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ZÁVER 

 

Zo vzdelávacieho systému Slovenska sa astronómia, jedna z najviac rozvíjajúcich vied, úplne 

vytratila. A to aj napriek svojmu potenciálu hlavne v prírodovednom vzdelávaní - 

v možnostiach aplikácie fyziky a matematiky , ale aj chémie, či biológie.  A to aj vzhľadom na 

to, že astronómia žiakov, ale aj širokú verejnosť astronómia zaujíma, vzdelávací systém na 

Slovensku jej motivačný aspekt vo vzdelávaní nevyužíva.  

Napriek tomu, že vzdelávací systém na Slovensku deklaruje v svojich cieľoch ako 

prioritu bádateľsky orientovanú výučbu prírodovedných predmetov s využitím informačných 

technológií,  nekladie dôležitosť ani na  interaktívne počítačové programy, či virtuálne 

pozorovania, ktoré sú v súčasnosti celosvetovým trendom a ktoré podporujú bádateľsky 

orientované vyučovanie a zvyšujú počítačovú gramotnosť žiakov.  Postupné znižovanie dotácie 

astronomických tém  vo fyzike, až po jej úplné vyradenie spôsobili, že súčasní žiaci základných 

a stredných škôl nemajú ani základné astronomické poznatky. V súvislosti s absenciou 

astronomických tém vo v našom vzdelávacom systéme, môžeme pozorovať aj pokles záujmu 

žiakov a verejnosti v rámci informálneho vzdelávania v tejto oblasti.  

Pre spopularizovanie výučby astronómie pomocou interaktívnych počítačových 

programov a virtuálnych observatórií (VO) sme nadviazali kontakty so školami, ktoré majú 

v svojom školskom programe vzdelávania zaradené témy z astronómie. Učiteľom boli 

ponúknuté metodické materiály a konzultácie pre výučbu pomocou interaktívnych 

počítačových programov a to buď priamo na hodinách fyziky, alebo v mimoškolskej činnosti. 

Na seminároch pre učiteľov fyziky sú predstavované možnosti úloh pre ich zaradenie do 

výučby. 

Potešujúce je, že v prieskume v ktorom sme zisťovali výučbu astronómie na základných 

a stredných školách sa preukázalo, že študenti Prešovskej univerzity, ktorí majú skúsenosť 

s počítačovým programom Stellarium a Aladin (v rámci svojho štúdia ) ho aplikujú buď priamo 

do výučby, alebo do práce v mimoškolských útvaroch. 

V závere možno konštatovať, že očakávame, že ďalšia školská reforma bude prebiehať 

na základe  analýzy súčasného stavu výučby fyziky a v diskusii s odborníkmi, ako 

predpokladajú závery konferencií Astronomického vzdelávania na základných a stredných 

školách.  


