu, keď face-to-face 

školenia sú doplnené (alebo do istej miery nahradené) inými typmi činností, ktoré nezahŕňajú 

100%-ný priamy kontakt medzi študentom a učiteľom, keď sa väčšina vzdelávacích aktivít 

odohráva mimo školy, alebo inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie (tieto činnosti môžu zahŕňať 

individuálne štúdium doma alebo v knižnici, čítanie, domáce úlohy, atď.).  

 

Prechod tiež umožňuje menej striktnú dobu učenia a možnosť určiť si vlastné tempo učenia, 

výučbu v inom prostredí než iba v triede, možnosť pre študenta vybrať si pre neho najlepšie 

miesto v triede, výber a využitie vzdelávacích prostriedkov a materiálov, ktoré nie sú v 

bežných školách/inštitúciách používané, s cieľom lepšie napĺňať potreby a záujmy študentov 

a pomôcť im komplexne porozumieť vyučovaným témam/predmetom. 

 

Keď prechádzame od tradičného na neformálne vzdelávanie, mení sa tiež celá "štruktúra" 

vzdelávacieho procesu: vzdelávacie ciele, stratégie, metódy, programy a osnovy sú 

flexibilnejšie a viac prispôsobené študentovi, ako dôsledok presunu bremena z učiteľa/školy 

na študenta. 

 

Mnoho vedcov a výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania uvádza, že v súčasnej dobe 

sme svedkami prevahy neformálneho vzdelávania nad tradičným, pretože sa zdá, že 

neformálne vzdelávanie oveľa lepšie motivuje a stimuluje študentov. Problémy súčasného 

sveta, ktorým sa musí vzdelávanie zaoberať, sú efektívnejšie predkladané prostredníctvom 

neformálneho vzdelávania, pretože tento typ vzdelávania umožňuje určitú voľnosť 

vyučovacieho obsahu, diverzifikáciu voliteľných vzdelávacích ponúk, nárast využívania 

alternatívnych vzdelávacích metód, možnosť pre poskytovateľov vzdelávania navrhnúť a 

vytvoriť vlastné vzdelávacie programy na základe lokálnych a špecifických vzdelávacích 

potrieb. 

 

Neformálne vzdelávanie nevylučuje synergickú kombináciu všetkých typov vzdelávania: 

formálneho, neformálneho a neoficiálneho. Zaisťuje vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom obsahu študijných programov, didaktického hodnotenia a uznávania 

výsledkov vzdelávania, a takisto vďaka rýchlej integrácii IKT. 
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Postupom času, súčasne s vývojom spoločnosti a technologickým rozvojom, sa vzdelávacie 

systémy zmenili a vzdelávacie prostredie bolo takisto ovplyvnené rôznymi faktormi. 

 

Tradičné (formálne) vzdelávanie sa plánuje na cykly, úrovne a roky štúdia a predstavuje 

štruktúrovaný, systematizovaný a oficiálne organizovaný systém. Zahŕňa vzdelávaciu a 

výchovnú činnosť chronologicky odstupňovanú od materských škôl až po univerzity. Je 

navrhnutý, realizovaný a spravovaný na základe definovaného súboru zákonov a noriem. Je 

to striktný proces, ktorý zahŕňa tri základné prvky: študenta, učiteľa/ lektora a inštitúciu 

(poskytovateľa vzdelávania). Formálne vzdelávanie je teda inštitucionalizované a založené na 

študijných plánoch, osnovách, učebniciach, kurzoch, študijných a vzdelávacích materiáloch. 

Má svoje zámery a ciele, dosahované s pomocou odborníkov (odborných pedagogických 

pracovníkov), ktorí pracujú v rámci organizovaného metodického systému, slúžiaceho na 

dosiahnutie vzdelávacích cieľov. 

 

Neformálne vzdelávanie sa tiež skladá zo vzdelávacích aktivít a akcií vykonávaných v rámci 

organizovaného a inštitucionalizovaného rámca, ale uskutočňuje sa mimo formálneho 

vzdelávacieho systému, mimo školského systému. Jeho aktivity sú systematické,  úmyselné a 

zacielené na potreby žiaka ako jednotlivca v spoločnosti, snaží sa prispôsobiť jeho/jej 

osobitným podmienkam, v snahe dosiahnuť optimálne vedomosti a čo najviac obmedziť 

ťažkosti a problémy spôsobené formálnejšími systémami. Má menej formálny charakter; 

inštruktážne činnosti sú flexibilné a individuálne prispôsobené študentovi. Tieto aktivity sú 

často extra-didaktické, voliteľné alebo nepovinné. Neformálne vzdelávanie sa od formálneho 

líši svojím obsahom a využitou metodikou. V oblasti neformálneho vzdelávania ústredná rola 

patrí študentovi, pozornosť sa presúva z výučby na učenie. Neformálne vzdelávanie zvyčajne 

veľmi dobre vyhovuje kategórii ľudí, ktorí majú obmedzený alebo žiadny prístup k 

formálnemu vzdelávaniu; negramotní ľudia alebo osoby s nízkou úrovňou vzdelania, starší 

ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, chudobní, izolovaní, ekonomicky znevýhodnení 

ľudia atď. 

 

(b) Pri definovaní alebo identifikácii typu vzdelávania sa snažíme hľadať jeho typické znaky. 

V prípade formálneho vzdelávania sú tieto vlastnosti jasne definované a presne nastavené. 

Prechod k neformálnemu a neoficiálnemu vzdelávaniu nastáva vtedy, keď sa niektoré z 

týchto funkcií stanú flexibilnými alebo sa úplne vytratia. 
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V zmene vzdelávacieho prostredia nesú najväčšiu záťaž učitelia. Majú ťažkú úlohu preniesť 

vzdelávacie zámery a ciele do reality. V dôsledku toho musia identifikovať skutočné potreby 

ľudí a následne im ich zabezpečiť.  

 

Učitelia si musia sami zvyšovať kvalifikáciu tak, aby boli schopní dosiahnuť tieto štandardy a 

udržať úroveň odborných znalostí ďaleko za úrovňou študentov (napr. pokiaľ ide o nové 

technológie, najmä IKT, ktoré súčasná generácia študentov dobre pozná). 

 

Pretože v dnešnej dobe sa rozvíjajú pokročilé moderné formy neformálnych vzdelávacích 

systémov, je nevyhnutné, aby sa lektori týmto systémom prispôsobili a aby boli schopní 

predávať svoje poznatky a skúsenosti v súlade s potrebami a záujmami tých, ktorých učia 

(študentov), preto sa lektori musia prispôsobiť novým situáciám a sami sa naučiť, ako 

poskytovať vzdelávanie prostredníctvom neformálnych metód. Nejde teda iba o výzvu pre 

študentov, ale takisto je to aj výzva pre učiteľov, ktorej musia čeliť! Preto aj učiteľ potrebuje 

absolvovať kurzy, aby sa naučil, ako poskytovať vzdelávanie v rámci neformálneho 

vzdelávacieho prostredia. 

 

Učitelia/lektori, ktorí pracujú v neformálnom vzdelávaní (vzdelávanie dospelých, celoživotné 

vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie, atď.) musia vedieť dobre používať internet, počítače 

a ich softvérové aplikácie (predovšetkým Microsoft Office a niektoré vzdelávacie softvéry). 

 

Ďalším problémom je pre nich zvládnuť aspoň na „uspokojivej“ úrovni niektoré veľmi často 

používané cudzie jazyky (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina), aby mali 

prístup k odbornej literatúre a vzdelávacím nástrojom a materiálom v cudzích jazykoch, 

týkajúcich sa disciplín/predmetov, ktoré vyučujú.  

 

Keďže moderní učitelia v rámci kontextu neformálneho a celoživotného vzdelávania pracujú s 

rôznymi marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami osôb (prisťahovalcami, etnickými 

menšinami, nezamestnanými atď.), ich schopnosť viesť zmiešané tímy s rôznym kultúrnym a 

náboženským zázemím predstavuje ďalší dôkaz o zmenách, ktoré nastali vo výučbe. 

 

Vzdelávanie a odborná príprava týchto učiteľov by mala viesť k osvojeniu ešte špecifickejších 

zručností, ako napr. pedagogických zručností pre diferencované skupiny študentov. Moderní 

učitelia musia mať dôkladné vedomosti v oblasti pedagogiky mládeže alebo pedagogiky 
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(c) Zmeny vo vyučovacom prostredí môžeme konkrétnejšie pozorovať na úrovni: 

• Študent  

• Učiteľ  

• Požiadavky  

• Harmonogram  

• Metódy výučby a zariadenia (materiály) 

• Prostredie pre výučbu/školenie 

• Uznanie úspechov/výsledkov vzdelávania 

 

Dnes sú študenti ešte zaneprázdnenejší a zaťaženejší každodennými povinnosťami; majú 

menej voľného času, ale zároveň sú lepšie informovaní a majú väčší prístup k informáciám a 

znalostiam vďaka internetu, prostriedkom IKT, webovým platformám a e-learningovým 

príležitostiam. 

 

Všeobecný trend pozorovaný u študentov je, že študenti sú do určitej miery demotivovaní 

a je zložitejšie vzbudiť u nich záujem o učenie. Študenti sú dnes unavení, zapájajú sa do 

mnohých spoločenských a profesijných aktivít, ktoré zaberajú všetok ich čas, a ktoré im 

umožňujú venovať len relatívne krátky čas učeniu a vzdelávaniu, a preto si musia nájsť svoje 

vlastné vyvážené riešenie. Moderní študenti sa paradoxne cítia byť okolitým spoločenským a 

pracovným prostredím nútení učiť sa, obnovovať si svoje vedomosti, zručnosti a 

kompetencie, získať novú kvalifikáciu. To je tiež vzhľadom k vysokej mobilite umožnené a 

vyžadované trhom práce v EÚ, ale aj podmienené v dôsledku všeobecnej súčasnej krízy (vo 

všetkých oblastiach činnosti: hospodárstvo, politika, kultúra, zdravotníctvo, školstvo, 

armáda), ktorou Európa a celý svet prechádza, krízy, ktorá nariaďuje zmeny v osobnom i 

profesionálnom živote v úsilí o prispôsobenie sa a prežitie. Takýmto študentom treba 

ponúknuť nové, motivujúce a moderné vzdelávacie prostredie, a z toho dôvodu aj zmeny 

vzdelávacích metód, obsahu a materiálov. 
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audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) v rámci svojich politík, stratégií a programov pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu. 

 

Požiadavky neformálneho vzdelávania predpokladajú naplnenie potrieb študentov z hľadiska 

osobného rozvoja, profesijnej a sociálno-kultúrnej oblasti. To je dôvod, prečo musia byť 

relevantné pre rozvoj jedinca a kompatibilné s realitou v spoločnosti a na trhu práce. Inými 

slovami, neformálne vzdelávanie by malo byť praktické, efektívne a orientované na životné 

potreby a hodnoty ľudí. Malo by sa tiež zamerať na udržanie čo najlepšieho pomeru 

výnosov-nákladov pre študenta, najmä ak hovoríme o kategóriách študentov s nízkymi 

príjmami alebo s obmedzenými ekonomickými/finančnými možnosťami.  

 

Multi-, inter- a transdisciplinárny, to sú ďalšie kľúčové slová v definícii požiadaviek 

neformálneho vzdelávania. Takéto prístupy pomáhajú študentovi k ľahšie 

dosiahnuteľnejšiemu, stále aktuálnejšiemu a živšiemu rozvoju. 

 

V neposlednom rade by neformálne vzdelávanie nemalo produkovať len krátkodobé efekty, 

ale malo by mať dlhodobé konzistentné dopady. 

 

Harmonogram ponúk vzdelávania je tiež ďalším z faktorov, ktoré sa časom zmenili. V 

porovnaní s formálnymi poskytovateľmi vzdelávania, inštitúcie poskytujúce neformálne 

vzdelávanie sa musia stále prispôsobovať, aby mohli čeliť skutočnej konkurencii na tomto 

špecifickom trhu – trhu s vedomosťami - pretože pre väčšinu z nich platí, že klienti (študenti) 

majú veľký okruh potrieb a charakteristík z hľadiska zázemia, kultúry a zemepisného pôvodu 

a vyžadujú si implicitne upravené, prispôsobené, flexibilné programy a rozvrhy. Tieto 

programy závisia od vzdialenosti medzi vzdelávacími priestormi poskytovateľa a domovom 

študenta a ich vzájomnej časovej flexibilite. Samozrejme, že najpodstatnejšia pri plánovaní 

vzdelávacieho programu a spracovaní harmonogramu je úloha konkrétneho učiteľa, pretože 

vyučovacie prostredie sa vo všeobecnosti značne zmenilo. 

 

V rámci neformálneho vzdelávania je možné takisto realizovať večerné alebo víkendové 

vyučovanie, v prípade že lepšie zodpovedá časovej dostupnosti študentov. V prípade záujmu 

je možnosť ponúkať aj intenzívne kurzy. 
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dospelých, keďže sú vo svojej práci konfrontovaní s rôznymi vekovými skupinami. Do 

značnej miery sa pripúšťa, že učitelia a lektori musia pristupovať zodpovedajúcim spôsobom 

k mladým a dospelým študentom, s prihliadnutím na osobitosti ich veku (schopnosť a ochota 

sa učiť, trvanie vyučovacích hodín, vzdelávacie metódy a prístupy, frekvencie prestávok, typ 

a zložitosť zadaní/domácich úloh a pod.). 

 

Naše úvahy o tom, ako zmena vyučovacieho prostredia ovplyvňuje učiteľa a akými zmenami 

prešiel samotný učiteľ, nemôžu byť kompletné bez analýzy schopnosti vyučujúceho vnímať a 

riadiť skupinovú dynamiku a využívať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti 

teórie viacnásobnej inteligencie. Učiteľ by mal byť schopný efektívne aplikovať teóriu 

viacnásobnej inteligencie prostredníctvom identifikácie a zhodnotenia úrovne inteligencie 

všetkých svojich študentov.  

 

Ďalšie zručnosti učiteľa sa vzťahujú na jeho schopnosť uplatňovať nové, moderné 

vyučovacie techniky (napr. integrované vzdelávanie, otvorené a dištančné vzdelávanie, 

výukový softvér, on-line kurzy a e-platformy) a metódy (napr. kritické myslenie, 

brainstorming, heuristika konverzácie, metóda „diablov advokát“, hranie rolí, simulácia, 

atď.). 

 

Využívanie smart technológií a organizovanie výučby prostredníctvom outdoorových aktivít 

by mohlo predstavovať veľké plus pre skutočne profesionálneho učiteľa v oblasti 

neformálneho vzdelávania. 

 

Požiadavky neformálneho vzdelávania nie sú rovnaké ako pre formálne vzdelávanie. Po prvé, 

v menšej miere sa vyžaduje prítomnosť študenta: program je tak prepracovaný, že študent 

má v navštevovaní kurzov flexibilitu a bude mať viac času pre ďalšie činnosti mimo inštitúcie, 

ktorá poskytuje vzdelávanie: len face-to-face aktivity, tímová práca/práca vo dvojiciach alebo 

experimenty sa vykonávajú v škole, zatiaľ čo ostatné úlohy môžu vykonávať študenti doma, 

alebo v prostredí mimo školy. 

 

V súčasnej dobe všeobecne prevláda veľký dopyt po alternatívnych vzdelávacích metódach, 

odlišných od striktných noriem formálneho vzdelávania, čiže po takej forme vzdelávania, 

ktoré ponúka stále efektívnejšiu výučbu pre všetky kategórie príjemcov , pre všetkých 

jednotlivcov od „kolísky až po hrob“, ako uvádza Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
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Odkedy sme sa presunuli od tradičného k neformálnemu vzdelávaniu, aj prostredie pre 

výučbu/školenie zaznamenalo veľký pokrok: namiesto spôsobu, kedy učiteľ stojí pred celou 

triedou a študentov sediacich v radoch v laviciach, moderné triedy (kvôli moderných 

vyučovacím technológiám a modulárne upravenému nábytku a zariadeniam) fungujú 

v rôznorodých  rozmiestneniach, ako sú v lavice usporiadané do obdĺžnika, kruhu, písmena 

U, zoskupené lavice, atď. 

 

Učitelia by mali usporiadaniu triedy venovať veľkú pozornosť, pretože je preukázané, že tieto 

opatrenia ovplyvňujú postoj študentov k učeniu, ich správanie v procese výučby a učebné 

návyky. 

 

Vyučovacia doba je otázkou „dohody“ a môže trvať 50 minút alebo aj menej. Prestávky 

závisia od vyučovacieho štýlu, tempa a psychologického profilu poslucháčov. 

 

Umiestnenie triedy je tiež osobité, pretože kurzy sa môžu uskutočňovať nielen v školách, ale 

aj v knižniciach, na výskumných pracoviskách, partnerských centrách, v konferenčných 

sálach, v priestoroch mimovládnych organizácií, vzdelávacích organizáciách, atď. 

 

Hodnotenie úspechov/výsledkov vzdelávania je citlivou otázkou vo všetkých typoch 

vzdelávania, pretože dosiahnuť vysoký stupeň objektivity je vždy náročná úloha. V tradičnom 

vzdelávaní je hodnotenie študentov skôr postavené iba na jednom (alebo niekoľkých) typoch 

hodnotenia, odohrávajúcom sa v preddefinovaných okamihoch. Ale v neformálnom 

vzdelávaní sa hodnotenie uskutočňuje prostredníctvom rozmanitých metód a nástrojov, ktoré 

zabezpečia zvýšenú správnosť, objektivitu a výsledky bližšie skutočnému výkonu študentov. 

V oblasti neformálneho vzdelávania učitelia zvyčajne používajú kombináciu jednotlivých 

spôsobov hodnotenia, a to tak kvalitatívne (rozhovory, cieľová skupina, otvorené otázky v 

testoch, eseje, poviedky, prípadové štúdie, terénne poznámky, prieskum dokumentov, atď.) 

ako aj kvantitatívne (testové otázky s niekoľkými možnosťami, pozorovanie, sekundárny 

výskum, atď.), ktoré generujú presnejšie informácie o dosiahnutých výsledkoch vzdelávania. 

V oblasti neformálneho vzdelávania sa pri hodnotení často využívajú takisto počiatočné 

a záverečné testy, pozorovanie počas výučby/školenia, priebežné hodnotenie, úvodné a 

konečné hodnotenie a sebahodnotenie. V rámci týchto typov hodnotenia sa využíva 

množstvo nástrojov a pomôcok, ktoré je opäť možné kombinovať niekoľkými rôznymi 

spôsobmi. 
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V predchádzajúcej časti sme uviedli len niekoľko najpodstatnejších príkladov, dokazujúcich 

ako sa zmenil vyučovací harmonogram. 

 

Metódy výučby a zariadenia (materiály) zahŕňajú celý rad možností v oblasti neformálneho 

vzdelávania. Toto sú len niektoré z tých najznámejších:  

 rozprávanie / prednáška 

 brainstorming 

 riešenie problémov 

 prípadová štúdia 

 demonštrácia 

 vysvetlenie 

 objav 

 testuj-uč-testuj 

 učenie praxou 

 plenárne zasadnutie 

 práca vo dvojici 

 tímová práca 

 individuálna práca 

 hranie rolí 

 diskusia 

 polemická diskusia (technika „diablovho advokáta“)  

 problematická debata 

 heuristický rozhovor 

 kritické myslenie/analýza 

 expozícia 

 

Prednášky za katedrou, tabuľa a krieda sa ešte stále používajú, ale v dnešnej dobe ich 

učitelia radi dopĺňajú o počítače a dataprojektory, vzdelávacie materiály a rôzne ďalšie 

podporné materiály a pomôcky: materiály v papierovej forme (brožúra, mapy, učebnice, 

slovníky, smernice, recenzie, atď.), CD a DVD, internet, webové nástroje, video-audio, 

tablety, e-knihy a ďalšie pomôcky. Nesmieme zabudnúť na Smart technológie, keďže ich 

lektori používajú pri výučbe čoraz častejšie.  
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Výučba jednotlivcov a skupín ľudí s odlišným kultúrnym zázemím je však náročnejšia. Učitelia 

a lektori si musia byť vedomí niektorých špecifických faktorov, ktoré môžu zásadným 

spôsobom ovplyvniť výsledky ich činnosti a sú kľúčové pri ich premene na úspech či 

neúspech. Súbor týchto prvkov sa nazýva „vedomie kultúrnej rozmanitosti“. Doteraz však 

nebolo pre tieto účely vyvinutých veľa materiálov. 

 

 

2. ČO ZNAMENÁ „ROVNOSŤ” VO VZDELÁVANÍ /ODBORNEJ PRÍPRAVE 

Všetci ľudia sú si ako ľudské bytosti rovní. Môžu vyzerať úplne inak – líšia sa svojím 

oblečením, obuvou, vlasmi, šperkmi, amuletmi, tetovaním na koži, vôňou... 

Všetky tieto faktory sú prvkami ich vlastnej kultúry, tvoria ich vlastnú osobnosť a podporujú 

ich sebavedomie a sú pre nich ešte dôležitejšie, ak sa títo ľudia nachádzajú mimo svojho 

obvyklého prostredia. 

 

Preto základným a najdôležitejším pravidlom pre učiteľov a lektorov zohľadňujúcich rozdielne 

kultúry je REŠPEKT. 

 

Neexistuje žiadne ospravedlnenie, ako napr. veľmi krátka doba na prípravu výučby alebo 

odbornej prípravy, ani žiaden iný dôvod.  

 

Rovnosť znamená, že ideálny stav je, keď každý aktér v procese vzdelávania/odbornej 

prípravy rešpektuje všetkých ostatných partnerov. Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor má v 

takejto situácii rolu sprostredkovateľa a podporuje všetky možné spôsoby prispievania k 

dosiahnutiu rovnosti.  

 

Vzdelávanie/školenie ľudí s odlišným kultúrnym zázemím znamená nielen vzdelávanie, ale aj 

neustálu emočnú podporou všetkých aktérov, ktorí sú si rovní. 

 

V takýchto prípadoch musí lektor pristupovať k študentom individuálne – a držať sa 

základného princípu: každý by sa mal cítiť rovný.  

 

Najlepší spôsob, ako dosiahnuť rovnosť medzi učiteľom/lektorom a študentmi/účastníkmi 

školenia je: 
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Uznávanie predchádzajúceho vzdelania (RPL) a dokonca aj uznávanie predchádzajúceho 

odborného vzdelávania (RPEL) rovnako ako uznávanie vzdelania medzi rôznymi 

poskytovateľmi vzdelávania z rôznych krajín predstavuje jeden zo súčasných problémov v 

oblasti neformálneho vzdelávania. V snahe podporiť ich zlučiteľnosť, neformálne vzdelávacie 

systémy začali na základe Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu 

(ECVET) využívať bližší opis výsledkov vzdelávania, rozdelený do troch kategórií: vedomosti, 

zručnosti a kompetencie. V Európe prevláda všeobecný trend a pokročilý rozvoj a pokrok v 

zavádzaní kompatibilného a transparentného systému pre overovanie a uznávanie študijných 

úspechov. Poskytovatelia vzdelávania spolu s EÚ spoločne pracujú na uzatváraní Memoránd 

o porozumení, na základe záznamov výsledkov štúdia- výpisoch skúšok. Všetky vedomosti 

získané v zahraničnej inštitúcii môžu byť uznané prostredníctvom certifikátu Europass-

mobilita (pokiaľ ide o odborné vzdelávanie) alebo certifikátu Youthpass (pokiaľ ide o získanie 

kompetencií mladého dobrovoľníka). 

 

Celkovo musíme konštatovať, že vo výučbe nastali obrovské zmeny. Môžeme tiež zhodnotiť, 

že neformálne vzdelávanie je predovšetkým o študentoch; vyučovacie a vzdelávacie 

prostredie, v ktorom sa odohráva, je takto omnoho bohatšie! 

 

 

2B.  Kultúrne- senzitívni učitelia / lektori (vedomie kultúrnej 

rozmanitosti) 

 

 

1. ÚVOD 

Učitelia a lektori, ktorí vyučujú a školia ľudí pochádzajúcich z odlišného kultúrneho 

prostredia, zvyčajne dokazujú, kam až musia ich kompetencie siahať. Niekedy sa môže 

objaviť určité školenie alebo vzdelávacia aktivita, pre ktorú chýba pedagogická metodika. 

Inokedy učiteľ môže byť odborníkom v oblasti odborných znalostí ale bez dostatočných 

pedagogických vedomostí a/alebo skúseností. 

 

Od lektorov a učiteľov sa očakáva, že budú mať zodpovedajúce pedagogické kompetencie. 
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Vzdelávací proces je navyše silne ovplyvnený nedostatkom jazykových kompetencií (ako u 

učiteľov/lektorov, tak u študentov/účastníkov školenia), pretože nie každé vyučovanie alebo 

školenie musí nutne prebiehať v jazyku učiteľa/lektora. 

 

Niekedy je lepšie keď sa učiteľ/lektor snaží podporovať porozumenie a komunikáciu u 

študentov/účastníkov školenia napríklad použitím anglického alebo francúzskeho jazyka, 

ktorý je rodným jazykom študentov, alebo je pre nich aspoň lepšie zrozumiteľný. Ak takéto 

vzdelávanie/školenie prebieha v krajine s menej rozšíreným jazykom (českým, rumunským, 

gréckym, slovenským, atď.), môže byť jazyková bariéra veľkou prekážkou. Takýto prístup zo 

strany učiteľa/lektora je praktickým príkladom rešpektovania rovnosti ľudí. 

 

Pohlavie je chápané a cenené v rôznych kultúrach odlišne. Pre niektorých 

študentov/účastníkov školenia mužského pohlavia môže byť nemysliteľné, aby ich 

vyučovala/školila žena. Rovnosť má iný rozmer v iných kultúrach mimo Európy. Kultúrne- 

senzitívny učiteľ/lektor si musí byť vedomý tejto skutočnosti a byť schopný vysvetliť, aké 

výhody môže poskytnúť študentovi/účastníkovi školenia. Študent/účastník školenia sa musí 

dopracovať k pochopeniu dobrovoľne, akýkoľvek nátlak alebo intenzívne presviedčanie od 

učiteľov/lektorov nemôže priniesť žiadny pozitívny výsledok. 

 

Vek učiteľa/lektora môže byť pre študentov/účastníkov školenia, pochádzajúcich z krajín s 

odlišným vnímaním a rebríčkom hodnôt, považovaný za problém. Podľa tradičných 

stereotypov sú ako učitelia/lektori uprednostňovaný skôr staršie osoby, pretože majú viac 

vedomostí a dlhoročných skúseností. Nové technológie však prispeli k vyváženejšej úrovni 

odborných vedomostí medzi učiteľmi/lektormi rôzneho veku. Kultúrne- senzitívny 

učiteľ/lektor by si mal byť vedomý tejto skutočnosti a mal by mať pripravených niekoľko 

príkladov, ako aj mladší učiteľ/lektor môže priniesť veľa úžitku v danej oblasti. 

 

Náboženstvo je veľmi citlivá záležitosť a najlepším a jediným odporúčaným postupom ako 

zvládnuť túto odlišnosť, je rešpektovať všetky formy správania študentov/účastníkov 

školenia, ktoré negatívne neovplyvňujú proces vzdelávania/školenia. Rovnosť v tejto oblasti 

znamená, že všetci aktéri vzdelávacieho procesu rešpektujú všetkých ostatných aktérov 

rovnakou mierou. Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor by mal vytvoriť takú atmosféru, kedy 

všetci aktéri budú vedome prispievať k rovnosti ostatných, t.j. učitelia/lektori nebudú jediní, 

ktorí rešpektujú ostatných, ale zároveň budú pripravovať kurz takým spôsobom, že VŠETCI 
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 vysvetliť niekoľko základných pravidiel, ktoré budú počas procesu výučby alebo 

školenia platiť pre všetkých, 

 pozorne počúvať všetky poznámky a pripomienky. Ak nie je možné riešiť ich všetky 

okamžite, stojí za to stráviť nejaký čas individuálne s osobou, ktorá nemá pocit 

spravodlivého a korektného zaobchádzania, 

 úprimne pochváliť študentov za ich úsilie vždy, keď na to existuje príležitosť 

 

Dôkladná komunikácia medzi učiteľom/lektorom a študentom/účastníkom školenia, rovnako 

ako možnosť vyjadrovať svoje názory, sú najdôležitejšie prvky rovnosti vo vzdelávaní 

dospelých/odbornej príprave. 

 

Kultúrne- senzitívni učitelia / lektori by si mali byť vedomí nasledujúcich faktorov: 

 Môj študent/účastník školenia nie je zvláštny –je to jedinečná osoba definovaná 

všetkými prvkami jeho pôvodnej kultúry, ktoré môžu byť viditeľné alebo skryté, ale 

pre mňa môžu byť svojím spôsobom zarážajúce - nesmiem však prejaviť žiadne 

prekvapenie alebo šok, 

 Môj študent/účastník školenia je hrdý na svoj pôvod a kultúru - musím to 

rešpektovať, 

 Aj ja môžem vyzerať zvláštne z pohľadu môjho žiaka/účastníka školenia, 

 Moje správanie môže byť pre nich čudné,  

 Náš vzťah je obojstranný. Mal by som predvídať a očakávať viac vecí, než pri 

komunikácii s ľuďmi z mojej kultúry. Preto by som mal zhodnotiť situáciu v prvých 

okamihoch stretnutia s osobou alebo ľuďmi s iným kultúrnym zázemím a pokúsiť sa 

akceptovať niektoré ich špecifické názory, ktoré môžu prispieť k rovnosti v našom 

vzťahu. 

 Ako učiteľ/lektor som si vedomý toho, že chápanie rovnosti medzi ľuďmi s rôznym 

kultúrnym a spoločenským zázemím môže byť ovplyvnené: 

 Pohlavím  

 Vekom 

 Náboženstvom 

 Sociálnym statusom 

 Rebríčkom hodnôt 
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Čo spôsobuje horšie výsledky vo vzdelávaní osôb s odlišným kultúrnym zázemím? 

 neznalosť a nepredvídanie možných komplikácií v priebehu vyučovacieho procesu 

zo strany lektora, 

 nedostatočné monitorovanie kvality vzdelávania/školenia u jednotlivcoch alebo 

skupiny ľudí s odlišným kultúrnym zázemím. 

 

Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor môže svoju pedagogickú činnosť sledovaním zlepšenia 

komunikácie s jeho/jej študentmi/účastníkmi školenia dokonca obohatiť. Samozrejme, že 

ľudia sú radi, keď sa niekto zaujíma o ich situáciu a problémy. Uľaví sa im, keď nájdu 

dobrého poslucháča.  

 

V niektorých kultúrach je za lepšieho rečníka považovaná osoba, ktorá dokáže dobre a 

aktívne počúvať než ten, kto veľa hovorí. Je preto veľmi užitočné, keď európski 

učitelia/lektori vedia o tejto skutočnosti, rešpektujú a uplatňujú ju vo svojej pedagogickej 

činnosti. 

 

Veľmi dôležitou činnosťou kultúrne- senzitívneho učiteľa/lektora je pochvala. Každá ľudská 

bytosť mimo svojho vlastného kultúrneho a sociálneho zázemia je citlivejšia na všetky prvky, 

ktoré sa ho/jej bezprostredne týkajú a zvyčajne pociťuje väčšie pochybnosti, nedokáže sa 

správne zorientovať v jeho/jej novom prostredí a veľmi často trpí nedostatkom priateľov 

alebo ľudí, ktorí by mohli mať záujem o jeho/jej problémy. Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor 

si musí byť vedomý tejto skutočnosti a snažiť sa dozvedieť viac o svojom 

študentovi/účastníkovi školenia, aby bol schopný zhodnotiť kvalitu a množstvo úsilia, ktoré 

študent/účastník školenia vkladá do vzdelávania. Veľa vecí, ktoré sú pre domácich 

študentov/účastníkov školenia samozrejmé, môžu byť pre ľudí s iným kultúrnym zázemím a 

často aj jazykovou bariérou veľmi zložité. Učiteľ/lektor by sa mal snažiť predstaviť si sám 

seba v pozícii študenta/účastníka školenia. Takýmto spôsobom bude môcť lepšie zhodnotiť 

úsilie, vynaložené účastníkmi kurzu. 

 

Pochvala musí byť úprimná, inak môže priniesť presný opak - negatívne výsledky. 

Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor by mal vedieť, že všetky vyššie uvedené záležitosti si 

vyžadujú veľa trpezlivosti, pozitívny prístup k ľuďom a neustále opakovanie mnohých vecí. 

Na záver môžeme konštatovať, že správanie učiteľa/lektora podporuje úspech celého 

procesu vzdelávania. 
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budú mať záujem aktívne sa podieľať na dosiahnutí a udržaní rovnosti. Študenti/účastníci 

školenia  to budú robiť len vtedy, ak sú presvedčení, že im to pomôže. Je potom otázkou 

šikovnosti učiteľa/lektora, aký druh uvoľňujúcich aktivít, cvičení, hier, úloh alebo iných 

pedagogických nástrojov bude využívať na udržanie rovnosti v skupine.  

 

Rôzni študenti/účastníci školenia môžu mať rozličné sociálne postavenie, ktoré si priniesli zo 

svojho pôvodného prostredia alebo spoločnosti. Je potrebné vziať do úvahy, že vo svojej 

predchádzajúcej spoločnosti boli vychovávaní s pocitom určitého spoločenského postavenia. 

Po príchode do Európy sa situácia pre nich zmenila a niekedy tieto zmeny chápu veľmi 

ťažko. Snažia sa s týmto problémom vyrovnať, no mnohí z nich nie sú schopní to sami 

zvládnuť. 

 

Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor má dobrú príležitosť na posilnenie jeho profesionálneho 

vzťahu so študentom/účastníkom školenia a pomôcť mu, aby prekonal tieto ťažkosti, naučil 

sa prijať svoj nový sociálny status a aktívne pracoval na jeho zlepšení. 

 

 

3. MONITOROVANIE ROVNOSTI ZO STRANY KULTÚRNE- SENZITÍVNEHO 

UČITEĽA/LEKTORA 

Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor si musí uvedomiť, že v ktoromkoľvek okamihu vzdelávania 

môžu určité negatívne alebo vonkajšie vplyvy záporne ovplyvniť vzdelávací proces. 

To je dôvod, prečo je nutné monitorovať atmosféru v skupine, kvalitu vzťahov medzi 

učiteľom/lektorom a jeho študentmi/účastníkmi vzdelávania. Ak sa objavia nejaké varovné 

signály, že rovnosť je ohrozená, lektor musí využiť pri svojej činnosti ďalšie pedagogické 

nástroje, ktoré by mohli podporiť rovnosť medzi účastníkmi, aby mohlo vzdelávanie efektívne 

ďalej pokračovať. 

 

Učiteľ/lektor môže monitorovať uplatňovanie pravidiel rovnosti pravidelne, napríklad tým, že 

každú lekciu alebo kurz začne určitými hrami, ktoré prispievajú k rovnosti a priateľskej 

atmosfére v skupine. Ďalšou možnosťou je vždy reagovať na každú sťažnosť ktoréhokoľvek 

študenta/účastníka školenia, v momente kedy sa objaví. V tomto prípade sa odporúča, aby 

učitelia zlepšili pravidlá komunikácie tak, aby sa ostatní študenti/účastníci školenia cítili 

pohodlne.  
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Príklad č. 1:  

Manželka indického manažéra, ktorý pracuje na vysokej pozícii v pobočke indickej 

spoločnosti, nachádzajúcej sa v Českej republike, môže očakávať zaobchádzanie, ktoré 

zodpovedá pracovnému a spoločenskému postaveniu svojho manžela. Nemôže poznať 

hostiteľskú kultúru vopred. Žije vo svete, kde sú sociálne vrstvy striktne rozdelené, a preto 

prirodzene očakáva určité správanie. 

 

Príklad č. 2:  

Utečenec pochádzajúci z krajiny, kde prebieha občianska vojna, je veľmi vďačný za veľa 

vecí, ktoré sú pre jeho učiteľa alebo lektora normálne, bežné. Prináša svojmu 

učiteľovi/lektorovi malé darčeky alebo mu/jej príliš často ďakuje. Niekedy je veľmi ťažké 

vysvetliť, že to nie je nutné. Taký človek môže danú situáciu, že jeho/jej učiteľ odmieta 

prijímať dary, vnímať ako odmietnutie a môže sa začať cítiť frustrovane. 

 

Príklad č. 3:  

Imigrant má veľa zlých osobných skúseností a neverí ľuďom. Jeho prístup spôsobuje 

prekážky vo vzťahu so svojim učiteľom/trénerom. 

 

Existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré vyplývajú z inej kultúry, ako sú: 

 Iné vnímanie času 

 Iné vnímanie priestoru 

 Iný rebríček hodnôt 

 Iné normy 

 

Individuálne vzdelávanie/školenie nie je v oblasti vzdelávania dospelých časté, no v 

niektorých prípadoch nevyhnutné, prípadne je to jediná možnosť. Ide o nasledujúce prípady:  

 Osoba, ktorá sa má vzdelávať/školiť je jediným zástupcom danej krajiny v 

skupine,  

 Osoba s neočakávanými reakciami 

 Veľmi plachá osoba 

 Veľmi živá, dominantná osoba, ktorá nechce byť súčasťou žiadnej skupiny 

 

Individuálny prístup si vyžaduje vysokú pedagogickú úroveň a vynikajúci charakter učiteľa/ 

lektora. Takýto prístup vyžaduje: 
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4. ZÁVER 

Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor si musí byť vedomý rôznych ťažkostí, ktoré sa môžu objaviť 

v komunikácii so študentmi, ktorí pochádzajú z odlišného kultúrneho a sociálneho zázemia. 

Ak učiteľ/lektor zohľadňujúci kultúrne rozdiely chce vytvoriť, udržiavať, podporovať a 

obohacovať pocit rovnosti v rôznych vzťahoch medzi všetkými aktérmi v oblasti vzdelávania, 

musí: 

 Rešpektovať 

 Pozitívne vysvetľovať 

 Byť trpezlivý, rozhodný a transparentný ako v myslení, tak v správaní 

 Byť sám dobrým príkladom rovného zaobchádzania 

 

 

2C. Vzdelávacie prístupy pri uplatňovaní kultúrnej rovnosti  

 

Štruktúra skupiny účastníkov vzdelávania je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré môžu 

ovplyvniť úspech vzdelávania/odbornej prípravy ľudí s odlišným kultúrnym a sociálnym 

zázemím.  

 

1. INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP –  VZDELÁVANIE JEDNEJ OSOBY 

 

Existujú prípady, kedy sa tento prístup využíva. V niektorých z nich sa individuálny prístup ku 

študentovi/účastníkovi obzvlášť odporúča. 

 

Je jasné, že učiteľ alebo lektor by mal pristupovať citlivo, pretože je zrejmé, že študent môže 

prijať niektoré informácie iným, nečakaným spôsobom.  

 

Učitelia/lektori by mali byť vopred informovaní o štátnej príslušnosti, kultúrnom a sociálnom 

zázemí osoby, ktorú budú vzdelávať. Nie je to zložité - tieto informácie sú ľahko dostupné z 

mnohých zdrojov. 

 

Ešte dôležitejším faktorom je informácia o sociálnom postavení takejto osoby v jej 

predchádzajúcej spoločnosti/komunite.  
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Inými slovami: zvoliť pedagogický prístup, kde sa uprednostňuje praktická časť pred 

teoretickou.  

V homogénnej skupine je často skrytý prirodzený názorový vodca. Je veľmi užitočné 

rozoznať ho hneď na začiatku vzdelávania/školenia a s takou osobou spolupracovať. Táto 

osoba môže zásadne prispieť k úspechu vzdelávania/školenia a jeho výsledkom. 

 

Preto je veľmi dôležité zistiť si čo najviac informácií o všetkých členoch skupiny a nechať ich 

spontánne komunikovať na začiatku každého vyučovania/školenia. Každá interakcia medzi 

ľuďmi v homogénnej skupine môže odkryť názorového vodcu. Udržiavanie zásad rovnosti 

núti vodcu rešpektovať učiteľa/lektora ako rovnocenného partnera. Takýto človek má často 

prirodzenú charizmu, no žiadne pedagogické kompetencie. Pochopenie tejto problematiky 

dopomáha k úspešnému zvládnutiu vzdelávania kultúrne homogénnej skupiny 

študentov/účastníkov školenia. 

 

Homogénna skupina ponúka učiteľovi/lektorovi ďalší pozitívny nástroj: diskusiu o hodnotách 

a záujmoch členov skupiny. Táto diskusia by mala byť súčasťou uvoľňujúcich činností (ice-

breaking). Niekedy môže viesť aj k odstráneniu alebo zmierneniu niektorých predsudkov. 

Učitelia/lektori by mali využívať aj skúsenosti svojich kolegov s podobnými situáciami. 

 

Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor dokáže tieto situácie posúdiť a pracovať na podporovaní 

efektívnych prístupov a komunikácii všetkých členov skupiny. 

 

Skupina môže byť homogénna v jednom aspekte, ale heterogénna v ďalších. Keď je skupina 

homogénna, ako v príkladoch č. 4 a 5, aspekt pohlavia nie je dôležitý. Ale ak majú byť ľudia 

vyškolení v oblasti, ktorá je vhodnejšia pre určité pohlavie alebo vek, potom treba vziať do 

úvahy aj tento faktor. 

 

Príklad č. 6:  

K dispozícii máme vzdelávací program pre pracovníkov záhradníctve s nízkym vzdelaním. 

Takou skupinou ľudí sú Rómovia. Rómske ženy preferujú túto profesiu viac ako muži. 

Kultúrne- senzitívny učiteľ/lektor musí s ohľadom na tento fakt, ak má v jednej skupine 

mužov aj ženy, pripraviť školenie. Kľúčovým faktorom je vždy vopred premýšľať o danej 

cieľovej skupine a jej zvykoch.  
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 Rešpekt, 

 Brať ohľad na partnera, s ktorým sa vedie rozhovor, 

 Uvedomenie si vlastných hodnôt, 

 Schopnosť riešenia problémov a zložitých situácií, 

 Trpezlivosť, 

 Pozitívne myslenie pri riešení nových prekážok v komunikácii. 

 

Individuálny prístup by preto mal byť kombináciou niektorých psychologických aspektov, 

ktoré majú byť aplikované ako prvé, a následne vhodných pedagogických metód. 

 

Ak vezmeme do úvahy všetky skutočnosti uvedené vyššie, pri vzdelávaní/školení skupiny ľudí 

s odlišným kultúrnym a sociálnym zázemím treba venovať zvýšenú pozornosť aj viacerým 

dodatočným aspektom. 

 

 

2. HOMOGÉNNE SKUPINY OSÔB S INÝM KULTÚRNYM ZÁZEMÍM AKO 

KULTÚRNE ZÁZEMIE UČITEĽA 

 

Ak v rámci skupiny študentov/účastníkov školenia všetci pochádzajú z rovnakej kultúry a iba 

učiteľ/lektor pochádza z inej kultúry, potom musí učiteľ/lektor poznať osobitosti kultúry 

študentov. Lekcie musí pripraviť s ohľadom na ich kultúru a musí ju rešpektovať. 

 

Príklad č. 4:   

Máme skupinu Rómov. Táto etnická skupina má iné vnímanie času ako ďalšie národy žijúce v 

Európe. Je pre nich ťažké zúčastniť sa dlhých školení. Chcú vidieť okamžité výsledky. Učiteľ/ 

lektor by mal rozdeliť výučbu do niekoľkých menších častí, kde na konci každého stretnutia 

budú môcť účastníci vidieť konkrétne výsledky. 

 

Príklad č. 5:   

Skupinu študentov tvoria Rómovia. Učiteľ/lektor by mal vedieť, že Rómovia vnímajú 

informácie lepšie, keď sa predkladajú prakticky, než len teoreticky, pretože oceňujú 

dosiahnutie konkrétnych výsledkov a nie príliš veľa teórie. Ale aj teória je potrebná. Najlepší 

spôsob, ako im sprostredkovať nejaké vedomosti, je spojiť teóriu s nadväzujúcou praxou. 
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Členovia veľmi heterogénnych skupín sa správajú dlhšiu dobu zdržanlivo, pretože nevedia, 

komu môžu veriť. Uvoľňujúce aktivity pre takéto skupiny by mali byť volené takým 

spôsobom, aby boli zamerané na všetky vyššie uvedené aspekty kultúrnej a sociálnej 

rôznorodosti členov skupiny. Dobre organizovaná, no voľná diskusia môže otvoriť mnoho 

dverí. Učitelia/lektori by mali zistiť, ktoré aspekty môžu pri vzdelávaní/školení pomôcť a ktoré 

sú skôr prekážkou. 

 

Najčastejšie aspekty kultúrnej a sociálnej rozmanitosti sú: 

  

Existujú niektoré problémy týkajúce sa rodovej rovnosti, ako v príklade č. 7, keď účastníci 

školenia aj lektor by mali byť rovnakého pohlavia (v tomto prípade ženy). 

 

Na druhej strane, existuje veľa školení, kde sú mladí učitelia/lektori oveľa skúsenejší ako tí 

starší. Typickým príkladom je oblasť IT. 

 

Vzájomná dôvera medzi učiteľom/lektorom a študentmi/účastníkmi školenia je absolútne 

nevyhnutná. Každý má právo urobiť vo vzdelávaní nejaké chyby, ale ku strate dôvery by 

nikdy nemalo dôjsť. 

 

V iných prípadoch môže veľmi starý učiteľ/lektor zlyhať v kontakte s ľuďmi s rôznym 

kultúrnym a spoločenským pozadím, pretože jeho znalosti môžu byť staromódne alebo 

zamerané skôr na mladších žiakov. Dospelí sú citliví na pedagogické prístupy, používané pri 

počiatočnom vzdelávaní žiakov (detí).  

 

Sociálny status  

Niektorí študenti/účastníci školenia môžu mať problém stať sa členmi skupiny kvôli ich 

bývalému spoločenskému postaveniu. Môžu odmietnuť byť spolu s opačným pohlavím, 

nemusí sa im páčiť rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na vek. Tieto faktory sú úzko spojené 

s ich sociálnym statusom v bývalej spoločnosti/komunite. Prístupy zohľadňujúce kultúrne 

rozdiely odporúčajú určitú predprípravu takéhoto študenta/účastníka školenia a až po 

niekoľkých individuálnych sedeniach môže učiteľ začleniť takú osobu do skupiny. 
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3. HETEROGÉNNE SKUPINY OSÔB S INÝM KULTÚRNYM ZÁZEMÍM AKO 

KULTÚRNE ZÁZEMIE UČITEĽA 

 

Vhodné pedagogické prístupy pre heterogénne skupiny študentov/účastníkov školenia vždy 

závisia od analýzy skupiny:  

 Kto sú tí ľudia?  

 Prečo sú tu?  

 Akým problémom čelia? 

 Aká je ich pôvodná kultúra a sociálny status? 

 Čo viem o ich kultúre? 

Sú dostupné nejaké informácie týkajúce sa vzdelávania/školenia týchto osôb v 

heterogénnych skupinách? 

Sú dostupné nejaké informácie dokazujúce, že niektorí ľudia by mali byť vyučovaní/školení 

individuálne kvôli ich kultúrnym a/alebo sociálnom rozdielom?  

 

Skôr než učiteľ/lektor začne s prípravou, mal by vedieť o potenciálnych účastníkoch svojich 

kurzov čo najviac a súčasne by mal:  

 zvoliť vhodný spôsob komunikácie, 

 hovoriť jednoduchými vetami pre lepšie pochopenie toho, čo sa od študentov žiada, 

 prejaviť úprimný záujem o svojich študentov/účastníkov školenia. 

 

Ak je to možné, je veľmi užitočné porozprávať sa so svojimi budúcimi študentmi/účastníkmi 

školenia ešte pred začiatkom kurzu. Cieľom je zistiť čo najviac o ich vedomostiach, 

schopnostiach, zručnostiach, nádejach a obavách. 

 

Príklad č. 7:  

Vzdelávanie zdravotných sestier: skupina študentov je homogénna – všetci účastníci sú ženy, 

ale heterogénna z hľadiska ich kultúrneho zázemia. V niektorých krajinách sa v nemocniciach 

alebo ambulanciách o pacientov stará osoba rovnakého pohlavia. Ženy s takýmto kultúrnym 

zázemím sa pravdepodobne odmietnu starať o pacientov - mužov. Lektor zohľadňujúci 

kultúrne rozdiely môže odporučiť tejto žene špecializovať sa na inú prácu alebo školiť ju len 

pre určitú špecifickú časť tejto práce. 
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môže vytvárať negatívny dojem na Európanov. Tieto rozdiely prispievajú k ich postaveniu na 

okraji spoločnosti; trpia spoločenským vylúčením. 

 

Pedagogické prístupy, ktoré rešpektujú zvláštnosti a kultúrne špecifiká týchto skupín  a 

pokúšajú sa pochopiť dôvody ich správania, môžu prispieť k sociálnemu začleneniu týchto 

marginalizovaných skupín do európskej spoločnosti.  
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Príklad č. 8: 

Žena reagovala vždy tak, ako bolo uvedené vyššie v príklade 7. Jej spoločenské postavenie 

bolo veľmi nízke a nesmela hovoriť pred inou osobou s vyšším postavením. Prístup 

zohľadňujúci kultúrne rozdiely by mal tieto prekážky rozpoznať a vziať do úvahy, že takáto 

osoba reaguje v spoločnosti týmto spôsobom, a to nielen počas školenia, ale aj v 

každodennom živote. Je takmer nemožné správať sa určitým spôsobom v priebehu 

vzdelávania/školenia a iným spôsobom v súkromnom živote. Učiteľ/lektor by nemal žiadať od 

tejto osoby správať sa náhle úplne odlišným spôsobom. Namiesto toho by mal zostaviť pre 

túto osobu vlastný vzdelávací plán s viacerými individuálnymi úlohami a cvičeniami, aby sa 

zabránilo možným konfliktom počas skupinovej diskusie. 

 

Všeobecne platí, že pre študentov/účastníkov školenia je ťažké, aby zmenili svoje správanie 

iba počas vyučovania/školenia. Prístup zohľadňujúci kultúrne rozdiely umožňuje učiteľom/ 

lektorom prepojiť vyučovanie/školenie s normálnym životom a začleniť vyučovanie do 

činností každodenného života ľudí s odlišným kultúrnym a sociálnym zázemím, ktorí sa 

pripravujú na nový život v Európe. 

 

Príklad č. 9: 

Ženy pochádzajúce z Turecka žili mnoho rokov vo veľkom európskom meste. Boli len doma a 

nemali žiadny kontakt s novým prostredím. Niektoré z nich sa stretli s inými ženami z danej 

krajiny EÚ. Tieto ženy chceli tráviť s tureckými ženami voľný čas spoločne v niektorých 

kurzoch, ako je šitie, varenie, maľovanie, atď. Ženy s iným kultúrnym zázemím však boli 

veľmi plaché a vysvetlili im, že ich muži by im museli schváliť účasť na takýchto kurzoch. Po 

kontakte a komunikácii s vodcom komunity sa dohodli a ženy navštevovali kurzy spoločne s 

európskymi ženami. Muži sa prišli niekoľkokrát na kurzy pozrieť a boli spokojní s ich 

pokrokom. Nakoniec boli radi, že majú ženy, ktoré sú šťastné a cítia väčšiu nezávislosť. 

Kvalita života v tejto komunite sa zlepšila vďaka starostlivej príprave kurzov a prístupom 

zohľadňujúcim kultúrne rozdiely k účastníčkam - ženám s iným kultúrnym zázemím. 

 

ZÁVER 

Prístup zohľadňujúci kultúrne rozdiely sa vysoko odporúča v prípade, keď 

študentmi/účastníkmi školenia sú ľudia s iným kultúrnym zázemím. Takí ľudia majú iný 

rebríček hodnôt než Európania a sú veľmi citliví na niektoré aspekty komunikácie alebo 

správania. Väčšinou si nie sú vedomí skutočnosti, že ich vlastná komunikácia alebo správanie 
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vo vzdelávaní aj sociálny rozmer, pretože zlepšuje kvalitu sociálnych vzťahov učiteľa so 

študentmi. Po tretie, dôvera zvyšuje učiteľove uspokojenie zo svojej práce. 

 

Ak si chce učiteľ/lektor získať dôveru študentov, musí byť úprimný, odhodlaný a schopný 

spolupracovať s nimi na základe určitých noriem, ktoré si môžu stanoviť na začiatku kurzu. 

Ak majú študenti povinnosť plniť si svoje vzdelávacie ciele, tak aj učiteľ je povinný snažiť sa, 

aby tieto ciele boli schopní dosiahnuť. 

 

2. EMOCIONÁLNA PODPORA 

Je samozrejmé, že mimo triedy a medzi jednotlivými lekciami študenti navzájom komunikujú 

osobne, alebo pomocou sociálnych médií, aby tak spolupracovali, vymieňali si názory a 

vyjadrovali svoje pocity, alebo zdieľali skúsenosti. Týmto spôsobom sa vzájomne emočne 

podporujú a posilňuje to ich súdržnosť v neformálnom prostredí. Na zachovanie tejto 

emocionálnej podpory počas kurzu ich musí učiteľ motivovať k spoločnej práci na projektoch. 

Je to autentická úloha, ktorá bude túto vzájomnú podporu udržovať.  

 

3. SKUPINOVÁ DYNAMIKA A TÍMOVÁ PRÁCA 

Keď malým skupinám zadáme krátkodobé alebo strednodobé projekty, prejaví sa v skupine 

skupinová dynamika. Jeden študent nevyhnutne skupinu vedie a ostatní členovia prispievajú 

k plneniu úlohy. Pre každý nasledujúci projekt učiteľ zmení zostavu v skupinách a „noví“ 

členovia skupiny, ktorí predtým neboli „vodcami“, môžu priniesť oveľa väčšiu dynamiku. 

Učiteľ môže využiť výsledky projektov, aby pochválil ich prácu a tak zvýšiť ich sebavedomie 

priamym ocenením tímovej práce. Existuje niekoľko spôsobov, ako tak urobiť: učiteľ si môže 

prizvať do triedy niektorých kolegov, aby sa zúčastnili prezentácie projektov a ohodnotili ich. 

Ďalšou možnosťou je vybrať najlepší projekt alebo tri najlepšie projekty a zverejniť ich 

v prospekte školy/inštitúcie. V každom prípade musí učiteľ zabezpečiť určitú publicitu a 

pochváliť študentov za ich prácu. Tieto jednoduché činnosti môžu nielen posilniť hodnotu 

tímovej práce, ale môžu tiež upevniť vzťahy medzi učiteľom a študentmi. 
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KAPITOLA 3 – KULTÚRNA ROVNOSŤ V MODERNOM VYUČOVANÍ – 

ČASŤ B 

 

 

3A. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY  VZDELÁVACIEHO PROCESU 

 

Vo vzdelávacom procese, ktorého sa zúčastňuje učiteľ a študenti, sú psychologické aspekty 

faktormi, ktoré sa spolupodieľajú na formovaní tohto procesu a ktoré ho môžu rôznymi 

spôsobmi podporovať, uľahčovať, alebo môžu takisto aj brániť procesu výučby. Učiteľ/lektor 

v oblasti vzdelávania dospelých o nich musí vedieť, mal by si byť vedomý ich dôležitosti a 

byť schopný rozoznať ich, aby mohol koordinovať triedu a navrhovať kurzy, ktoré budú 

úspešné a spĺňajúce stanovené ciele.   

 

Aj keď je pravda, že mnoho študentov potrebuje individuálny prístup, aby sa otvorili učeniu, 

existujú metódy výučby, ktoré sa dajú uplatniť na celú skupinu, ovplyvňujú vzdelávanie 

správnym smerom a pomáhajú dosiahnuť stanovené ciele. 

 

Vzdelávací proces, ktorého súčasťou je tvorba a príprava lekcií a koordinácia danej triedy, 

musí byť na takej úrovni, aby sa dali predvídať jeho výsledky a musí integrovať čo najširšie 

spektrum psychologických aspektov, z ktorých budú mať prospech všetci aktéri vzdelávania. 

Bez ohľadu na prostredie (trieda, počítačová učebňa alebo exteriér), môžeme tieto aspekty 

predvídať a následne kontrolovať v snahe maximalizovať efekt výučby a viesť študentov k 

úspechu. 

 

V tejto časti sa budeme snažiť popísať najčastejšie psychologické aspekty, s ktorými treba 

rátať pri vzdelávaní dospelých, aby ich učiteľ/lektor mohol rozpoznať a oceniť ich význam vo 

vzdelávacom procese.  

 

1.  DÔVERA  

Dôvera je kľúčovým prvkom pre vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a účastníkmi 

vzdelávania. Po prvé, môže pomôcť vybudovať dobrý vzťah medzi učiteľom a študentmi, 

ktorí k vzdelávaniu často pristupujú určitými predsudkami a nedôverou. Po druhé, dôvera má 
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študentky. Okrem toho nesmie veriť týmto utkvelým predstavám a vidieť rovnaký potenciál 

vo všetkých účastníkoch. Veľmi dôležitá je tiež reč tela, pretože bez ohľadu na to, akú teóriu 

učiteľ podporuje, bude jeho reč tela prezrádzať jeho postoj. Pre dosiahnutie rovnosti 

pohlavia v triede musí učiteľ rovnomerne prideľovať úlohy mužom aj ženám a priradiť 

projekty s rovnakou obtiažnosťou pre všetkých študentov. Učiteľ môže ako vedúcich 

projektov striedavo menovať mužov i ženy a venovať im tak rovnakú pozornosť. 

 

7. VRODENÉ VZORCE SPRÁVANIA UČITEĽOV 

Vnímanie medzinárodného vzdelávania a spôsob, ako je interpretované v pedagogike, môžu 

ovplyvniť vzdelávanie dospelých najmä v multikultúrnych skupinách, v ktorých študenti 

pochádzajú tak z rozvojových, ako aj z rozvinutých krajín. Niektorí učitelia prejavia pri výučbe 

multikultúrnej triedy vrodené spôsoby správania, ktoré môžu mať negatívny vplyv na 

interakciu medzi nimi a ich študentmi. Vo väčšine prípadov to môže nepriaznivý vplyv na 

študentov, ktorí pochádzajú z rozvojových krajín a to nie preto, že sa nemôžu učiť rovnakým 

spôsobom, ale kvôli  správaniu a postojom ich učiteľov. V dôsledku toho musí učiteľ, 

podporujúci princípy rovnosti, uvažovať o vzdelávaní v globálnych súvislostiach a aplikovať 

techniky, ktoré umožnia zapojiť všetkých študentov v medzinárodnom kontexte, a tým 

zamedziť vedomej alebo podvedomej diskriminácii.  

 

8. PODPORA KRÁTKODOBÝCH CIEĽOV 

Každý študent vstupuje do vzdelávacieho procesu s určitými krátkodobými a dlhodobými 

cieľmi. Viacerí však svoje ciele v priebehu vzdelávania  strácajú v dôsledku rôznych dôvodov. 

Je preto povinnosťou učiteľa podporiť študentov v plnení vlastných krátkodobých cieľov 

a zakaždým, keď ich dosiahnu, asistovať im pri stanovení nových krátkodobých cieľov, až 

pokým ich nedosiahnu všetky a budú mať pocit, že sa osobnostne rozvinuli.   

 

Psychologický aspekt dosahovania cieľov je pre proces vzdelávania nesmierne dôležitý; 

študent, ktorý nemá ciele, si nie je istý svojou prítomnosťou na kurze a následne 

nevynakladá žiadne úsilie učiť sa. Ostražitý učiteľ, ktorý sa riadi určitými štandardmi a 

hodnotiacimi kritériami si to nemôže nevšimnúť. Aby podporil študenta stanoviť si nové ciele, 

alebo opätovne tie pôvodné, musí mať dobrý vzťah so študentmi. Vo vzdelávaní zameranom 

na študenta je pre zainteresovaného učiteľa ľahké všímať si, či si študenti svoje ciele plnia, 

alebo nie. Pokiaľ sa učiteľovi podarilo vytvoriť z triedy dobrý tím, môže veľmi pomôcť 

otvorená diskusia so skupinou. Otvorená diskusia, kde obe strany, teda učiteľ aj trieda, môžu 
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4. E-LEARNING – MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV 

Ak je súčasťou kurzu e-learning, kde čas a priestor nie je obmedzený a tradičná emocionálna 

podpora chýba, musí učiteľ efektívne motivovať svojich študentov, aby udržal vzájomne 

vybudovaný vzťah. Motiváciu, ktorá je zásadným aspektom vo všetkých fázach vzdelávania, 

možno udržať, ak učiteľ pravidelne komunikuje so svojimi študentmi, napríklad zasielaním 

skupinového e-mailu, pokiaľ ide o asynchrónne vzdelávanie. Pri synchrónnom type e-

learningu je učiteľ prítomný počas on-line konzultácií a môže študentov motivovať takým 

spôsobom, ako keby boli v klasickej triede a to napr. formou audio alebo video správ, 

pochvalou, tvorbou motivačných odkazov a ich následným zobrazením na obrazovke. 

Ak sa pri vzdelávaní využívajú interaktívne aktivity v počítačovej učebni, môže učiteľ 

motivovať účastníkov a posilniť tímovú spoluprácu zadaním malých projektov pre dvojice. V 

každom prípade musí učiteľ využiť tento čas na udržanie jednoty skupiny.  

 

5. SEBAÚCTA 

V triede sa učiteľ vždy stretne s "úspešnými" študentmi a študentmi, ktorí nedosahujú 

očakávané výsledky. Ak sa v tomto prípade učiteľ rozhodne ponechať situáciu v tomto stave, 

sebaúcta "úspešných" aj "neúspešných" bude po skončení kurzu rovnaká, alebo dokonca 

nižšia. Učiteľ musí vedieť, že každý študent má v niektorých oblastiach silné stránky. Nie 

všetky z nich sú viditeľné na prvý pohľad. Na jednej strane, sedem faktorov, ktoré vydláždia 

cestu k úspechu pre "veľmi úspešných" sú inteligencia, vytrvalosť, tvorivé myslenie, 

nápaditosť, otvorenosť novým skúsenostiam, túžba učiť sa a snaha vyniknúť. Na druhej 

strane však "neúspešní" môžu mať iné prednosti, ako sú kreativita a flexibilita a tie musí 

učiteľ najprv objaviť a oceniť ich, aby u tých "neúspešných" podporil túžbu učiť sa a stanoviť 

si ciele a tým zúžil priepasť medzi " úspešnými" a "neúspešnými". Týmto spôsobom a tiež 

prostredníctvom podpory ich sebavedomia môže učiteľ zmeniť túto triedu na skupinu, ktorá 

bude plniť svoje ciele na maximum. 

  

6. RODOVÉ STEREOTYPY 

V triede, kde sa ženy cítia prekonávané mužmi z dôvodu utkvelých predstáv a stereotypov, je 

učiteľovou úlohou tento postoj odstrániť. Je známe, že študenti majú tendenciu konať 

spôsobom, ktorý je v súlade so sociálnymi identitami, ako je napríklad pohlavie. V oblasti 

vzdelávania to môže nastať vtedy, ak človek podvedome tieto identity prijme. Učiteľ, 

zastávajúci princípy rovnosti, musí zaobchádzať s každým rovnako a posilniť tak rovnosť 

pohlaví. V prvom rade musí učiteľ vedieť o týchto stereotypoch, ktoré môžu mať vplyv na 
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11. EMOCIONÁLNY FAKTOR  

V kapitole o profile učiteľa/lektora (čítajte ďalej v 3C) uvádzame "zmysel pre humor", 

pretože je jedným zo základných prvkov, umožňujúcich ľahší prístupu ku študentom. Ľudia 

sa učia lepšie a účinnejšie, ak vzdelávací materiál zodpovedá ich kognitívnej úrovni a je 

prezentovaný príjemným a zaujímavým spôsobom. Emocionálne hľadisko môže zabezpečiť, 

že účastníci vzdelávania budú prístupnejší , ak si svoje úlohy budú vychutnávať a budú mať 

väčšiu motiváciu učiť sa. Ak budú mať prísneho pedagóga, je pravdepodobnejšie, že budú 

odolávať a neustále odmietať učiť sa. V každom prípade učiteľ nesmie reprodukovať 

stereotypy rodičovského správania (striktnosť/ panovačnosť/ despotickosť/ 

nekompromisnosť), ktoré mohli v minulosti ovplyvniť niektoré postoje študentov k učeniu. 

Zaujímavá grafika, vtipné poznámky, uvoľnená atmosféra – so zreteľom na ciele, ku ktorým 

majú úlohy viesť - môžu zaujať pozornosť študentov viac, než prísne pravidlá.  

 

12. SOCIÁLNA INTERAKCIA 

Učenie môže byť do značnej miery ovplyvnené sociálnou interakciou, medziľudskými vzťahmi 

a komunikáciou s ostatnými. Spolupráca s ďalšími študentmi pri plnení zadaných úloh 

posilňuje medziľudské vzťahy tým, že rešpektujú kultúrnu rozmanitosť alebo iné osobné 

rozdiely vo výučbe. Práca vo dvojiciach a v skupine je ideálnym nástrojom na precvičenie 

vlastných interaktívnych schopností a zlepšenie sociálnych kompetencií. Kvalitné medziľudské 

vzťahy poskytujú pocit stability a vzájomnej dôvery. Okrem toho u študentov zároveň 

zvyšujú pocit členstva v tíme, rešpektu, či prijatia a vytvárajú tak pozitívne vzdelávacie 

prostredie. 

 

13. PREFERENCIE ŠTUDENTOV VO VYUČOVACOM PROCESE 

Dospelí študenti pristupujú k vzdelávaniu s už hotovou koncepciou, ako sa chcú vzdelávať a 

akým tempom sú ochotní sa učiť. Napríklad sa nebudú zapájať do práce vo dvojiciach alebo 

v skupinách, alebo nebudú chcieť robiť veľa písomných aktivít. 

Na začiatku kurzu je rozumné zvážiť ich študijné preferencie a pokúsiť sa ich pozitívne 

začleniť do študijného plánu, no samozrejme bez obetovania cieľov alebo zámerov kurzu, či 

pedagogickej metodológie.  

Vzhľadom na fakt, že nie všetky ich preferencie sú užitočné pri dosahovaní zadaných cieľov, 

môže učiteľ študentov presvedčiť o výhodách práce vo dvojici, napríklad tým, že zadá malú 

úlohu, pri ktorej uvidia výhody konkrétnej metódy. Učiteľ môže postupne pridávať viac úloh 

zameraných na študentov zodpovedajúcich cieľu kurzu. V každom prípade si však musí vážiť  
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posúdiť pokrok triedy, predvídať výsledky, identifikovať nedostatky a stanoviť nové ciele, 

predstavuje nový a dôležitý začiatok a môže rozhodnúť o ďalšom míľniku, ktorý budú chcieť 

všetci dosiahnuť. Mať cieľavedomých študentov je snom všetkých učiteľov. Nielenže to môže 

zabezpečiť splnenie očakávaní účastníkov, ale aj prispieť k pocitom uspokojenia učiteľa zo 

svojej práce. 

 

9. VZDELÁVACIE PROSTREDIE 

Trieda alebo počítačová učebňa, čo sú najbežnejšie vzdelávacie priestory (ako je to popísané 

v kapitole Priestor/Zariadenie), je prostredie, v ktorom prebieha výučba. Študenti môžu byť 

pozitívne alebo negatívne ovplyvnení spôsobom, akým je usporiadané alebo zariadené toto 

prostredie, vzdialenosťou od ostatných študentov, učiteľom, ktorý môže sedieť ďaleko od 

nich alebo medzi nimi v ich tesnej blízkosti, a ďalšími faktormi, ktoré definujú vyučovacie 

prostredie. Z psychologického aspektu má prostredie, v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje, 

zásadnú úlohu, aj keď niektorí pedagógovia to nemusia považovať za dôležitý faktor. 

Študenti sa môžu aj vplyvom prostredia cítiť "prijatí" alebo "odmietnutí". Priateľská a 

prístupná atmosféra môže niekedy na 50% prispieť k podpore chuti k učeniu. Na druhej 

strane, neutrálne, alebo "chladné" prostredie ich môže viesť k zdržanlivosti, a bez ohľadu na 

to, aká zaujímavá bola naplánovaná lekcia, môžu negatívne vnímať učiteľa i vzdelávacie 

materiály. 

 

10.  USMERNENIE 

Študenti potrebujú pri prezentácii nového učiva a takisto aj v ďalších fázach vzdelávania 

pomoc, aby mali dostatočnú motiváciu učiť sa a boli ochotní vynaložiť na to svoje úsilie. 

Získavanie nových a niekedy veľmi komplexných vedomostí a rozvoj zručností v novej 

tematickej oblasti si vyžaduje vôľu a vytrvalosť študenta. Správne usmernenie k učeniu zo 

strany učiteľa je rovnako nevyhnutné ako v prípade odbornej praxe, kedy lektor/nadriadený 

zaúča a sleduje nových zamestnancov. Počas učiteľovho vedenia majú študenti pocit 

bezpečia a sú presvedčení, že ak aj dôjde k chybám, ich učiteľ/lektor je tu na to, aby im 

pomohol pokračovať. Po prvých lekciách, pri ktorých je nutné usmerňovanie, môže učiteľ 

postupne nechať študentov pracovať samostatne a následne zhodnotiť výsledky ich úsilia- 

novozískané poznatky a novonadobudnuté zručnosti. Vzdelávací plán musí preto zahŕňať 

fázu, kedy je účastník usmerňovaný, rovnako ako aj praktickú fázu, kedy si študent môže 

získané poznatky precvičiť. 
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je potešenie, alebo súťaživých študentov, ktorí v testoch získavajú vysoký počet bodov, 

môže byť veľkým prínosom. Učiteľ by ich však mal zároveň vnímať ako rôzne osobnosti 

s odlišnými postojmi a správaním, ktoré musia zlúčiť svoj potenciál a dynamiku do jedného 

tímu pre spoločné dobro, a to hneď na začiatku nového kurzu a nie neskôr. 

 

1. VYTVORTE ZO SVOJEJ TRIEDY TÍM 

 

Skôr než učiteľ začne vyučovať v novom kurze, dokonca ešte pred prvou lekciou, je 

nevyhnutné, aby zistil, kto navštevuje jeho triedu: nové tváre, rôzne osobnosti s rôznym 

zázemím. Mnohí učitelia bežne pripravujú kartičky s menami študentov, aby sa navzájom 

spoznali, čo je veľmi dobrý krok. Navrhnime niečo ďalšie. Vytvorte zo svojej triedy tím. Ako 

na to? 

Predstavte sa a vyjadrite, čo od triedy očakávate. Vysvetlite, čo zahŕňa váš kurz: vyučovacie 

predmety, ciele, teoretická časť, prax, projekty, typy hodnotenia a spôsob vyhodnotenia 

kurzu. 

 

Napíšte na tabuľu pár otázok: 

1. Čo chcete navštevovaním tohto kurzu dosiahnuť? 

2. Potrebujete prediskutovať váš rozvrh alebo množstvo domácich úloh? 

3. Čo odo mňa očakávate? 

4. Akým spôsobom si želáte, aby prebiehalo vyučovanie? 

 

Počas následnej diskusie ponechajte otázky na tabuli ako vizuálny stimul. 

 

Začnite otvorenú diskusiu. Tým, že študenti budú odpovedať na otázky, kde každý z nich 

prehovorí, získate nasledujúce: 

i. Účastníci si stanovia ciele pred publikom - to môže fungovať ako osobná 

vzdelávacia dohoda, ktorá ich zaväzuje, 

ii. Ak majú napríklad iné večerné kurzy, môžu vás požiadať o menej úloh na určitý 

deň, v tomto prípade sa môžete dohodnúť. Dokážete tým, že rešpektujete ich 

potreby spojené s pracovnou záťažou a na oplátku môžete očakávať, že oni budú 

rešpektovať množstvo domácich úloh, zadaných na ostatné dni. 

iii. Študenti vyjadria, čo od vás očakávajú. Táto informácia nepriamo objasní ich 

ciele, týkajúce sa kurzu. 
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a rešpektovať preferencie študentov, ktoré nebránia pokroku triedy. Táto stratégia posilní 

vzťah medzi účastníkmi a učiteľom. 

 

14. ROZMANITOSŤ ŠTUDENTOV 

Učiteľ/ lektor multikultúrnej skupiny, by mal brať do úvahy rozdiely medzi študentmi, aby ich 

mohol vyučovať efektívne. Tieto rozdiely v kultúre, etnickom pôvode, rase, jazyku, 

náboženstve, sociálno-ekonomickom postavení, ktoré môžu výučbu ovplyvniť rôznymi 

spôsobmi, je potrebné vziať do úvahy ešte pred začatím kurzu. Úlohou učiteľa je najprv 

oceniť rozdiely jednotlivých účastníkov, ale zároveň ich povzbudiť, aby fungovali ako tím vo 

vhodnom vzdelávacom prostredí a vytýčili si silné spoločné ciele. Týmto spôsobom ich 

rozdiely neostanú v centre pozornosti a nebudú negatívne vplývať na vzdelávací proces. 

 

15. NORMY A HODNOTENIA 

Vo vzdelávacom prostredí, kde boli stanovené náročné normy, majú študenti pocit istoty, 

pretože ich to môže motivovať plniť si svoje ciele. Preukázalo sa, že systémy hodnotenia 

pokrok skôr podporujú než obmedzujú, pretože fungujú ako rámec, ktorý pomáha študentom 

sledovať svoje vlastné napredovanie. Absencia hodnotenia či benevolentnejší spôsob učenia 

vplývajú na študentov negatívne, pretože nemajú žiadne kritériá, podľa ktorých by mohli 

hodnotiť svoj pokrok a stanovovať nové krátkodobé ciele. Priebežné hodnotenie študentov 

slúži na kontrolu porozumenia vzdelávacích materiálov a poskytuje učiteľom aj študentom 

informácie o správnosti priebehu vyučovania, o úrovni novozískaných poznatkov 

a dosiahnutých cieľoch. 

 

Všetky vyššie uvedené faktory zohrávajú dôležitú úlohu v procese vzdelávania. Ako je 

zrejmé, úloha učiteľa je veľmi náročná, pretože musí byť dobrým pedagógom a zároveň 

musí vytvoriť dobré vzťahy s účastníkmi kurzu; rovnako ako u dirigenta, ktorý má 

koordinovať multikultúrny orchester a dosiahnuť vynikajúce výsledky. 

 

 

3B. VYTVORTE ZO SVOJEJ TRIEDY TÍM 

 

Veľmi dôležitými prvkami v procese učenia sú študenti, ktorí tvoria vašu triedu, a tiež vzťah, 

aký s nimi nadviažete. Mať dobrých a pracovitých študentov či účastníkov kurzu, ktorých učiť 
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Mojím cieľom bolo pomôcť im prekonať ich negatívny postoj ("nálepka nezamestnanosti") a 

ich rezervovanosť. Takže po tom, ako som sa predstavila a čelila príliš tichému publiku, som 

každému rozdala kartičku A a požiadala ich o vyplnenie požadovaných informácií. Potom som 

ich striedavo vyzývala, aby o sebe porozprávali. Zdalo sa, že kartičky fungujú ako vizuálny 

podnet na prekonanie hanblivosti a iných negatívnych pocitov. 

 

 

KARTIČKA A  
Meno: 
___________________________________
___________________________________ 
Krajina pôvodu: 
________________________________ 
Rodinný stav: 
________________________________ 
 

Prečo ste sa sem presťahoval/a? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
Ako dlho tu žijete? 
___________________________________
___________________________________ 
 

 

 

Potom som rozdala kartičky B a požiadala ich, aby odpovedali na otázky a potom 

prediskutovali svoje odpovede s osobou sediacou po ich pravici. Až vtedy sa pozreli na ľudí, 

ktorí sedeli vedľa nich. Cítila som, že sa postupne začínajú otvárať, a tak som ich nechala, 

aby sa chvíľu porozprávali. Ako som sa prechádzala a sledovala, ako pracujú v dvojiciach, 

v pozadí  nám hrala klasická hudba od Verdiho. 
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Uvedomíte si, že počas tejto skupinovej diskusie sa v triede utvárajú nové pocity, kde vy a 

vaša trieda vytvára akúsi vzdelávaciu zmluvu a nadväzujete spoluprácu, ktoré uľahčia 

kontrolu skupiny a zabezpečia jej dobrý manažment. 

Možno budete musieť obetovať celú prvú hodinu nového kurzu. To je v poriadku, pretože 

táto hodina bude cenná pri vytváraní vzťahov medzi vami a vašou triedou; zo študentov sa 

stáva tím a vy ste jeho vodca. 

 

 

2. VYTVORTE ZO SVOJEJ ETNICKEJ SKUPINY DOSPELÝCH ŠTUDENTOV 

TÍM 

 

Ak ste učiteľom/ lektorom v rámci odborného vzdelávania a prípravy (OVP), môžete čeliť 

ťažkostiam s výučbou dospelých prisťahovalcov alebo etnických menšín. Dajte im pocit, že 

tvoria tím so spoločnými cieľmi. Uľahčí vám to vaše ďalšie snaženie, ak to urobíte hneď na 

začiatku, t.j. počas úvodných hodín. 

 

Podelím sa s Vami o svoje skúsenosti lektora v Organizácii odborného vzdelávania 

„EPICENTRE’’ v Grécku. V minulosti som veľakrát videla nezamestnaných imigrantov 

navštevovať grantové semináre, pretože chceli mať väčšiu šancu nájsť si zamestnanie. Ich 

lektori si sťažovali, že bolo ťažké ich zvládnuť a že sú často nedôverčiví. Spoznala som 

niekoľko takýchto skupín z pozície riaditeľky organizácie, až prišiel rad aj na mňa a začala 

som aj ja pracovať s takouto skupinou ako lektor.  

 

Moju triedu tvorili prisťahovalci z Balkánu a iných krajín Ázie, Afriky a Austrálie, ktorí chceli 

navštevovať seminár, týkajúci sa techník predaja, s rozsahom 350 hodín. Kurz sa mal 

vyučovať v gréckom jazyku (L21) uplatňujúc CLIL2 metodiku. 

 

Večer pred zahájením kurzu som sa začala pripravovať na úvodnú lekciu. Pripravila som 

jednoduché materiály, aby som sa pokúsila vytvoriť z účastníkov jeden tím, s nádejou, že sa 

stanú prístupnejšími a komunikatívnejšími. Od tej doby takmer všetci naši lektori používajú 

tieto materiály- kartičky zobrazené nižšie, či už pri národnej alebo etnickej skupine, ktorá sa 

zúčastňuje odborného školenia.  

                                                                 
1 L2: cieľový jazyk 
2 CLIL: Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania 
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To isté sme robili aj s kartičkami D.  

KARTIČKA D 
Štúdium: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
Kvalifikácie: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

IT zručnosti: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
Zamestnanie: 
___________________________________
___________________________________ 
 

 

S touto skupinou 20 imigrantiek sme strávili viac ako dve hodiny rozoberaním spomínaných 

kartičiek. Kartičky boli vlastne nástrojom, ako ich prinútiť komunikovať s ostatnými, 

vymieňať si a zdieľať informácie, počúvať ostatných, dôverovať ostatným a pozerať sa na 

učiteľa ako niekoho, kto im pomôže urobiť ten veľký krok zúčastniť sa na 350 hodinovom 

seminári, skôr než vstúpia na trh práce. 

 

Tieto kartičky sa dajú použiť u všetkých vekových skupín a akéhokoľvek typu študentov, 

pretože sú prispôsobené skupine. Môžu byť použité rôznymi spôsobmi: napr. jedna kartička 

pre dvojicu na podporu komunikácie, alebo jedna kartička pre jednotlivca, ako je uvedené 

vyššie, alebo kartičky C je možné vyplniť, následne ich pozbierať, zamiešať a pripnúť na 

tabuľu - potom študenti vstanú a nájdu svoju kartičku - keď ju nájdu, hovoria o svojich 

kompetenciách, vlohách a ambíciách. 

 

Tieto kartičky boli vytvorené v roku 1999 a sú stále veľmi užitočné pre účely popísané vyššie, 

t.j. dodávajú účastníkom multikultúrnej a mnohojazyčnej skupiny pocit, že sú súčasťou tímu 

a budú spoločne sledovať rovnaké ciele počas celého kurzu. 

 

 

3C. PROFIL UČITEĽA/ LEKTORA MULTIKULTÚRNEJ TRIEDY 

 

Aký je profil učiteľa/ lektora v multikultúrnej triede? Je rovnaký ako profil učiteľa, 

ktorý vyučuje dospelých alebo mladých študentov, pochádzajúcich z rovnakej 

kultúry? Určite nie. Kým požiadavky na profil efektívneho učiteľa v oblasti 
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KARTIČKA B 
Čo máte rád/rada: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
Čo nemáte rád/rada: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Čo rád/rada robíte vo voľnom čase? A 
prečo?  
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

 

Pokračovala som s kartičkami C. Najprv som sa ich vyzvala, aby odpovedali na otázky a 

potom som požiadala pár náhodne vybratých ľudí, aby o sebe ostatným porozprávali. 

Vyzvala som ich, aby sa postavili pred ostatných a mohli prehovorili k nám všetkým. Keď 

predstúpili pred celú skupinu, cítila som sa veľmi dobre. Potom, čo účastník dohovoril, 

opýtala som sa zvyšku triedy, či niekto z nich má rovnaké ambície/ kompetencie, a pod. 

Potom nasledovala veľmi konštruktívna diskusia. 

 

KARTIČKA C 
Kompetencie: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________ 
Vlohy: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Čo by ste chceli robiť počas 
nasledujúcich šiestich mesiacov? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

 

Kartičky C odhalili mnoho o účastníkoch kurzu. Čím viac premýšľali nad odpoveďami, tým 

viac začali zisťovať, že by mohli robiť veci, ktoré predtým nepovažovali za dôležité a boli 

týmto objavom nadšení. Bystrému oku neušlo, že mali veľmi nízke sebavedomie. Po vyplnení 

kartičiek C sa pri opisovaní svojich schopností stali oveľa istejšími. To viedlo k diskusii o ich 

ambíciách týkajúcich sa ďalších šiestich mesiacov. 
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 podiel teórie a praxe  

 postupy hodnotenia študentov 

 postupy hodnotenia na základe všetkých zúčastnených faktorov 

 profil kultúrneho zázemia študentov 

 psychologické aspekty, ktoré môžu motivovať rôznorodú skupinu 

 

ŠPECIFICKÉ PRVKY 

Učiteľ/lektor by mal poznať: 

 odbor, ktorý vyučuje  

 vhodné vzdelávacie metódy a techniky  

 zamestnanie svojich študentov 

 osobitosti kultúry študentov 

 osobitosti sociálneho statusu študentov v krajine ich pôvodu 

 odlišné vnímanie času a priestoru študentov určitej skupiny 

 všeobecné kultúrne hodnoty, špecifické študentov určitej skupiny 

 potreby flexibilného rozvrhu u študentov, aby mohli skĺbiť rodinný život so 

vzdelávaním  

 miestny a regionálny trh práce v dobe konania výučby 

 priority EÚ v kombinácii s národnými prioritami týkajúcimi sa vzdelávania dospelých 

a zamestnanosti (v prípade spolufinancovaných programov) 

 

Učiteľ/ lektor by mal byť schopný: 

 naplánovať lekcie tak, aby boli v súlade so zámermi kurzu 

 efektívne vysvetliť svoje myšlienky študentom 

 efektívne zorganizovať všetky úlohy 

 využívať vyučovacie metódy vhodné pre dospelých študentov 

 z dôvodu podpory motivácie využívať vzdelávacie metódy, zahrňujúce životné 

skúsenosti študentov  

 využívať vzdelávacie metódy, ktoré vyhovujú potrebám určitej skupiny 

 vzdelávať zrozumiteľnou formou 

 využívať vyučovací čas efektívne 

 vyberať techniky s ohľadom na podporu psychologických aspektov pri vzdelávaní 

 vyhnúť sa citlivým témam, ako je vek, náboženstvo alebo stereotypy prevládajúce 

v krajinách pôvodu študentov 
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vzdelávania dospelých sú náročné, požiadavky na učiteľa/ lektora v multikultúrnej 

skupine sú ešte vyššie. 

 

V multikultúrnej skupine hrá kľúčovú úlohu mnoho rôznych faktorov, ktoré nie sú 

prítomné v skupine, pozostávajúcej iba z účastníkov jednej kultúry; 

študenti sa líšia až tak, že vlastne každý z nich by mohol patriť do samostatnej 

skupiny a ako už bolo vysvetlené v tomto modeli, každý prichádza do kurzu s 

rôznymi očakávaniami, poverami, nádejami, zázemím, obavami , ambíciami, 

správaním a postojmi. Preto by mal učiteľ mať určité všeobecné a špecifické znalosti 

a množstvo kompetencií a kvalít, ktoré prirodzene presahujú profil "tradičného" 

učiteľa v oblasti vzdelávania dospelých. Hlavné charakteristiky tohto profilu sme 

zobrazili v nižšie uvedenom grafe: 

 

Graf č. 1: profil učiteľa/ lektora vzdelávania dospelých 

      
 

Avšak tento profil, ktorý na prvý pohľad spĺňa všeobecné požiadavky, nemusí 

postačovať na efektívne zvládnutie multikultúrnej a rôznorodej triedy. Pozrime sa na 

analýzu tohto profilu za pomoci niektorých prvkov, ktoré sú potrebné na zvládnutie 

multikultúrnych a mnohojazykových tried. 

 

VŠEOBECNÉ PRVKY  

Učiteľ/lektor by mal poznať: 

 cieľ kurzu 

 zámer kurzu 

 dĺžku kurzu 

 ciele odbornej vzdelávacej organizácie, ktorá kurz ponúka 

všeobecné 
vedomosti 

špecifické 
vedomosti 

špecifické 
kompetencie špecifické kvality 

profil učiteľa/ 
školiteľa 

vzdelávania 
dospelých 
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 podnecujte vytvorenie pocitu dôvery a spolupráce, 

 prezentujte aktuálne a zaujímavé témy,  

 zadávajte stručné a konkrétne formulované úlohy, 

 uistite sa, že každý účastník má časový priestor na vlastné vyjadrenie, 

 venujte pozornosť každému účastníkovi, 

 snažte sa riešiť konflikty – neutekajte od nich,  

 dožadujte sa presných vyjadrení názorov účastníkov kurzu, 

 venujte dostatok času vyhodnoteniu jednotlivých činnosti. 

 

Na dosiahnutie efektívneho multikultúrneho vzdelávania je obzvlášť dôležité byť si vedomý 

vplyvu sociálno-kultúrneho prostredia, v ktorom žijú účastníci a splniť ich rôzne požiadavky 

na kultúru vzdelávania a kultúru rodiny. 

 

Okrem osobných a intelektuálnych predpokladov musí učiteľ brať do úvahy skutočnosť, že 

účastníci - od ktorých učiteľ očakáva rovnaký výkon a ohodnotí všetkých účastníkov podľa 

rovnakých kritérií - sú odlišní v niektorých aspektoch: 

 predchádzajúce skúsenosti, 

 postoje a zručnosti prinesené z domova (v rodine oceňujú väčšie pohodlie 

a možnosť sebareflexie ...), 

 záujmy (šport, hudba, literatúra, filmy, atď..) 

 potreby (vzdelávacie, fyzické, psychologické, atď.), 

 kultúra, z akej pochádzajú ich rodiny (akým jazykom doma hovoria, ako sa 

obliekajú, aké sú ich životné plány). 

 

Úlohou učiteľa multikultúrnej triedy je: 

 stavať na týchto vytvorených predpokladoch,  

 v procese výučby im pomôcť nájsť vzťah medzi novými a starými informáciami 

s cieľom pochopiť ich zmysel a priradiť ich k svojim skúsenostiam, 

 dopĺňať nové vedomosti a skúsenosti v súvislosti so situáciami, ktoré už zažili, 

 premýšľať o symptómoch nerovných sociálnych a kultúrnych kompetencií 

a diskutovať o ich následkoch, 

 pomôcť účastníkom získať nové skúsenosti a zručnosti, ktoré im budú nápomocné 

pri zvládaní a riešení konfliktných situácií. 
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Učiteľ/ lektor by mal byť: 

 organizovaný 

 systematický 

 flexibilný 

 vynaliezavý 

 dochvíľny 

 priateľský 

 chápavý 

 komunikatívny 

 skúsený v oblasti zvládania odlišností v rámci skupiny 

 vtipný, mať zmysel pre humor (to veľmi pomáha) 

 

Vo vzdelávaní dospelých je možné nájsť skúsených a vynikajúcich učiteľov, ktorí učia 

dospelých efektívne a pomáhajú im zvyšovať ich šance nájsť si zamestnanie. Vzdelávanie 

dospelých z rovnakej kultúry ako je učiteľova/lektorova je iné, ako vzdelávanie dospelých 

z rôznych kultúr. Riadi sa inými pravidlami. Skúsený učiteľ/ lektor v oblasti vzdelávania 

dospelých potrebuje väčšiu kvalifikáciu, aby mohol rovnako účinne učiť dospelých, ktorí 

prichádzajú z rôznych sociálnych, politických, vzdelávacích a kultúrnych prostredí. Cieľom 

tohto modelu kultúrnej rovnosti je pomôcť učiteľom/ lektorom týchto skupín optimalizovať 

svoje znalosti, vo väčšej miere rozvinúť svoje schopnosti a byť schopní usmievať sa na konci 

dňa s pocitom, že odviedli vynikajúcu prácu na lekciách, na ktoré budú ich študenti 

spomínať.  

 

 

3D. RADY PRE UČITEĽA/LEKTORA MULTIKULTÚRNEJ TRIEDY 

 

POSKYTNITE PODPORU 

Vaša trieda sa skladá z účastníkov rôznych etnických skupín. Je pre vás dôležité zabezpečiť, 

aby sa každý študent, ktorý vstúpi do vašej triedy cítil ako doma. Niektorí študenti rôznych 

národnostných príslušností môžu mať pocit, že nezapadajú do skupiny alebo sa cítia 

nepríjemne. Existuje však mnoho spôsobov, ktoré vám pomôžu, aby sa všetci účastníci cítili 

vo svojej triede počas učenia príjemne:  

 podporujte tvorivú atmosféru v triede, 



MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC.MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC.52/88 53/88

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP
Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
Č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP 

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania 

 

___________________________________________________________________________________________
MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC   Strana 53 z 88 
 

a možnosť úspešne motivovať svojich študentov, čo mu naopak prináša pocit 

zadosťučinenia. 

 

Motivujte študentov k učeniu a učte ich veci, ktoré potrebujú: Vzdelávací obsah, ktorý sa 

vyučuje, musí byť relevantný pre študentov navštevujúcich konkrétnu skupinu. Učiteľ 

potrebuje zistiť, prečo sa študent zapísal do určitej triedy, alebo čo by každý študent rád 

dosiahol na konci kurzu. 

 Zistite, čo sa chcú študenti naučiť a robte si poznámky o odpovediach každého z nich. 

Na začiatku každého týždňa s nimi prediskutujte niektoré odpovede. 

 Informujte študentov o tom, čo získajú absolvovaním kurzu, prečo sú prednášané 

témy dôležité a ako môžu tieto informácie neskôr využiť vo svojej práci alebo doma. 

 Dôkladne vysvetlite ciele, zámery a požiadavky kurzu. 

Študenti prejavia väčší záujem o kurz a naďalej budú podporovať proces učenia, ak učiteľ 

venuje čas vysvetľovaniu relevantnosti študijných materiálov a umožní im, aby verbálne 

alebo písomne vyjadrili svoje ciele a dôvody, prečo sa rozhodli zapísať do kurzu. 

 

Motivujte študentov k učeniu a poskytujte pozitívnu spätnú väzbu: Pozitívna spätná väzba je 

silný nástroj, ktorý podporuje ochotu učiť sa a vytvára pocit uspokojenia zo vzdelávania. 

Pozitívnu spätnú väzbu môžete prejaviť formou jednoduchého slova povzbudenia, uznaním 

tvrdej práce alebo odmenou za správnu odpoveď. 

 Poďakujte študentom za ich tvrdú prácu. 

 Na začiatku každej hodiny pochváľte študentov, ktorí podali dobrý výkon, mali 

výbornú dochádzku, alebo pomohli ostatným v triede. 

Pravidelným podporovaním všetkým študentom sa vyhnete obvineniam z protekcie. Nájdite si 

dôvod pochváliť každého študenta v priebehu kurzu. Spoločné zapájanie študentov, práce v 

tímoch a pomoc učiteľovi môže u študentov vytvoriť zmysel spolupatričnosti a podporuje 

tímovú prácu. Učitelia, ktorí využívajú motivačné techniky, môžu povzbudiť účastníkov 

v snahe učiť sa a vytvárajú pocit príjemnej atmosféry v triede. 

 

UŽITOČNÉ TIPY, AKO ZAPOJIŤ ŠTUDENTOV DO VYUČOVACIEHO PROCESU:  

 

1. Vytvárajte malé kooperatívne skupiny. Rozdeľte triedu do skupín a nechajte ich, 

nech zvyšku triedy vysvetlia nejakú zručnosť, pojem alebo stratégiu. Študenti sa 

naučia oveľa viac, keď sú zodpovední za výučbu niekoho iného. 
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ZAPOJTE ŠTUDENTOV VO VYUČOVACIEHO PROCESU 

Existuje mnoho činností, prostredníctvom ktorých môže učiteľ svojich študentov zapájať do 

procesu výučby zásadným a aktívnym spôsobom: 

 

 MALÁ SKUPINOVÁ DISKUSIA - vynikajúci nástroj, ako zapojiť študentov 

kurzu, je nechať ich prediskutovať tému alebo otázku s partnerom, alebo 

niekoľkými ďalšími študentmi. Dokonca aj uzavretejší študenti často bez 

problémov diskutujú, pokiaľ je skupina malá. Učiteľ potom môže malé skupiny 

požiadať, aby svoje zistenia prezentovali triede ako celku. 

 

 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE - pri tejto metóde, často používanej v kurzoch pre 

dospelých, je popísaná určitá konkrétna situácia. Študenti pracujú v malých 

skupinách na vyriešení problému, ktorý bol v situácii predložený.  

 

 HRANIE ROLÍ alebo TRÉNOVANIE ZRUČNOSTÍ – ak si študenti potrebujú 

osvojiť určitú zručnosť, nechajte ich precvičiť si ju prostredníctvom hrania rolí 

pred triedou alebo v malých skupinách.  

 

 SIMULÁCIE alebo ŠTRUKTÚROVANÉ CVIČENIA – špeciálne navrhnuté 

hry, ktoré môžu študentom pomôcť lepšie pochopiť prednášanú tému.  

 

 INTERAKTÍVNE MULTIMEDIÁLNE JEDNOTKY – na podporu zmysluplného 

učenia z konštruktívnej perspektívy môžete využiť rôzne technológie. Strávte 

trochu času na internete a pohľadajte nástroje, ktoré by boli vhodné pre vašu 

skupinu. 

 

 ČINNOSTI VYUŽÍVAJÚCE SOCIÁLNE SIETE – mobilné telefóny, notebooky a 

iPody môžete použiť vtedy, ak chcete zapojiť spoločne študentov v triede aj mimo 

triedy a to prostredníctvom okamžitého zdieľania informácií a realizovania 

prieskumov. 

 

Osvojovanie novej úlohy, zručnosti alebo pojmu môže byť vzrušujúca a zaujímavá 

skúsenosť. Učiteľ hrá významnú a rozhodujúcu úlohu v procese učenia a má jedinečnú šancu 
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ZOSÚLAĎTE ÚLOHY SO ZRUČNOSŤAMI ŠTUDENTOV  

Jedným z kľúčových faktorov vo výučbe je zabezpečiť správnu rovnováhu medzi prínosom 

učiteľa a prínosom študenta. To je dôvod, prečo je nutné pripraviť kontrolný zoznam úloh, 

ktoré obom stranám pomôžu zosúladiť úlohy, zadané učiteľom s požadovanými zručnosťami 

študenta: 

Príklad: 

Kontrolný zoznam úloh: 

1. Týka sa zadaná úloha vzdelávacieho cieľa účastníkov? 

2. Je úloha multimodálna? 

3. Sú v úlohe zohľadnené záujmy a silné stránky účastníkov? 

4. Pripravil/a som úlohu systematicky? 

5. Je úloha navrhnutá tak, aby ju účastníci zvládli samostatne? 

6. Zvládli účastníci zadanú úlohu? 

 

Na hodnotenie výkonov účastníkov môže učiteľ využiť formálne a neformálne hodnotenie 

Okrem toho musí rozpoznať schopnosti, ciele a zámery účastníkov, aby ich naučil, ako sa 

stať nezávislým študentom, ktorí je schopný vzdelávať sa samostatne.  

 

Monitorovanie aktuálnej úrovne znalostí študentov by malo odhaliť požadované zručnosti, 

ktoré sú nevyhnutné pre študenta, aby mohol rozvíjať svoje cieľové zručnosti. Často sa to 

robí získaním východzích údajov o úrovni, na ktorej účastník ovláda cieľovú zručnosť. 

Zručnosti, ktoré majú študenti už zvládnuté, nemusia byť zahrnuté do procesu. 
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2. Opýtajte sa študentov na ich potreby. Opýtajte sa ich, čo považujú za potrebné, 

aby v triede dosiahli úspech. Čo očakávajú, že počas kurzu získajú? Čo ich najviac 

motivuje? Vážte si ich odpovede a pripravte hodiny tak, aby vyhovovali ich potrebám. 

 

 

BERTE DO ÚVAHY SKÚSENOSTI ŠTUDENTOV 

 

Väčšina účastníkov už má nejaké užitočné skúsenosti a veľké množstvo informácií. Čerpajte 

z ich skúsenosti a znalostí – obohatíte tým lekcie a zapojíte študentov do aktívneho 

vzdelávania: 

A.  Klaďte otvorené otázky, 

B. Zamerajte sa na silné stránky študentov, 

C. Zapojte študentov do dialógu a berte ho ako cenný zdroj informácií, 

D. Počas kurzu podporujte tímové/skupinové aktivity. 

 

Dospelí študenti prichádzajú do vyučovacieho prostredia s rôznymi životnými skúsenosťami; 

zamestnania, ktoré vykonávali, rodičovské skúsenosti, kultúrne hodnoty, s ktorými vyrástli, 

životné vzostupy a pády. Všetky tieto a ďalšie skúsenosti predstavujú cenné informácie, 

užitočné vo vzdelávacom prostredí. Študenti, ktorých učiteľ a spolužiaci ocenili pre ich silné 

stránky, majú pocit, že sú cenení a rešpektovaní ako jednotlivci, ktorí majú čo ponúknuť a 

ich sebavedomie a ochota riskovať sa zvyšujú. 

 

Dospelí študenti majú určité názory a veľakrát robia radšej svoje vlastné rozhodnutia. Často 

sú to ľudia, ktorí sa starajú sami o seba a/ alebo o svoje rodiny, v minulosti vykonávali celý 

rad zamestnaní a často môžu mať skryté schopnosti, ktoré by mohli byť prínosom pre 

výučbu. Lektori môžu využívať dospelých študentov ako zdroj informácií a odborných znalostí 

pre zvyšok triedy. Fakt, že sa na nich týmto spôsobom učiteľ spolieha, je pre študentov 

prejav veľkej dôvery a budovania úcty. 

 

Dospelí študenti prinášajú do procesu výučby bohaté skúsenosti a výsledky. Využívanie 

životných skúseností študentov je pre lektora efektívny spôsob, ako motivovať študentov a 

pomôcť im rozpoznať prepojenie medzi ich vlastnými životmi a faktami, ktoré sa učia v 

triede. 
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 AUTONÓMNE UČENIE 

 AKTÍVNE UČENIE 

 KOLABORATÍVNE UČENIE 

 

1. Autonómne učenie: Nové zariadenia na báze IKT môžu ponúknuť mnoho vyučovacích 

obsahov a subjektov, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám študenta. Tak je možné 

vzdelávanie zamerať viac na študenta a nie na predmet výučby. 

 

2. Aktívne učenie: Podpora autonómneho učenia (učenie zamerané na potreby a ciele 

študujúceho) bude študenta motivovať, a tým podporovať aktívne učenie. Študenti tak môžu 

zapracovať viac vedomostí do poskytovaného vzdelávania, neustále zlepšujúc svoje 

vzdelávacie výsledky. Tento aktívny proces okrem toho podporuje koncepciu "učenie 

praxou", nový prístup ku vzdelávaniu. 

 

3. Kolaboratívne učenie: Vzdelávací proces umožňuje spoluprácu medzi jednotlivými 

študentmi, vytváranie spoločných vedomostí a podporu nových vzdelávacích potrieb. 

Učiteľ/ lektor musí byť teda viac prostredníkom, ktorý poskytuje podporu v novom 

vzdelávacom prostredí. 

 

V tomto scenári nájdeme nové vzdelávacie metódy, ktoré obohatia proces školenia/ 

vzdelávania a môžeme ich podporiť využitím IKT zariadení. Pozrime sa bližšie na nasledujúce 

vzdelávacie metódy: 

 

KOLABORATÍVNE 
UČENIE 

AUTONÓMNE UČENIE 

AKTÍVNE  
UČENIE 
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3E. EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE  NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 

Poďme sa na chvíľu zamyslieť nad týmto obrázkom. 

 

 

 

V roku 1886 si Jean Marc Côté predstavoval, ako bude vyzerať škola v 21. storočí. Vidíme 

učebňu využívajúcu "nové metódy" 21. storočia. Študenti sedia a čakajú na začiatok hodiny. 

Medzitým dá učiteľ/ lektor všetky vyučovacie predmety do stroja, ktorý zhltne všetky 

vedomosti a odovzdá ich študentom (ktorí sedia na hodine). Od vzniku tohto prorockého 

obrazu uplynulo viac ako 100 rokov a za tú dobu sa vyvinuli aj nové metódy, ako Côté 

predpokladal, a tieto nové metódy úplne zmenili prístup vo vzdelávaní. 

 

Vzdelávanie s pomocou využívania IKT – Všeobecná charakteristika 

Zavedenie informačných a komunikačných technológií zmenilo náš život. Teraz môžeme 

nakupovať z obývačky alebo zaplatiť dane cestou do práce. Stačí pripojiť mobilné zariadenie 

a je to vyriešené!  

 

Výučba a vzdelávanie ako súčasť rozvoja našej spoločnosti sa zavedením IKT zmenili. Z 

jednosmerného prístupu, kedy učiteľ/ lektor prednášal jednotlivé predmety alebo vzdelávací 

obsah študentom, sme prešli k novému prístupu vo vzdelávaní, kedy sa vytvára špecifické 

prostredie, podporujúce učenie pomocou troch rôznych prístupov: 
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Pred začatím využívania akéhokoľvek zariadenia IKT si prečítajte niekoľko tipov, ktoré Vám 

pomôžu rozhodnúť sa: 

 

 

 Zvážte, či je technologické riešenie vhodné. Pred výberom akékoľvek 

zariadenia, programu atď., si premyslite, či je to vhodné pre vašich 

študentov. Poznajú ho? Budú ho radi používať? 

 Vyhnite sa rozptýleniu: Snažte sa IKT zavádzať prirodzene; 

Nezameriavajte pozornosť na nástroj, ale na riešenie. Vy a študenti by ste sa 

mali zamerať na to, ako Vám toto zariadenie môže pomôcť. 

 Nezabudnite na staré metódy: Zariadenia a metódy IKT môžu učiteľovi/ 

lektorovi pomôcť, no "staré" metódy budú platné aj naďalej. Používajte nové 

metódy, ale kombinujte ich aj so starými. 

 Kombinujte rôzne metódy, založené na IKT: Nezamerajte svoj 

vzdelávací proces len na jedno zariadenie alebo jeden program. Snažte sa 

používať rôzne zariadenia a rôzne programy v závislosti od potrieb študentov 

a/ alebo vzdelávacieho obsahu. 

 Pýtajte sa študentov: opýtajte sa ich na zariadenia, ktoré používajú; 

uľahčí to celý proces. 
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Kolaboratívne učenie: Je to situácia, kedy sa dvaja alebo viacerí ľudia učia alebo snažia 

naučiť niečo spoločne3. 

 

Konštruktivizmus: Konštruktivizmus je teória, že sa učíme najefektívnejšie na základe 

skúseností4.  

 

Učenie založené na probléme (PBL): je pedagogika orientovaná na študenta, kde sa 

študenti učia o predmete prostredníctvom riešenia problémov. Študenti si osvojujú 

strategické myslenie aj zároveň získavajú relevantné vedomosti. Cieľom PBL je pomôcť 

študentom rozvíjať flexibilné znalosti, naučiť sa efektívne riešiť problémy, naučiť sa 

samostatnému učeniu, efektívne spolupracovať a získať vnútornú motiváciu5. 

 

Učenie praxou: je to získavanie vedomostí alebo rozvoj zručností prostredníctvom priamej 

skúsenosti pri plnení úloh, zvyčajne pod dohľadom a ako súčasť procesu školenia alebo 

vzdelávania6. 

 

Vzájomné učenie: Vzájomné učenie je vzdelávacia metóda, pri ktorej študenti komunikujú 

s ostatnými študentmi s cieľom dosiahnuť vzdelávacie ciele7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Dillenbourg, P. (1999). Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches. Advances in 
Learning and Instruction Series. New York, NY: Elsevier Science, Inc. 

4 Zistite viac na: http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Constructivism#ixzz2ADN7nYkn 

5 Hmelo-Silver, Cindy E. (2004). "Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?". Educational 
Psychology Review 16 str. 235–266.  

6 DC- Dictionario central http://www.dictionarycentral.com/ 
7 O'Donnell, A. M; A. King (1999). Cognitive perspectives on peer learning. Lawrence Erlbaum 
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Zdieľané vzdelávacie zdroje: IKT zariadenia umožňujú zdieľanie rôznych zdrojov, ktoré 

je možné využiť v rôznych typoch vzdelávania a pre rôznych študentov. Toto môže byť pre 

vzdelávací proces veľmi prínosné. 

 

Zdieľané vzdelávacie priestory: Zároveň môžete spolupracovať s rôznymi skupinami v 

rôznych oblastiach a prostrediach, nepretržite vytvárať a vymieňať si vedomosti. To bude 

podporovať kolaboratívne učenie, študenti môžu byť v kontakte s ostatnými, ktorí majú 

rovnaké vzdelávacie ciele, čo následne prispeje k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu. 

 

Podpora kolaboratívneho učenia: Reil (2000) tvrdí, že väčšina procesov, ktoré teraz 

vnímame ako individuálne štúdium, sa postupne zmení na kolaboratívne učenie. Do 

vzdelávacieho procesu je dôležité zahrnúť skúsenosti študentov, rovnako ako zabezpečiť 

nepretržitú výmenu skúseností a vedomostí. 

 

Prechod na autonómne učenie:  IKT ponúkajú v rámci vzdelávania množstvo nástrojov, 

s rôznymi vzdelávacími spôsobmi, z ktorých si študenti môžu vybrať tie pre nich 

najvhodnejšie, ktoré najviac vyhovujú ich vzdelávacím cieľom a potrebám. Stručne 

povedané, hlavným cieľom je podporiť autonómne učenie.  

 

Okrem toho a ako sme už uviedli v predchádzajúcich odsekoch, učiteľ a lektor budú mať vo 

vzdelávacom procese inú úlohu. Učiteľ bude prostredníkom pri využívaní týchto technológií, 

no zároveň bude musieť celý vzdelávací proces koordinovať. 

V dôsledku toho sa budú musieť niektoré veci zmeniť: 

 

 Musí sa zmeniť úloha učiteľa. Učiteľ je prostredníkom, ktorý musí mať dostatok 

vedomostí v oblasti využívania zariadení IKT. Už nie je postačujúce, aby učitelia iba  

jednoducho odovzdávali svoje vedomosti z konkrétneho predmetu. 

 

 V dôsledku zavádzania IKT sa môžu niektoré metódy hodnotenia stať nepotrebnými. 

Faktické vedomosti boli napríklad tradične testované prostredníctvom testov 

s možnosťou výberu medzi niekoľkými možnosťami. V  prostredí IKT sa dajú ľahko 

používať on-line testy, ktoré okamžite poskytnú učiteľovi široké spektrum informácií, 

súvisiacich s výsledkami študenta. 
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Druhy zariadení IKT 

Skôr než začneme, je vhodné, aby sme prediskutovali hlavné črty dostupných zariadení IKT. 

Tieto zariadenia možno všeobecne rozdeliť do nasledujúcich kategórií: 

Stolné 

počítače 
Neprenosné počítače určené na umiestnenie na stole. 

Notebooky  
Väčšie prenosné zariadenia s obrazovkou od 13” a viac, spravidla plne 

vybavené DVD ROM. 

Dotykové 

počítače 

Notebooky s otočnou obrazovkou, ktorú možno nad klávesnicou otáčať 

a písať na ňu pomocou dotykového pera. 

Netbooky 

Notebooky s nižšou spotrebou, zvyčajne bez DVD ROM a s menšou 

obrazovkou, obyčajne 10”. Tieto zariadenia sa vyznačujú nižšou cenou 

a menším výkonom v porovnaní s notebookmi. 

Tablety 

Vyznačujú sa menším formátom s dotykovým displejom a operačnými 

systémami používanými v mobilných telefónoch. Tieto zariadenia sa 

"okamžite zapnú" a všeobecne majú bezdrôtové, 3G alebo obidve formy 

pripojenia. iPady sú hlavným príkladom takýchto zariadení a v podstate 

definovali tento segment na trhu. 

Smartfóny 

Jedná sa o mobilné telefóny, ktoré majú pokročilý výpočtový výkon 

a umožňujúce procesy, ako je prezeranie webových stránok, písanie 

textových poznámok, zobrazenie statických obrázkov a videí a sťahovanie 

a inštalácia množstva užívateľských aplikácií. 

Inteligentné 

zariadenia 

Zariadenia, ako iTouch, PSP a Nintendo DS, ktoré síce nemôžu byť využité 

na telefonovanie, no majú množstvo funkcií podobných ako  smartfóny. 

Interaktívna 

tabuľa 

Je to veľká interaktívna zobrazovacia plocha, ktorý sa pripája k počítaču. 

Dataprojektor premieta plochu počítača na tabuľu, kde môžu používatelia 

ovládať počítač pomocou pera, prstu, dotykového pera alebo iného 

zariadenia. Tabuľa je zvyčajne namontovaná na stenu alebo umiestnená 

na stojane na podlahe. 

 

Podporujte IKT vo vyučovacom procese 

Rôzne výskumy ukazujú, že IKT sú v rámci vzdelávacieho procesu prínosom tak pre 

študenta, ako aj pre učiteľa. V nasledujúcich riadkov uvedieme niektoré argumenty, prečo 

využívať IKT vo vzdelávacom procese. 
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KAPITOLA 4 – POŽIADAVKY NA VZDELÁVACIE PROSTREDIE 

 

 

4A.  Priestory/vybavenie  

 

1. KOMPONENTY MIESTNOSTI 

 

Všeobecný úspech lekcie závisí od jednotlivých komponentov a určujúcich faktorov. Či už sa 

rozhodnete viesť výučbu formou exkurzie alebo v triede, musia byť prítomné všetky určujúce 

prvky. Komponenty efektívnej lekcie sú: 

 

 

Rovnako ako dobré predstavenie v divadle, ktoré potrebuje kvalitný scenár, dobré kulisy, 

zohraté obsadenie, svetlá, hudbu v pozadí a šikovného režiséra, aj úspešná lekcia musí 

obsahovať všetky náležité komponenty a faktory. Iba tak bude lekcia prínosná a efektívna 

pre študentov a učiteľovi prinesie zadosťučinenie. 

 

2. Vzdelávacie prostredie 

Najbežnejším priestorom pre vzdelávanie dospelých môže byť a)  trieda, b) exkurzia alebo c) 

dielňa v podniku, kde dospelí budú vykonávať praktickú časť svojho vzdelávania. Nech už je 

to kdekoľvek, skupina a učiteľ musia spolupracovať, aby sa dosiahli požadované výsledky. 

Hlavným predpokladom efektívnej spolupráce je dobrá príprava zo strany učiteľa/ lektora. 

Naším hlavným cieľom je opísať niektoré vzdelávacie priestory a uviesť niekoľko príkladov. 

 

 

 

priestor a čas 
(umiestnenie) vzdelávací materiál  

ciele  študenti/ poslucháči 

vodca 
(učiteľ/školiteľ) 

a spôsob 
prezentácie 
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 Učitelia ako sprostredkovatelia vzdelávania musia začať prehodnocovať metódy, aby 

vyhoveli vzdelávacím potrebám študentov a prepojiť návrh vzdelávacích plánov s 

požiadavkami na súčasné znalosti a schopnosti človeka. 
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Nevyhnutná je dobrá príprava zo strany učiteľa /lektora. Aby exkurzia splnila očakávania 

lektora, študenti musia byť rozdelení do malých skupín, 3-4 študenti v jednej skupine, 

a dostať pokyny, podľa ktorých sa majú riadiť. 

 

Príklad exkurzie do mesta s tematikou histórie 

Príkladom takejto exkurzie, ktorú organizovala grécka Organizácia odborného vzdelávania 

"EPICENTRE", bola exkurzia do časti mesta, kde sa nachádzajú historické budovy. Dospelí 

študenti absolvovali teoretickú časť 350-hodinového semináru, zaoberajúceho sa projektom 

reštaurovania a ochrany historických pamiatok, s cieľom nájsť si prácu v obdobných 

projektoch po ukončení vzdelávania. Študenti sa chystali začať svoju praktickú prípravu vo 

firmách podnikajúcich v oblasti obnovy a ochrany historických pamiatok.  

 

Ich lektori, kvalifikovaní a skúsení architekti ich predtým, ako ich poslali do rôznych 

stavebných firiem na prax, vzali na exkurzie. Prvá exkurzia prebiehala nasledovne: 

 

Príprava zo strany lektorov:  

 Mapa prehliadky, ktorú dostal každý študent, 

 Pokyny pre študentov  

 Dotazník pre študentov s 20 otvorenými otázkami (rozdaný všetkým študentom) 

 Povolenie, vydané starostom, umožňujúce návštevu interiéru niektorých historických 

budov, 

 Utvorenie malých skupín, pozostávajúcich z 3 študentov. 

 

25 študentov pod vedením dvoch lektorov uskutočnilo exkurziu do historickej časti mesta, 

kde sa nachádzali neoklasicistické panské sídla. Počas exkurzie si študenti robili poznámky o 

tom, čo videli a mnohí z nich, ktorí prežili celý svoj život v tomto meste, boli prekvapení, že si 

''vôbec prvýkrát'' všimli charakteristiku budov a rozpoznali prvky, o ktorých sa učili v triede: 

klenuté okná, rozety pod mramorovými balkónmi, podkrovia, strechy so škridlovou krytinou, 

nápisy na mramorových doskách, veľké mramorové schodiská, monumentálnosť budov, 

obložené a lamelové žalúzie, fasády, veľké a prepracované vchodové dvere. Lektori zároveň 

využili príležitosť oboznámiť ich s niektorými historickými faktami. 
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a) Vzdelávacie prostredie: trieda 

Trieda je najčastejším vyučovacím priestorom, ale pre väčšinu učiteľov, ktorí sa zaoberajú 

teoretickou časťou výučby, je to aj jediné prostredie, kde vzdelávanie prebieha. 

 

V prvom rade by trieda mala byť dostatočne priestranná na ideálne rozmiestnenie lavíc, 

ktoré študentom umožňuje vykonávať rôzne aktivity, ktoré si vyžadujú mobilitu v triede. Musí 

byť tiež dobre zariadená/ vetraná/ klimatizovaná. Nič nie je viac ako demotivujúce, než 

preplnená a studená/ horúca trieda. Na stenách a korkových tabuliach by mali visieť 

motivačné a iné plagáty, ideálne vytvorené študentmi. Humorné kreslené postavičky môžu 

pomôcť zmeniť náladu študujúcich a efektívne podať informácie. Na internete môžete nájsť 

veľa motivačných/ inšpiratívnych plagátov a vytlačiť si ich pre vaše potreby. 

 

Vybavenie štandardnej triedy 

V štandardnej triede by sa mali nachádzať: 

 lavice/ stoly a stoličky,  

 biela tabuľa (ktorá sa môže využiť aj ako interaktívna)  

 fixky,  

 CD, DVD prehrávač,  

 dataprojektor, počítač 

 korková tabuľa na umiestňovanie projektov študentov a rôzne oznámenia 

 zopár izbových rastlín na zútulnenie prostredia 

 

b) Vzdelávacie prostredie: exkurzia 

Významnou súčasťou vzdelávania dospelých je prepojenie teoretickej a praktickej časti, kedy 

si účastníci môžu overiť nadobudnuté teoretické poznatky v praxi a učiteľ/ lektor sleduje 

schopnosť študentov vykonávať skutočnú prácu; kedy študenti môžu pozorovať ostatných 

ľudí na pracovisku, alebo využívať techniky, ktoré sa naučili v priebehu kurzu.  

 

Exkurzie, ktoré prebiehajú pod dozorom učiteľa, sú zároveň považované za vzdelávacie 

lekcie a zahrňujú väčšinu prvkov, ktoré má obsahovať lekcia; učiteľa, študentov, vzdelávacie 

materiály a vzdelávacie prostredie.  
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Poďme sa podrobnejšie venovať rôznym spôsobom usporiadania lavíc a ich vplyvu na 

študentov aj učiteľov. 

 

Α. MOTIVUJÚCE USPORIADANIE LAVÍC 

 

Α.1. USPORIADANIE DO POLKRUHU 

 

Najúčinnejším usporiadaním lavíc je polkruh alebo tvar písmena U. Študenti sú na rovnakej 

úrovni, všetci môžu nadviazať očný kontakt s učiteľom/lektorom a ten sa môže pohybovať 

buď vnútri polkruhu alebo mimo neho a tým vytvárať efekt bezprostrednosti. Navyše, keď 

jeden zo študentov hovorí, každý ho počuje, vidí jeho výraz tváre a komunikuje omnoho 

prirodzenejšie. 

 

Učiteľ/ lektor taktiež získa okamžitú informáciu o účasti študentov, môže efektívnejšie 

koordinovať skupinu a zároveň si je vedomý svojho publika. Nie je náhodou, že vo svete 

podnikania sú na všetkých zasadnutiach správnej rady sedadlá usporiadané týmto 

spôsobom, aby tak podporovali komunikáciu. Okrem toho, že toto usporiadanie je ideálne pri 

prednáškach a prezentáciách, je vhodné aj pre aktivity vykonávané vo dvojici alebo skupine, 

kedy v oboch prípadoch podporuje vzdelávací proces. Nižšie uvádzame niektoré návrhy a 

nákresy usporiadania učebne, ktoré by lektor v oblasti vzdelávania dospelých mal zvážiť. 

 

Obrázok č. 1: usporiadanie lavíc do polkruhu na podporu práce vo dvojici 
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Skupiny pracovali v malých 3-členných tímoch. Museli identifikovať rôzne znaky a 

zaznamenávať poznámky o rôznych častiach a funkciách budov, ktoré navštívili. Po 

preskúmaní každej budovy ich lektori posadili do malého parku tak, aby všetci na lektorov 

videli a spoločne prediskutovali svoje zistenia.  

 

Na konci tejto exkurzie navštívili kameňolom, kde mali študenti rozpoznať rôzne kamene 

a identifikovať ich úlohu pri výstavbe budov, či by udržali váhu hlavných stien alebo by sa 

dali použiť len na dekoratívne či sekundárne účely. 

 

Lekcia, ktorá sa uskutočnila pod holým nebom, mala tieto prvky: 

 lektorov, 

 študentov, 

 ciele (vzdelávací plán), 

 pokyny a iné pomocné materiály (mapu oblasti) 

 

Výsledky tejto lekcie boli: 

 rozpoznanie rôznych vlastností budov, 

 identifikácia rôznych funkcií budov, 

 lepšie pochopenie teoretickej časti, 

 zvýšenie povedomia o význame historických budov, 

 výučba v skutočnom prostredí, 

 nové poznatky o histórii daného mesta. 

 

 

3. PROSTREDIE TRIEDY – USPORIADANIE LAVÍC 

 

Usporiadanie lavíc v triede je veľmi dôležité, pretože je určujúcim prvkom pri koordinácii 

skupiny a prispieva k efektivite vzdelávacieho procesu.  

 

Zatiaľ čo určitý spôsob usporiadania lavíc môže študentov povzbudiť, aby sa do 

vzdelávacieho procesu aktívne zapájali, iný spôsob tomu môže brániť a študentov od aktívnej 

účasti odrádzať.   
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Príklady aktivít vykonávaných vo dvojici/v skupine: či už v prípade usporiadania lavíc 

do polkruhu, alebo tvaru písmena U, môžete sa venovať rôznym aktivitám vo dvojici alebo 

skupine, ktoré efektívne podporujú kolaboratívne učenie. 

 

Nižšie sú uvedené niektoré návrhy na tento typ aktivít, ktoré môžete použiť v prípade, keď 

sa napríklad skupina dospelých učí nový cudzí jazyk. Môžu sa tiež využiť na prediskutovanie 

prípadových štúdií, pri pohovoroch, atď. Aktivity je možné adekvátne prispôsobiť. 

 

PRÍKLADY PRÁCE VO DVOJICI – ČASŤ A (na rozvoj vyjadrovania/komunikácie) 

 

a. študenti si navzájom rozprávajú skúsenosti, týkajúce sa danej témy  vyjadrovacia 

schopnosť – posilňuje to ich komunikačné schopnosti. 

 

b. čítanie formou skladačky (jigsaw reading) každý účastník má iba časť určitého 

textu, následné prerozprávanie obsahu danej časti druhému účastníkovi  – doplnenie 

chýbajúcich informácií - (vyjadrovacia schopnosť  čítanie s porozumením, zručnosť 

rozprávania, kladenie otázok, vytváranie logického záveru) – toto je ideálna aktivita na 

porovnanie príčin a dôsledkov v prípadovej štúdii. 

 

c. diskutujte o sade obrázkov pomocou priloženého súboru otázok  vyjadrovacia 

schopnosť (interpretácia obrázkov, popis situácie, obhajoba svojich odpovedí, vyjadrenie 

súhlasu, nesúhlasu, vyvodenie záverov) - je to ideálna aktivita napr. na porovnanie situácií 

na pracovisku.  

 

d. hranie rolí zlepšuje komunikáciu a interaktívne zručnosti: pohovor s uchádzačom 

o zamestnanie; predajca a potenciálny zákazník; klient a manažér banky. 

 

e. hranie rolí pred triedou: jeden študent je "personalista" a druhý je "uchádzač o 

zamestnanie"  "personalista" musí nakoniec triede oznámiť svoje hodnotenie a zdôvodniť 

ho. Potom si študenti vymenia role. Skôr, než ďalšia dvojica zahrá svoju úlohu, učiteľ ich 

pochváli za ich pozitívne stránky prejavu a poradí im, ako sa zlepšiť v oblastiach, ktoré im 

nevyšli, napr. ako by sa mali uchádzači lepšie prezentovať počas pohovoru. Toto je ideálna 

simulačná aktivita na konci odborného seminára a pred tým, než si účastníci začnú hľadať 

zamestnanie na trhu práce. 
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Obrázok č. 2: práca v malých skupinách po 3 študentoch (presuňte 4 študentov do vnútra 

polkruhu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.2. USPORIADANIE LAVÍC DO TVARU PÍSMENA U  

Obrázok č. 3: práca vo dvojici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 4: práca v skupinách po 3 študentoch (presuňte 4 študentov na vnútornú 

stranu) 
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PRÍKLADY PRÁCE V SKUPINÁCH – ČASŤ B  

(obzvlášť účinné v jazykovom kurze, kde sa národný jazyk (L2) učia multikultúrne a 

mnohojazykové triedy) 

 

a. napíšte vety s použitím daných slov 

 

b. rozprávajte o skúsenosti, ktorá súvisí s danou témou (jeden rozpráva a ďalší 2 si robia 

poznámky) 

 

c. naplánujte si aktivitu spoločne; najprv ústne, potom písomne 

 

d. situácie na riešenie problémov (rozvoj verbálnych schopností) 

 

e. vyberte si najlepšiu možnosť z daného zoznamu situácií   stanovte si priority, vysvetlite, 

vyjadrite súhlas/nesúhlas, dospejte k záveru 

 

f. diskutujte o sociálnom/ environmentálnom probléme a navrhnite riešenia 

 

g. navrhnite štruktúru a obsah prospektu na prezentáciu svojho mesta pre návštevníkov/ 

turistov 

 

h. napíšte spoločne článok na danú tému  študenti plánujú spoločne, určia, kto napíše 

ktorú časť a potom všetky časti prečítajú a vykonajú potrebné zmeny, aby článok vyzeral, že 

ho napísala jedna osoba. Na napísanie všetkých častí do jedného článku je potrebný 

dodatočný čas. Jedná sa o náročné a veľmi obohacujúce cvičenie za predpokladu, že ho 

učiteľ/ lektor naplánuje dôkladne. 

 

i. navrhnite obsah prospektu odborného centra (kde študenti navštevujú kurz)  učiteľ/ 

lektor poskytne predlohu a študenti formou poznámok do predlohy navrhnú, aké novinky sa 

objavia na každej strane  komunikačné zručnosti (navrhnúť, vyjadriť súhlas/ nesúhlas, 

odôvodniť, dospieť k záveru). Táto aktivita sa môže vykonávať aj v počítačovej učebni - po 

tom, ako sa ako skupina rozhodli, kto prispeje akou časťou k úlohe, sa zaväzujú splniť svoje 

záväzky, pričom každý používa iný počítač, a potom dajú dohromady celý obsah. 
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PRÍKLADY PRÁCE VO DVOJICI – ČASŤ B (na rozvoj čítania, rozprávania, počúvania a 

písania) 

 

a. vytvárajte slovné spojenia z daného zoznamu lexikálnych jednotiek  rozprávanie a 

písanie (identifikovanie, vytváranie zmysluplných slovných spojení) 

 

b. rekonštruujte idiómy/ frázy z 2 zoznamov obsahujúcich idiómy/ frázy rozstrihnuté na 

polovicu a pomiešané  rozprávanie a písanie (identifikovanie, vytváranie idiómov/ fráz, 

vybavovanie si významov fráz) 

 

c. sumarizujte množinu zadaných tvrdení tak, aby si partner, ktorý nesmie vidieť 

informácie, mohol vytvoriť názor alebo dať odporučiť riešenie  rozprávanie a písanie 

(parafrázovanie, sumarizovanie, písanie poznámok) 

 

d. hranie rolí: začnite dialóg  čítanie a rozprávanie  potom: každá dvojica predvádza 

dialóg pred triedou bez kníh a ak zabudnú svoj text,  môžu improvizovať (veľká zábava)  

 

e. hranie rolí: učiteľ pripraví určité situácie a rozdelí role. Príklady: dohodnutie návštevy 

kina; objednávanie v reštaurácii; nakupovanie; presunutie stretnutia, dohodnutie schôdzky. 

Túto aktivitu môže predviesť dvojica žiakov pred triedou ako príklad, následne všetci utvoria 

dvojice a precvičujú hranie rolí simultánne, zatiaľ čo sa učiteľ pohybuje okolo a sleduje ich.  

 

PRÍKLADY PRÁCE V SKUPINÁCH – ČASŤ A 

 

Práca v skupinách po 3-4 študentoch: 

a. diskutujte o prípadových štúdiách a nájdite riešenie, 

b. napíšte žiadosť o zamestnanie, 

c. napíšte formálny list, v ktorom prijímate ponuku zamestnania,  

d. navrhnite reklamu na nový produkt, 

e. prehodnoťte výhody a nevýhody 2-3 foriem predaja. 
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Toto usporiadanie je jednoduché aj v prípade kompaktných lavíc s 2 sedadlami. Čo 

potrebujeme je, aby 4 študenti prirodzene sedeli oproti sebe a pracovali na určitej úlohe. 

 

Β. DEMOTIVUJÚCE USPORIADANIE LAVÍC 

 

Napriek veľkému významu, ktoré má usporiadanie lavíc pre vytváranie povzbudzujúceho 

prostredia pre výučbu, mnoho učiteľov/ lektorov mu venuje len malú pozornosť. Je potrebné 

si uvedomiť, že toto usporiadanie môže ovplyvniť efektivitu výučby. Je preto nanajvýš 

dôležité zabezpečiť ešte pred začatím lekcie také usporiadanie lavíc, ktoré bude 

optimalizovať vzdelávací proces a jeho efektivitu. Ak predchádzajúci učiteľ využíval iné 

usporiadanie, ktoré nevyhovuje vášmu vzdelávaciemu plánu, popresúvať lavice trvá len 

niekoľko minút. Môžete dokonca požiadať študentov, aby vám pomohli premiestniť stoly/ 

lavice, napríklad v momente, keď končíte prezentáciu a začínate aktivitu vo dvojici/ v 

skupine.  

 

Zvážme si fakty: aký spôsob usporiadania lavíc použijeme, keď študenti píšu skúšky na konci 

semestra/ v polovici semestra / na konci štúdia? Usporiadame lavice tak, aby boli ďalej od 

seba, však? Zabezpečíme tým, že: 

 študenti nemôžu medzi sebou komunikovať 

 budú od seba v bezpečnej vzdialenosti, aby ich to odradilo podvádzať 

Vo všeobecnosti, zabránime akejkoľvek komunikácii medzi nimi. Hoci je toto usporiadanie 

vhodné pri skúškach, mali by sme sa mu vyhnúť počas bežných hodín, keď sú komunikácia 

a vzájomná interakcia základom. 

 

Obrázok č. 6: demotivujúce usporiadanie lavíc 
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Je veľmi dôležité, aby na aktivity zamerané na prácu vo dvojici alebo skupine nadväzovali 

ďalšie aktivity, ktoré využívajú pozitívnu energiu študentov. Aktivita, ktorá bude prebiehať vo 

dvojiciach alebo v skupinách len z dôvodu vyplnenia vyučovacieho času je zbytočná. 

Akonáhle sú študenti motivovaní, potrebujú nadväzujúce aktivity na udržanie motivácie, ako 

je napr. prezentovanie výsledkov prípadové štúdie triede a výber najlepšieho riešenia, alebo 

písanie určitej úlohy na základe verbálnych aktivít. Od vynaliezavého učiteľa sa očakáva, že 

bude mať vopred naplánované určité nadväzujúce aktivity pre prácu vo dvojici/ v skupine. 

 

Výhody a nevýhody usporiadania do polkruhu alebo tvaru písmena U 

POLKRUH  /  TVAR PÍSMENA U 

VÝHODY NEVÝHODY 

 Podporuje a udržiava reálnu komunikáciu medzi 

študentmi a učiteľom/ lektorom; 

 Študenti sa cítia ako členovia tímu; 

 Učiteľ/ lektor môže triedu jednoducho kontrolovať – 

môže sa pohybovať vnútri alebo mimo formácie; 

 Študenti majú očný kontakt s učiteľom/ lektorom; 

 Pre prácu vo dvojici/ v skupine je to flexibilné riešenie 

 Je potrebná veľká 

miestnosť; 

 Ak študentov počas práce 

vo dvojici/ v skupine 

riadne nesledujeme, 

môžu sa rozprávať 

o iných veciach. 

 

Skupinová práca pri inom usporiadaní lavíc: Ak vaša situácia v triede neumožňuje 

predchádzajúce flexibilné formácie, môžete usporiadať lavice študentov tak, aby tvorili tri 

skupiny, ako na obrázkoch nižšie. Pozrime sa na túto možnosť:  

 

Obrázok č. 5: práca v skupine po 4 (presuňte stoly tak, aby tvorili samostatné skupiny) 
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Niekedy sa môžete dostať do konfrontácie s dvomi rôznymi situáciami: a) nájdete úplne 

porozhadzované lavice, pretože ich predchádzajúci učiteľ buď neupratal po svojej hodine 

alebo sa trieda používala na iný účel než výučbu, b) váš kurz bude navštevovať menej 

študentov a tí si vyberú, kde chcú sedieť, ako je znázornené na obrázku č. 9. Ak to dovolíte, 

bude veľmi ťažké viesť dobrú komunikáciu, keďže jeden prvok skupinovej dynamiky chýba; 

všetci sedia ďaleko od seba.  

 

Obrázok č. 9: demotivujúce usporiadanie lavíc – chaotické usporiadanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto prípade buďte flexibilný a požiadajte ich, aby si sadli tak blízko seba, ako je to 

možné a znova usporiadajte lavice, ako je znázornené na obrázku č. 10. Zabezpečíte tým 

formáciu, ktorá uľahčí vašu hodinu. Čas, ktorý pri tom "premárnite" je zanedbateľný, ak 

zvážite výhody efektívnej hodiny.  

 

Obrázok č. 10: prestavte lavice, aby ste pomohli študentom 
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Usporiadanie lavíc znázornené na obrázku č. 6 je vhodné pri prednáškach a skúškach, inak 

však takéto usporiadanie vytvára formálne prostredie a zväčšuje odstup medzi študentmi. 

Počas lekcií to môže povzbudzovať študentov v zadných laviciach a "problémových 

študentov" pri rozptyľovaní a prestanú sa zameriavať na hodinu a "usilovní študenti" - tí, 

sediaci v prvých radoch sa budú snažiť a zameriavať na to, čo prezentujete/ vyučujete. Ak 

využívate tento spôsob usporiadania, spojte dve lavice pre prácu vo dvojiciach (obrázok č. 7) 

a pre skupinovú prácu presuňte lavice tak, ako je znázornené na obrázku č. 8. V každom 

prípade sa uistite, že sa môžete voľne pohybovať okolo a máte očný kontakt so všetkými 

študentmi. Nezdržujte sa vždy vpredu, pretože to bude podporovať študentov v zadných 

laviciach v rozptyľovaní a budú sa menej koncentrovať . Bez ohľadu na to, ako starostlivo 

ste boli pripravení, bude hodina menej efektívna. 

 

Obrázok č. 7: prestavte lavice pre aktivity vo dvojiciach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 8: prestavte lavice pre aktivity v skupinách 
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V tomto prípade sú študenti priebežne motivovaní učiteľom/ lektorom, ktorý sa pohybuje od 

jednej skupiny k druhej a zúčastňuje sa ich diskusie. Títo študenti pravdepodobne dokončia 

úlohu v súťaživom duchu. To všetko záleží od učiteľa, ktorý je "dirigentom orchestra". 

 

Aktivity vykonávané vo dvojici / v skupine koordinované a sledované 

učiteľom/ lektorom 

VÝHODY NEVÝHODY 

 Skutočná komunikácia 

 Zaujímavé a kreatívne aktivity 

 Študenti sa cítia byť členmi tímu  

 Učia sa jeden od druhého 

 Jednoduchá kontrola dvojíc/ skupín  

 Študenti si pri precvičovaní nových 

poznatkov cvičia sociálne zručnosti  

 Študenti si rozvíjajú sociálne zručnosti 

 Učiteľ/ lektor nemôže sledovať všetky 

dvojice/ skupiny súčasne 

 Každá dvojica/ skupina má iné tempo 

 

 

D. E-TRIEDA  

V neposlednom rade si stále viac a viac študentov vyberá e-learningové kurzy, buď 

synchrónne alebo asynchrónne. Nebude dlho trvať, než sa tento trend, ako je e-

learningová účasť na celom zvolenom kurze a e-learningový spôsob hodnotenia, 

začne široko využívať na uspokojovanie potrieb študentov, ktorí sa budú vzdelávať 

podľa vlastného tempa, ľahko a pohodlne z domova. 

 

D 1. ASYNCHRÓNNA E-TRIEDA 

Učitelia/ lektora sú tí, ktorí pripravujú podklady pre asynchrónne e-learningové vzdelávanie: 

e-prezentácie, diapozitívy, grafiky, súbory (audio/ video). Učitelia podieľajúci sa na tvorbe 

týchto materiálov si musia byť vedomí skutočnosti, že v prípade asynchrónneho e-

learningového vzdelávania niektoré prvky v porovnaní so živou výučbou chýbajú.  

 

Prvky chýbajúce v asynchrónnom e-learningu v porovnaní so živými hodinami: 

 Fyzická prítomnosť učiteľa a študentov 

 Tímové ciele a tímový duch 

 Priama spolupráca študentov  
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Teraz máte účastníkov kurzu pred sebou v riadne usporiadaných laviciach, čo vám uľahčuje 

možnosť nadviazať očný kontakt a hlasové pokrytie priestoru medzi vami a študentmi je 

lepšie. Dynamika triedy sa môže zlepšiť, pretože máte presne zadefinovaný "vzdelávací 

priestor" a interakcia je okamžitá a účinná. 

 

 

C. ÚLOHA UČITEĽA POČAS AKTIVÍT VO DVOJICI/V SKUPINE 

Samotné plánovanie aktivít vo dvojiciach/ v skupine vopred nie je dostačujúce na 

zabezpečenie úspechu. Úloha učiteľa pri týchto činnostiach je pre úspech či neúspech 

rozhodujúca. Pozrime sa na rolu učiteľa a jej dôsledky. 

 

Obrázok č. 11: aktivity skupinovej práce – učiteľ/ lektor sleduje triedu zo svojho miesta 

 

V tomto prípade sa študenti môžu po niekoľkých úvodných minútach začať nudiť a 

nedokončia úlohu. Postávanie učiteľa stranou pravdepodobne vyšle signál, že nemá záujem 

o ich aktuálnu úlohu. Študenti nebudú potom samozrejme pokladať činnosť za motivačnú 

pre ďalšie cvičenia. Je isté, že k podobným aktivitám sa v budúcnosti budú stavať 

odmietavo. 

 

Obrázok č. 12: aktivity skupinovej práce so spoluúčasťou učiteľa/ lektora 
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Požiadavky na vzdelávanie v rámci synchrónnej e-triedy: 
 

 Zručnosti v používaní nových technológií  

 Časový manažment 

 Vysvetlenie predmetu krok za krokom 

 Flexibilita čeliť otázkam zo strany študentov virtuálnej triedy 

 Schopnosť koordinácie otázok, kladených študentmi 

 

Celkovo možno povedať, že učitelia/ lektori majú v oblasti vzdelávania dospelých 

celkom novú úlohu a musia byť schopní sa na tomto trhu uplatniť. Musia byť nielen 

počítačovo gramotní, ale tiež poznať a vedieť používať nové technológie. Aby túto 

celkom novú úlohu zvládli, musia získavať konkrétne poznatky o tom, ako vytvoriť 

efektívny materiál pre e-learningové programy a používať špecifické metódy, aby 

boli schopní predať svoje skúsenosti virtuálnym skupinám.  

 

 

4B.  Vzdelávací materiál 

 

1.  DISTRIBÚCIA VZDELÁVACIEHO MATERIÁLU V TRIEDACH:  

INKLUZÍVNY PRÍSTUP 

 

Distribúcia vzdelávacieho materiálu má vplyv na kvalitu tímovej práce študentov. Predtým, 

než začne hodina, musíte zvoliť a usporiadať vhodné materiály, ktoré budú študenti 

potrebovať pri tímovom plnení svojich úloh. 

 

Starostlivá príprava vzdelávacích materiálov zabraňuje množstvu ťažkostiam a problémom so 

správaním. Starostlivé zváženie spôsobu distribúcie týchto materiálov pomôže zabrániť 

vzniku niektorých situácií v triede, ako napr.: 

 

a) “Dominantní” študenti. Keď študent dominuje pri skupinových diskusiách, jeho 

správanie môžeme usmerniť, ak mu zadáme úlohu, pri ktorej sa musí učiť od 

študentov, ktorí majú iné materiály a spoločný cieľ dosiahne len vďaka spolupráci. 
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 Otázky študentov 

 Odpovede učiteľov, ktorí pripravili materiál 

 Interakcia medzi učiteľom a študentmi 

 Motivačné techniky 

 Psychologická podpora študentov zo strany učiteľov 

 Vzťah medzi učiteľmi a študentmi 

 

Materiály pre e-learning musia spĺňať nasledovné požiadavky:  

 definovať jasné ciele a zámery  

 oslovovať určité cieľové skupiny 

 byť dobre štruktúrované 

 zahŕňať jasnú a efektívnu grafiku  

 obsahovať jasné inštrukcie pre každú lekciu 

 vysvetľovať predmet/modul krok za krokom 

 obsahovať efektívne interaktívne cvičenia v každej lekcii ako súčasť sebahodnotenia 

študentov 

 mať sebahodnotiaci systém na testovanie nadobudnutých vedomostí 

 zahŕňať interpretáciu výsledkov a odporúčania pre zlepšenie (modul alebo sub-

moduly) 

 obsahovať spoľahlivé odkazy na ďalší relevantný materiál  

 

Učitelia musia preto pripraviť vysoko kvalitný materiál, predvídať všetky problémy, s ktorými 

sa študenti môžu stretnúť, pretože to nie je živá hodina, kde učiteľ môže pružne čeliť 

rôznym problémom. 

 

D 2. SYNCHRÓNNA E-TRIEDA 

Pri synchrónnom e-learningovom vzdelávaní, ktoré sa vyžaduje živú hodinu a učiteľ sa so 

študentmi stretne v skutočnom čase, učiteľ/ lektor musí vyhovieť náročnému profilu 

spĺňajúcemu nové požiadavky.  

Počas webovej konferencie, čo je najlepšia forma vzdelávania pre e-triedu, musí učiteľ/ 

lektor komunikovať s triedou. K tomu je potrebná učebňa alebo štúdio, v ktorom učiteľ 

pracuje zvyčajne na 3 monitoroch: jeden na riadenie/ monitorovanie e-triedy, jeden na texty 

a jeden na grafiku.  
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kooperatívnom učení je úlohou skupiny zabezpečiť, aby sa aktívne využívali vzdelávacie 

materiály všetkými členmi skupiny, najmä, keď týchto materiálov nie je dostatok pre 

všetkých. 

 

4. Rozdávajte materiály metódou skladačky- jigsaw 8, aby boli študenti závislí 

jeden na druhom. Dajte každému študentovi iba niektoré z materiálov potrebných na 

vykonanie úlohy. Každý študent je zodpovedný za poskytnuté materiály: musí vedieť, ako ich 

vhodne použiť, vysvetliť to zvyšku skupiny a získať informácie od jej ostatných členov. 

Napríklad, na hodine angličtiny môžete dať text preložiť prvému študentovi, list s 

gramatickými pravidlami dostane druhý a dvojjazyčný slovník tretí. Tento postup zaistí účasť 

každého člena na úspechu celej skupiny.  

 

5. Môžete požiadať každého študenta, aby priniesol určitú konkrétnu vec 

a prispel tým k obohateniu materiálov. Napríklad, každý študent môže priniesť novinový 

článok, naratívny text alebo predmet, týkajúci sa aktuálnej témy. 

 

6. Môžete pripraviť materiály s cieľom vytvoriť konkurenciu medzi skupinami 

a porovnať dosiahnutú úroveň zručností študentov. Môžete rozdeliť triedu do 

heterogénnych skupín, v ktorej sa každý študent musí ubezpečiť, že všetci členovia skupiny 

majú dobré znalosti o pridelenom materiáli. Členovia skupiny študujú spoločne a potom sa 

všetci študenti zúčastnia súťaže, na základe ktorej sa zistí, ktorý tím zvládol učivo lepšie. Pre 

rozvoj konkurenčných hier budete potrebovať kartičky s otázkami o materiáloch, ktorý 

skupina študovala. Študenti striedavo otáčajú karty a odpovedajú na danú otázku. Ak je 

odpoveď správna, študent si kartu ponechá, ale ak nie, kartu vloží na spodok kôpky. Ak iný 

študent pozná správnu odpoveď, môže ju povedať. Získané body sa prirátavajú do 

celkového počtu bodov v skupine. Skupina, ktorá dosiahla vyššie skóre vyhráva.  

 

Výber materiálov pre triedu je podmienený typom úloh a tým, čo sa študenti majú počas 

lekcie naučiť. Najskôr si musíte predstaviť, ako by študenti mohli spolupracovať a potom sa 

rozhodnúť, či naozaj potrebujete, aby všetci študenti mali k dispozícii všetky materiály 

neustále. Keď má skupina nejaké skúsenosti s tímovou prácou a jej členovia dosiahli dobrú 
                                                                 
8Na túto tému napísali Céline Darnon, Céline Buchs a Delphine Desbar nedávno esej "The jigsaw technique and 
self-efficacy of vocational training students: a practice report” vydané v European Journal of Psychology of 
Education, September 2012, Ročník 27, Vydanie 3, str. 439-449 
(http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10212-011-0091-4?LI=true) 
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b) Študenti odmietajúci sa zapojiť. Ak sa jeden alebo viac študentov nezúčastňujú 

skupinových aktivít, môžeme ich zapojiť do distribúcie materiálov, takže úspech 

skupiny bude tiež závisieť na ich spolupráci. 

 

c) Študenti sediaci príliš ďaleko od seba na to, aby mohli spolupracovať. Po tom, čo 

každá skupina dostala sadu materiálov, členovia skupiny si musia sadnúť bližšie, aby 

mohli spolupracovať. 

 

Inkluzívny a kooperatívny prístup v skupine si nevyžaduje špecifické materiály, iné ako tie, 

ktoré sa používajú na tradičnej hodine. Tieto materiály však môžu byť použité špeciálnym 

spôsobom, a to na podporu spolupráce medzi študentmi. 

 

Existuje niekoľko možností, ako využiť vzdelávacie materiály, a tým podporovať spoluprácu: 

 

1. Dajte každému študentovi kompletnú sadu vzdelávacích materiálov. Každý 

študent môže potrebovať kópiu textu alebo odseku, aby si ju mohol čítať a opätovne sa 

k nemu vracať, keď odpovedá na otázky na hodine. Alebo, napríklad, by mal mať každý 

študent kópiu matematického problému, ktorý sa celá trieda snaží vyriešiť. 

 

2. Rozdávajte materiály po rôznych častiach. Napríklad, môžete dať každému 

študentovi v skupine kópiu textu, aby ho mohol pohodlne čítať a zároveň dať každej skupine 

iba jednu kópiu otázok, na ktoré musia kolektívne odpovedať. 

 

3. Dajte každej skupine jednu kópiu materiálov. Obmedzenie množstva materiálov 

poskytnutých skupine je spôsob, ako vytvoriť pozitívnu vzájomnú závislosť medzi jej členmi, 

potom  týmto spôsobom sú študenti nútení spolupracovať. Táto metóda je obzvlášť účinná 

počas prvých lekcií v skupine. Ak všetci študenti majú svoje vlastné kópie materiálov, 

prinajmenšom na začiatku je veľmi pravdepodobné, že budú pracovať samostatne. Z tohto 

dôvodu možno budete chcieť distribuovať kópie každému študentovi až po tom, čo sa 

skupina naučí spolupracovať. Dať jednu kópiu materiálov do dvojice študentov znamená, že 

musia sedieť vedľa seba a spoločne rozmýšľať. Alebo, napríklad, dávať iba jednu ceruzku a 

papier pre každú dvojicu študentov je užitočné na to, aby spoločne rozhodli, ktorý z nich 

bude písať a čo sa bude zapisovať. Pri použití počítača, keď dvaja alebo traja študenti 

pracujú na jednom zariadení, budú musieť pouvažovať nad tým, ako zdieľať rôzne úlohy. Pri 
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ÚROVEŇ 

ŠTUDENTOV 

Dĺžka musí zodpovedať úrovni rozvoja jazykových schopností, ktorú má 

tento materiál podporiť. 

PREDCHÁDZA-

JÚCE  

VEDOMOSTI 

ŠTUDENTOV 

Študenti nie sú "tabula rasa": každý si prináša svoje skúsenosti a 

znalosti, ktoré sú zásadné pre pochopenie daného typu audiovizuálnych 

materiálov. Učiteľ si musí byť vedomý, aké znalosti sú potrebné na 

pochopenie daného typu audiovizuálneho diela. Napríklad, je ťažké 

pochopiť iróniu a hlbší význam filmu Roberta Benigniho „Život je krásny” 

bez predchádzajúcich vedomostí o koncentračných táboroch. 

DĹŽKA 

TRVANIA 

SEKVENCIE 

V závislosti od typu, predložený audiovizuálny materiál môže mať rôznu 

dĺžku. Niektoré z nich sú krátke audiovizuálne materiály (krátke filmy, 

reklamy), iné majú už jasne vyznačené "scény" (situačné komédie, 

seriály). Filmy a dokumentárne programy musia byť vyberané 

starostlivo, aby zodpovedali charakteru a miere pozornosti každého 

študenta. 

ZÁUJEM 

ŠTUDENTOV 

Ak neprejavujete záujem o situáciu, ktorú prežívate a ktorej ste 

súčasťou, môžete zabudnúť na to, že by ste sa niečo naučili. Ak študent 

dosiahne stav, ktorý psychológia nazýva "flow state"- stav dokonalej 

koncentrácie, učenie je zaručené. Typy audiovizuálneho materiálu, ktoré 

dokážu emocionálne zapojiť študentov, môžu zaistiť takýto proces 

učenia. 

ADEKVÁTNOSŤ 

OBSAHU 

Vizuálny a verbálny obsah musí byť primeraný veku účastníkov kurzu. 

KVALITA 

OBRAZU 

Obraz musia byť z estetického aj technického hľadiska kvalitný. 

Rozumné využívanie tlačidla „Stop“ môže byť užitočné, ak chceme, aby 

sa  študenti zamerali na určité detaily alebo naratívne prvky. Dobrý zvuk 

a textúra videa umožňuje študentom lepšie si vychutnať film. 

 

Keď nájdete typ audiovizuálnych materiálov, ktoré chcete použiť pri výučbe, je veľmi dôležité 

zvážiť fázu prezentácie. Dobrá prezentácia audiovizuálneho materiálu môže podporiť 

motiváciu študentov, čo je najťažším faktorom celého vzdelávacieho procesu. 
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úroveň interpersonálnych zručností, spôsob distribúcie materiálov sa stáva menej dôležitým. 

No v prípade, že skupina bola utvorená len nedávno alebo jej členovia ešte nevedia, ako 

spolupracovať, rozdanie materiálov spôsobom, pri ktorom si členovia skupiny uvedomia že 

úlohy možno vykonávať ľahšie so spoločným úsilím, môže pomôcť. 

 

 

2.  PRÁCA S AUDIOVIZUÁLNYM MATERIÁLOM 

 

Je dôležité venovať osobitný priestor audiovizuálnym materiálom vo vzdelávaní, pretože je 

nesporné, že svet pohyblivých obrázkov je súčasťou každodenného života. Aj keď hlavným 

problémom učiteľa je študentov motivovať, audiovizuálne materiály túto úlohu nesporne 

spĺňajú, najmä ak sa dotýkajú ich reality. Audiovizuálne materiály zahŕňajú množstvo prvkov 

(ikonické, vizuálne, verbálne, zvukové, atď.), rovnako ako v každodennom živote a 

sprostredkúvajú študentom vzorky jazyka a kultúry oveľa bližšie realite, než napríklad 

prostredníctvom písaného textu. 

 

Audiovizuálny materiál, vďaka svojej všestrannosti, umožňuje rôzne interpretácie (iba obraz, 

iba reč, obrázky a zvukový sprievod, pár slov a slovný doprovod, obrázky, hovorené a 

implicitné informácie o kultúre atď.) a stáva sa preto vhodným materiálom pre triedy, kde 

kognitívne schopnosti a etnické zázemie študentov sú heterogénne. Proces, pri ktorom sa 

snažíme "vžiť do kože niekoho iného" sa nazýva decentralizácia. Audiovizuálne médium 

umožňuje decentralizáciu, pretože je vyjadrením prieniku rôznych uhlov pohľadu. V hraných 

filmoch je prechod z jedného uhla pohľadu k druhému oveľa viac zrejmý vďaka filmovým 

scénam alebo deju.  

 

Aby bolo možné pracovať v triede s audiovizuálnymi materiálmi je nevyhnutné vybrať 

vhodný typ, ktorý chcete použiť. Nižšie uvádzame niektoré praktické rady, ako nájsť správny 

typ so zdôraznením faktorov, ktoré musí učiteľ zvážiť. 
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TITULKAMI formulovať hypotézy o idiómoch. 

ZASTAVENIE 

OBRAZU 

Ak chcete rozvíjať hypotézy o tom, čo sa bude diať ďalej, o 

emóciách postáv a k popisu toho, čo účastníci videli. 

PRIDEĽOVA-

NIE ÚLOH 

Ku každej scéne treba prideliť konkrétnu úlohu, ktorá môže byť veľmi 

jednoduchá (''zdvihnite ruku, keď počujete určité slovo''). Nedostatok 

špecifických úloh pri použití sekvencií podporuje nesústredenosť a tlačí 

študentov do frustrujúcej snahy pochopiť celkový význam scény. 

Audiovizuálny materiál bez konkrétnych úloh je využiteľný len na uvoľnenie, 

keď je cieľom iba estetický zážitok z prezentovaného materiálu. 

UMELECKÁ 

HODNOTA 

Pri prezentácia audiovizuálnych materiálov sa môže stať, že sa stratí kontext 

zhliadnutých scén, pretože sa zdôrazní iba špecifický vzdelávací cieľ, čím 

materiál stráca zmysel ako celok. Tomuto riziku sa môžete vyhnúť 

prostredníctvom doplnkových činností, doplnkovými informáciami 

o audiovizuálnom materiáli (dej filmu, biografia režiséra alebo herca, 

upozornenie na kreatívne audiovizuálne zložky). 

 

 

3. NIEKOĽKO JEDNODUCHÝCH ÚVAH, AKO SA ROZHODNÚŤ, ČI ZRIADIŤ 

AUDIO-VIZUÁLNU UČEBŇU  

 

PREČO? 

Je dôležité zistiť, aké vzdelávacie ciele chceme dosiahnuť prostredníctvom vytvorenia 

audiovizuálneho produktu. Môžeme ich rozdeliť do troch oblastí: 

 

a) Sociálne: môžete sa rozhodnúť natočiť video s cieľom podporiť socializáciu, a to bez 

toho, aby ste kládli veľký význam tomu, čo budete točiť; 

 

b) Prehlbujúce obsah: môžete si naplánovať natočiť film s cieľom upevniť myšlienky, 

koncepcie, vedomosti, jazykové zručnosti a pod. 

 

c) Komunikačné: v tomto prípade sa video tvorba zameriava na oblasť vzdelávania; cieľom 

je vyzdvihnúť talent každého, kto sa zúčastňuje natáčania videa. Vzdelávací zámer berie 

ohľad na zručnosti potrebné pre vytvorenie audiovizuálneho produktu. Tie zahŕňajú: 
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TRVANIE 

Dĺžka vybraných scén by mala byť veľmi obmedzená. Ak audiovizuálne 

médium nie je v materinskom jazyku študenta, zvyčajne úroveň pozornosti 

klesá asi po 15-20 minútach. Ak má scéna niekoľko úrovní obsahu, pričom 

niektoré z nich si vyžadujú vyššie kognitívne schopnosti ako tie, čo majú 

študenti, krivka klesá oveľa skôr, medzi 5-10 minútami. Ak chcete pracovať 

s filmom, alebo s dlhým audiovizuálnym materiálom, je lepšie vybrať viacero 

sekvencií (5-10 minútových), s ktorými môžete pracovať samostatne. Na 

záver, na uvoľnenie a estetické potešenie, môžete pustiť celý film. 

OPAKOVANIE 

Každá sekvencia by mala byť zobrazená opakovane a študenti by zakaždým 

mali dostať inú úlohu (napr. porozumenie slovnej zásobe, popis scény, opisy 

postáv) 

PODPORA 

Optimálnym riešením ohľadne média je digitálny formát alebo DVD, pretože 

ho môžete zastaviť presne tam, kde potrebujete, nevyžaduje pretáčanie, 

môžete spraviť z videa snímky a exportovať ich do iných formátov na ďalšie 

využitie. Alternatívou môže byť páska VHS, na ktorej sú zaznamenané 

potrebné sekvencie. Keď zastavíte film kvôli prestávke alebo inej činnosti je 

naozaj dôležité, aby ste si presne pamätali minúty a sekundy scény, ktorú 

ste prerušili, inak študenti stratia koncentráciu a vy sa budete cítiť 

nepríjemne. 

METÓDY (V 

závislosti od 

vytýčených 

vzdelávacích 

cieľov- 

špecifické pre 

výučbu 

jazykov) 

LEN VIDEO 
Ak chcete rozvíjať hypotézy o dialógoch hercov, pre 

vytvorenie hlasového komentára. 

LEN AUDIO  
Ak chcete rozvíjať hypotézy o obraze, pocitoch hercov, 

prostredí scény. 

ÚPLNÉ 

PREVEDENIE  

(audio + 

video) 

Ak chcete otestovať predchádzajúce hypotézy. 

V 

PÔVODNOM

JAZYKU 

Ak chcete rozvíjať hypotézy o duševnom rozpoložení postáv, 

oceniť cudzie jazyky, prehĺbiť porovnávacie úvahy o 

používaní hovoreného jazyka, môžete ponúknuť videá v 

rôznych jazykoch. 

S Ak chcete počúvať cudzí jazyk v prirodzenej forme a 



MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC.MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC.86/88 87/88

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP
Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávaniaVzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

Č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP 
Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania 

 

___________________________________________________________________________________________
MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC   Strana 87 z 88 
 

boli schopný počas natáčanie lepšie usporiadať myšlienky, skúste sa pozrieť na každú scénu 

ako by predstavovala samostatný úsek: zistite, koľko má scéna akcií, aký je najlepší uhol 

záberu kamery, akým spôsobom je jedna akcia prepojená s druhou. Pamätajte, že čím viac 

materiálu natočíte, tým viac možností pri úpravách budete mať. 

 

4. Úprava. Záznam sa môže zdať bez úprav a nevyhnutného strihu mätúci. Strih je veľmi 

zložitá úloha: vyžaduje si veľa času, veľa trpezlivosti, znalosť audiovizuálneho prostredia a 

dobré technické a IKT zručnosti. Niektoré karty pre digitalizáciu videa na trhu sú vybavené 

softvérom pre editáciu videa, ktorý umožňuje vytvárať menšie audiovizuálne produkty s 

uspokojivými výsledkami. Užívateľské rozhranie je často zjednodušené a umožňuje 

flexibilnejšiu prácu s programom. Spočiatku môžete využívať iba jednoduchý strih začiatku a 

konca videa alebo výber iba určitej časti dlhého videa, ktorú chcete vystrihnúť. Ak chcete 

s videom pracovať viac, ako napr. vytvárať rôzne klipy, pridať efekt prelínania alebo  

stierania pri prechodoch a pridať úvodné titulky, alebo vložiť titulky k filmu, budete 

potrebovať komplexnejší program na úpravu videa. Množstvo bezplatného softvéru na 

úpravu videa môžete nájsť na internete, ale uvedomte si niekoľko základných funkcií 

dobrého video editora:  

a. Ľahko používateľné rozhranie, ktoré je intuitívne a má rýchly prístup k nástrojom, 

b. Importuje video, audio, grafiku z iných formátov, ako aj video priamo z kamery 

(alebo iného nahrávacieho zariadenia) do systému, 

c. Spracováva viacero mediálnych formátov súborov (avi, mpeg, mp4, dvd),  

d. Pridáva a presúva video a audio jednoducho počas filmu, 

e. Dokáže pridať základné efekty ako prelínanie, stieranie, špeciálne efekty, 

či stmavnutie obrazu, 

f. Umožňuje úpravu farieb, použitie filtrov a vylepšenie obrazu, 

g. Je kompatibilný s vaším počítačom, ktorý spĺňa hardvérové požiadavky – CPU, RAM, 

HDD priestor, atď. 

 

Ak nemáte dostatočné odborné znalosti či informácie, mali by ste si najať odborníka (malú 

miestnu produkciu, amatérov, atď.). Vždy myslite na fázu úprav počas celého natáčania: 

skončiť natáčanie s mnohými scénami, ktoré nemôžu byť súvisle spojené dohromady, je 

veľký problém. 
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organizačné schopnosti, verbálne zručnosti, neverbálne zručnosti, logické schopnosti, 

technické zručnosti, umelecké zručnosti, atď. U zahraničných študentov môže učebňa silno 

podporiť ich komunikačné zručnosti, verbálne i neverbálne. 

 

AKO POSTUPOVAŤ 

Je dôležité vedieť, koľko času máme k dispozícii: aj keď sa to možno zdá byť jednoduché, 

projekčné práce, natáčanie a strih sú zložité a môžu trvať dlhú dobu. Tu sú hlavné fázy 

spracovania: 

 

1. Námet. Máme tým na mysli hlavnú myšlienku videa, príbeh (pri naratívnych videách) 

alebo jeho tému (pri dokumentárnych filmoch). Ak chcete natočiť naratívny príbeh, môžete si 

vziať inšpiráciu z literárnych zdrojov (v tomto prípade námetom je príbeh alebo román, ktorý 

inšpiroval), a potom pokračovať k jeho syntéze a prispôsobeniu. V prípade iných foriem 

(rozhovory, dokumenty, atď.), je dôležité sa zamerať na tému, pretože absencia sledu 

udalostí, ktoré tvoria príbeh, môže študentov znechutiť. Keď sa zameriate na tému videa 

musíte sa rozhodnúť, čo natočíte a čo vynecháte, tak, aby bol výsledok vizuálne 

zrozumiteľný. 

 

2. Scenár. Scenár je "vizuálny príbeh" filmu, v ktorom je naplánovaná každá scéna tak, ako 

sa objaví na obrazovke (vrátane dialógov). Je to záležitosť predstavivosti, vyžaduje si čas, 

trpezlivosť a presnosť. Scenár môže byť viac či menej detailný, od popisu jednoduchých 

dialógov až po plánovanie každého pohybu kamery. S krátkym scenárom sa ľahšie pracuje a 

je vhodnejší pre malé didaktické práce, pri ktorých stačí jednoduchá réžia. V tejto fáze 

sformulujte hlavné body jednotlivých záberov, nie mnoho, ale nech sú efektívne. 

 

3. Natáčanie. Ako náhle sa rozhodnete, čo idete natáčať, musíte zvoliť miesto, kde sa budú 

natáčať scény, pretože miesto môže ovplyvniť celý príbeh. Keď ste si vybrali miesto, je 

dobré natočiť pár skúšobných sekvencií, aby ste zistili, či máte dostatok svetla a či je toto 

miesto skutočne vhodne zvolené (voľným okom sa môže zdať dokonalé). Potom môžete 

pokračovať v nakrúcaní. Riešenie týchto problémov si vyžaduje kreativitu a iniciatívu. Preto 

je dôležité vybrať si osobu, ktorá bude režisérom (najlepšie so skúsenosťami s kamerou) 

a ktorá bude celý projekt riadiť. Pri záberoch treba predvídať následné spracovanie 

materiálu- strih, predchádzajúca scéna musí nadväzovať na budúce scény a to treba mať na 

pamäti aj v prípade, keď budete chcieť natočiť film porušujúci chronologický sled. Aby ste si 



MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC.88/88

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
Č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP 

Multilaterálny projekt Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania 

 

___________________________________________________________________________________________
MODEL KULTÚRNEJ ROVNOSTI. Produkt projektu ALMA-DC   Strana 88 z 88 
 

Niekoľko jednoduchých tipov, ako postupovať: 

 

Záznam od počiatočných fáz nakrúcania rozdeľte film na časti tak, žaby ste následne mohli 

spracovať vždy špecifickú časť záznamu. 

 

Akcia: popremýšľajte nad hlavným dejom a rozoberte každú scénu na tri časti: začiatok, 

akciu a záver. Všetky scény uložte podľa tohto vzoru. 

 

Scéna: každá časť bude ďalej rozdelená do scén, ktoré musia byť okamžite uložené v 

chronologickom poradí. 

 

Detaily:  dbajte na detaily. Vyhnite sa chybám v kontinuite záberov (napr. ak postava beží 

sprava doľava, v nasledujúcom obraze musí ísť rovnakým smerom, atď.). 

 

Kvalita:  neváhajte sa zbaviť zlých záberov: nezaostrených, preexponovaných; zlé scény sa 

musia odstrániť, aby sa zabránilo zníženiu kvality celého produktu. 

 

Efekty:  vyhnite sa nadmernému používaniu vizuálnych efektov dostupných v programoch 

na úpravu videa: než ich použijete, dobre zvážte, či sú potrebné. Nadmerné používanie 

špeciálnych efektov sťažuje pochopenie zmyslu audiovizuálneho diela. 

 

Audio:  upravte zvuk tak, aby bolo jasné, z akého zdroja pochádza (nezabudnite v každej 

scéne jasne zobraziť zdroj zvuku, ak je to možné) a vyberte hudbu, ktorá zvýrazní koncept 

a tému filmu. 
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