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NOVÉ TRENDY PRI ZEFEKTÍVŇOVANÍ VÝUČBY 

 

 

LENKA PASTERNÁKOVÁ 
 

 

Anotácia: Opodstatnene a naliehavo sa objavuje v pedagogickej i nepedagogickej verejnosti otázka, čo je to 

kvalitná škola, čo robí určitú školu lepšou na rozdiel od inej? Tieto otázky vyplývajú zo znepokojenia nad 

efektívnosťou vzdelávacieho systému vzhľadom na stále náročnejšie požiadavky spoločnosti sprevádzané 

finančným nedostatkom. V príspevku sme neznačili možnosti, ktorými by bolo možné zefektívniť výučbu.   

Kľúčové slová: škola, výchova, vzdelávanie, nové trendy vo vzdelávaní. 

 

Abstract: Justified and urgently appears in educational and non-educational public question, what is a quality 

school, what makes some better school as opposed to another? These questions arise from concerns over the 

effectiveness of the education system due to the ever more demanding requirements of the company 

accompanied by lack of finance. In this paper we neznačili options, which could be made more effective 

teaching. 
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Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, 

tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) človek.  

Opodstatnene a naliehavo sa objavuje v pedagogickej i nepedagogickej verejnosti otázka, čo je to kvalitná 

škola, čo robí určitú školu lepšou na rozdiel od inej? Tieto otázky vyplývajú zo znepokojenia nad efektívnosťou 

vzdelávacieho systému vzhľadom na stále náročnejšie požiadavky spoločnosti sprevádzané finančným 

nedostatkom. Škola sa považuje za súčasť služieb verejnosti, žiaci a rodičia za jej klientov. Ekonomické tlaky na 

školy vyžadujú, aby vstupy ako finančné náklady a iné faktory zodpovedali určitej úrovni výstupov, napr. 

parametre absolventov školy. Školská realita je však zložitejšia – ako objektívne určiť, kvalifikovať a merať 

pridanú hodnotu vo vzdelávaní, ktorú škola vytvára? Školy nemajú takmer žiadne spoľahlivé údaje o svojich 

výsledkoch, ktoré by boli založené na skutočne analytickom prístupe zodpovedajúcom špecifikám konkrétnej 

školy, aby dokázala rozpoznať, ako a prečo produkuje výsledky a to úspechy či neúspechy a má pretrvávajúce 

problémy (Pavlov, 1999).  

Škola by mala byť tvorivou a humánnou, mala by prispievať k sociálnej a politickej zrelosti občanov 

a k schopnosti aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať na verejnom živote, posudzovať problémy nielen 

z osobného a národného, ale aj medzinárodného a globálneho pohľadu. Potrebnú psychickú silu im môže dať 

kvalitné vzdelanie a výchova. Aby bolo možné realizovať súbežne aktivity rozvíjajúce vedomosti, poznávacie 

schopnosti (kognitivizácia) a mimopoznávacie charakteristiky osobnosti, musí sa zrovnoceniť obsahová stránka 

vyučovania s procesuálnou, posilní sa integrovaný prístup (zlučovanie príbuzných vyučovacích predmetov), ako 

aj medzipredmetové vzťahy. Sústavu vedomostí a zručností budú tvoriť najmä tie poznatky a skúsenosti 

z činností, ktoré nepodliehajú rýchlym zmenám pod vplyvom vedecko–technického rozvoja. Bude sa učiť menej 

učiva, ale do väčšej hĺbky s väčším dôrazom na širšie súvislosti, na transfer poznatkov do mnohých oblastí. 

Príprava na povolanie nadobudne na dôležitosti a stane sa aj súčasťou celoživotného vzdelávania a musí sa 

počítať s otvoreným trhom pracovných síl nielen pre Európu, ale celý svet. Predpokladá sa aktívnejší a účinnejší 

vstup zamestnávateľov do rekvalifikácií, ale aj vstup nadnárodných spoločností a vzdelávacích inštitúcií. 

Všeobecné ciele systému výchovy a vzdelávania v SR by mali spočívať v cieľavedomom a systematickom 

rozvoji motivácie, emocionalizácie, autoregulácie a axiologizácie, socializácie, kognitivizácie, kreativizácie.  

Kvalita školy v oblasti vzdelávania je spätá s hodnotou, užitočnosťou a prospešnosťou, ktorú majú pre jedincov 

a spoločnosť produkty školského vzdelávania.  V pedagogickej teórii a praxi sa používanie pojmu kvalita 

a efektívnosť často prekrýva. Kvalita  má úzky vzťah k hodnote a hodnoteniu, pretože práve ňou objektu 

prisudzujeme mieru dokonalosti.  

Turek (1997) zastáva názor, že sa často stretávame s tvrdením, že kvalitná škola je efektívna a preto je aj 

účinná, hospodárna, produktívna, užitočná, účelná, prospešná. Hlavným hodnotiteľom školy sú aj rodičia, ktorí 

výberom dajú škole najavo, či to robí dobre alebo naopak. Sú nástroje na to, aby sa dalo nazrieť aj pod povrch 

a skontrolovať i to, čo zvonku nevidno. Každý jedinec je biologicky odlišný, je to podmienené dedičnosťou. 

Táto odlišnosť platí aj v oblasti výchovy a vzdelávania. Ak teda medzi deťmi existujú rozdiely vo vlastnostiach, 

schopnostiach, mentalite i záujmoch, potom aj koncepcia vyučovania by sa týmto odlišnostiam mala prispôsobiť. 

Cestou k tomu môže byť aj diferencované vyučovanie. V súčasnosti je potrebné vo vyučovaní voliť individuálny 

prístup ku žiakom, pretože sú veľké rozdiely v tempe práce, logickom myslení i individuálnom vývine. Nie je 
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možné, aby sa vyžadovalo od všetkých, aby robili všetko a rovnako. Musíme vedieť koľko práce je nutné ubrať 

žiakom, ktorí pracujú pomalším tempom alebo majú slabšie logické myslenie a to preto, aby sme ich 

nepreťažovali a učenie tým neznechutili. Treba k nim pristupovať veľmi citlivo, aby sme nepodcenili ich 

osobnosť, práve naopak, pochvalou vyzdvihli ich schopnosti a povzbudili do ďalšej práce. Tým talentovanejším 

je naopak nutné prácu pridať, ale tiež citlivo a nenásilne, aby sme ich od snahy pracovať a dosiahnuť tým viac 

neodradili. 

Učitelia sú si vedomí potreby nových prístupov, no napriek tomu sa nevedia zbaviť zaužívaného 

klasického vyučovania, ktoré aj u nás pretrváva a viac rokov potrvá, kým sa prejde k zásadnejším zmenám. 

Príčinou sú napr. tradície, ako aj ekonomické činitele, pripravenosť a ochota učiteľov na zmenu štýlu práce, 

pretože je ťažké presadiť nové prístupy v praxi.  Je potrebné nové vnímanie vzťahu medzi učiteľom a žiakom, 

aby práve žiak nebol iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale aby bol významným subjektom. 

Premena školy spočíva aj v tom, že žiak je vnímaný ako osobnosť so svojimi pozitívnymi i negatívnymi 

vlastnosťami, nie je vedený k tomu, aby sa musel podrobovať a len mechanicky prijímať vonkajšie podnety. Je 

vychovávaný k ľudským právam a tak môže vyjadrovať svoje názory, postoje k veciam, javom, učí sa tolerancii 

voči iným, prijímaniu a hodnoteniu názorov iných. V triede by sa mala vytvárať príjemná klíma, vzájomná úcta 

medzi učiteľom a žiakmi, žiakmi navzájom. Učiteľ sa snaží vytvárať pohodu na vyučovaní, rešpektovať sa 

navzájom, predchádzať stresom, vytvárať priestor a podmienky pre samostatnú prácu žiakov, nechávať priestor 

pre nápaditosť,  podporovať komunikáciu a činnosť žiakov, vplývať na ich výkonnosť. 

Nejedna ľudská činnosť je spojená s chybami a omylmi. Stretávame sa s nimi v situáciách, v ktorých 

nemáme skúsenosti. V súčasnosti školy akoby práve na tieto chyby a omyly striehli. Z tohto potom voči žiakom 

vyvodzujú dôsledky v podobe známok, trestov, zvýšeného množstva úloh. Práve preťažovanie  žiakov 

množstvom učiva a uprednostňovanie mechanického učenia a memorovania vedomostí je nepriaznivým 

neduhom nejednej zo slovenských škôl. V praxi je bežné, že k žiakom s lepším prospechom je učiteľ viac 

naklonený, častejšie ich chváli, prehliada drobné nedostatky, menej ich kritizuje. Humanistický prístup vyžaduje, 

aby sa práve k slabším žiakom  pristupovalo s cieľom pestovať u nich vieru vo vlastné sily a schopnosti, 

orientovať sa na kladné hodnotenie aj toho najmenšieho pokroku, častejšie povzbudzovanie a nevyžaduje si 

neprihliadať na nedostatky.  Nemenej dôležité sú prejavy neverbálnej komunikácia ako úsmev, povzbudenie, 

pochvala.  

Máloktorý žiak sa učí so záujmom, chápe význam učiva pre život, prežíva uspokojenie z vykonanej 

činnosti. Je obklopovaný masovokomunikačnými médiami, náučnou literatúrou, funkčnými hrami, preto by 

mohlo dôjsť k obmedzeniu prvoradého postavenia učebného textu. Nie  je správne sa orientovať len na učebnicu, 

je potrebné vyžiť aj iné dostupné zdroje poznávania. Tu by tak žiak dostal možnosť prejaviť svoj názor, postoj, 

podeliť sa o zážitok, city, čo vedie k rozvoju logického myslenia, tvorivej činnosti, posudzovania. Učitelia by 

mali vyvíjať viac iniciatívy zameranej hlavne na učenie sa žiakov z vlastnej iniciatívy, využívať u žiaka záujmy, 

viesť vyučovanie tak, aby bolo pre žiaka motivujúce. Vyučovanie by nemalo mať len donucovací charakter, 

počas ktorého učiteľ organizuje, riadi a stanovuje ciele, lebo takýto prístup vyvolá u žiaka postoj a pocit obavy, 

že nezvládne tempo, požiadavky, kladené učiteľom.  

Aj Šmáriková (1996) upozorňuje na to, že v posledných rokoch sa veľa hovorí o humanizácii výchovy 

a vzdelávania na našich školách. Zo zahraničných literárnych prameňov sa nám dostáva veľa informácií 

o humanizácii a demokratizácii školstva.  

Čo je podstatou humanizácie školstva? Zmena v ponímaní žiaka, v postavení učiteľa a hlavne vzťahu 

učiteľ – žiak, ale aj vzťahu učiteľ – rodičia a učiteľ – učiteľ. V čom tkvie táto zmena?  

Zmena v ponímaní žiaka znamená prijatie dieťaťa ako svojbytnej osobnosti s vlastnou identitou, s 

právami, s vlastným videním sveta. Rešpektovanie práva detí na ich individuálny rozvoj, na ich prirodzenosť, 

autenticitu, slobodné prežívanie, na právo hľadať, nachádzať, robiť chyby.  

Zásadnou zmenou vo vzťahu učiteľ – žiak je prístup učiteľa k žiakom, zmena spôsobu komunikácie na 

vyučovaní. Základom je partnerský, komunikatívny prístup k žiakom, založený na pochopení, úcte, vcítení sa, 

vzájomnom rešpekte, tolerancii, na pochopení potrieb žiaka a citovej orientácii v týchto potrebách. Učiteľ už nie 

je len ten, kto neustále vedie, určuje, dáva, ukazuje, vie, hodnotí, ale vie byť tiež tým, kto pristupuje k žiakom 

s otázkami, akí sú, čo v nich je, čo potrebujú, čo dokážu. Takýto učiteľ sa dokáže žiakmi obohacovať, 

inšpirovať. Jednou z možností, ako lepšie poznať žiakov, prostredie, v ktorom žijú, učia sa, trávia voľný čas, sú 

napr. rozhovory so žiakmi. Mnoho sa dozvieme v priebehu rozhovorov s celou triedou, prípadne skupinou 

žiakov, niekedy s jednotlivcami. 

Zmeny vo vzťahoch učiteľ – učiteľ sú založené na vzájomnej podpore, uznaní kvalít toho druhého, na 

rešpektovaní jeho osobitostí. Učitelia navonok pred žiakmi neprejavujú svoje osobné vzťahy, názory, prípadne 

hodnotenia. Žiaci sú citlivými indikátormi a už z neverbálnych prejavov dokážu identifikovať problémové 

vzťahy.  

Zmena v ponímaní vzťahu učiteľ – rodičia znamená priateľský, partnerský prístup, otvorenosť 

a úprimnosť v komunikácii, v záujme poznať prostredie, v ktorom žiaci žijú, podmienky nielen na učenie, ale aj 

ostatné podmienky v rodine, vzájomná akceptácia členov rodiny, postavenie dieťaťa medzi súrodencami, 
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využívanie voľného času, priateľstvá, záujmy, stretnutia v skupinách. Je veľa možností, ako napĺňať už 

spomínaný korektný, partnerský vzťah medzi rodičmi a učiteľmi, je len na tvorivosti a fantázii učiteľov, ako do 

dosiahnuť. Vzťahy učiteľ – žiak a učitelia  - rodičia, pomáhajú meniť klímu školy, ako byť ľudskejším, 

mysliacim, tvorivým učiteľom. Tá mozaika, pestrofarebná, krásna, oslovujúca je poskladaná z množstva 

drobných kamienkov každodenných prejavov správania sa k žiakom a k ich rodičom. 
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