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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá názornosťou ako dôležitou požiadavkou pre utváranie manuálnych zručností 

žiakov vzdelávaných vo variante A špeciálnej základnej školy v rámci predmetu pracovné vyučovanie. 

V príspevku sú prezentované údaje získané použitím dotazníka určeného pedagógom špeciálnych základných 

škôl o význame a spôsoboch sprostredkovania informácií žiakom prostredníctvom metodických postupov 

realizovaných rôznymi formami. Podľa zistených údajov prevláda na hodinách pracovného vyučovania 

špeciálnej základnej školy priame sprostredkovanie informácií demonštrovaním reálnych predmetov. Pre 

zhotovenie produktu je dôležitá kvalita pracovnej operácie realizovaná žiakom. Pedagogickým experimentom 

sme zistili, že najlepšie výsledky pracovnej operácie dosiahli žiaci vzdelávaní vo variante A špeciálnej základnej 

školy pri sprostredkovaní informácie pomocou demonštrácie pracovného úkonu pedagógom a použitím 

inštrukčného média – videoprojekcie. Sprostredkovanie informácie kombináciou formy názornej demonštrácie 

pracovného úkonu pedagógom a inštrukčných médií pokladáme za dôležité pre vytvorenie intenzívnejšieho 

vnemu u žiakov, čo môže prispieť k dosahovaniu pracovného úspechu pri zhotovovaní produktov podľa 

metodických postupov na hodinách pracovného vyučovania špeciálnej základnej školy. 

Kľúčové slová: Názornosť. Pracovné vyučovane Metodický postup. Žiak s mentálnym postihnutím. Špeciálna 

základná škola. 

 

Abstract: The paper deals with clearness as an important requirement for the formation of manual skills of 

pupils educated in variant A of special primary schools within the subject of handworks. In the paper, the data 

obtained using a questionnaire for teachers of special primary schools are presented. The questionnaire focused 

on the importance and methods of communicating information to students through the methodology workflows 

implemented by various forms. According to the data collected, prevailing, there are two objective methods to 

deliver information about the methods of products construction at technical skills education at special 

elementary schools. The first method is the methodical series of product, and the second one is mentoring. For 

manufacturing of product the quality of working operation carried out by pupils is important. Pedagogical 

experiment showed, that the best results of working operation achieved pupils educated in variant A of special 

elementary school by mediating information through demonstration of work performed by the educator and 

using the instruction media - video. Mediating information by combining forms of demonstration of working 

operation by educators and instructional media, we consider as important for creation an intense sensation of 

pupils, which can contribute to the achievement of working success when making products according to the 

guidelines at handworks teaching in special primary school. 

Keywords: Clearness. Teaching handwork. Methodology. Students with intellectual disability. Special primary 

school. 

 

Teoretické východiská   

Modernizácia vyučovacieho procesu škôl v súčasnosti sa v mnohých prípadoch týka 

používania novej didaktickej techniky, najmä informačno-komunikačných technológií, 
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notebookov, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, výučbových programov 

a programových aplikácií, ktoré umožňujú obohatiť vyučovanie o nové informácie a názorné 

multimediálne prvky. Multimediálne programy a pomôcky sú navrhované nielen 

profesionálnymi pracovníkmi (Zikl a kol. 2001), ale aj učiteľom daného predmetu. Učiteľ, 

ktorý pozná kognitívne schopnosti i zručnosti svojich žiakov, vie do vlastného návrhu 

pomôcky aplikovať podnetné obrazy a videá tak, aby čo najlepšie podporil efektivitu 

vzdelávania a ciele danej vyučovacej hodiny (Šebeňová 2009). Zvyšovať efektivitu 

vzdelávania je dôležité aj vo vyučovacom procese predmetu pracovné vyučovanie 

v špeciálnej základnej škole. Predmet pracovné vyučovanie patrí medzi dôležité predmety 

špeciálnej základnej školy a jeho cieľom je utváranie zručností žiakov s mentálnym 

postihnutím. Utváranie zručností vyžaduje od pedagóga v špeciálnej základnej škole nielen 

dobré poznanie žiaka, ale aj reálne plánovanie a riadenie procesu utvárania zručností, 

usmerňovanie i kontrolovanie žiakovej pracovnej činnosti (Bajo, Vašek 1994). 

Sprostredkovanie informácií, ktoré žiak v pracovnej činnosti aplikuje  na tvorbu produktov 

z rôznych materiálov, je v pracovnom vyučovaní realizované prostredníctvom názorných 

metodických postupov zhotovenia produktov. Využívanie metodických postupov doplnených 

o modernú didaktickú techniku vytvára priestor pre učenie sa žiaka s mentálnym postihnutím 

novým spôsobom.  

Spracovanie problematiky k výskumu efektívnosti názorných metodických postupov 

v pracovnom vyučovaní špeciálnej základnej školy v odbornej literatúre nie je veľmi 

frekventované. Výskumné štúdie, publikované príspevky a publikácie sú viac zamerané na 

diagnostiku manuálnych zručností (Hamráčková, Hrebeňárová 2014) alebo na predprofesijnú 

a profesijnú prípravu žiakov s mentálnym postihnutím (Hritz 1997; Hučík 2007), v menšej 

miere sa odborníci venujú výskumu efektivity aplikovania vyučovacích metód v pracovnom 

vyučovaní. Poznať spôsob psychomotorického učenia sa žiaka s mentálnym postihnutím 

považujeme za dôležité. Vhodne usmerňovaná pracovná činnosť môže pozitívne ovplyvniť 

motoriku i percepciu žiaka s mentálnym postihnutím najmä tým, že do činnosti sa zapájajú 

ruky, celý pohybový aparát i zmysly. Vykonávanie úkonov sa cvičením a opakovaním stáva 

presnejším, koordinovanejším a  žiak s mentálnym postihnutím sa učí postupne ovládať celé 

komplexy náročnejších pohybov a stáva sa motoricky obratnejším. 

Na hodinách pracovného vyučovania v špeciálnej základnej škole žiaci zhotovujú 

produkty (výrobky). Produkty plánuje pedagóg tak, aby úkony, ktoré žiak pri zhotovovaní 

produktov vykonáva, umožnili čo v najlepšej možnej miere správne nadobudnúť konkrétnu 
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pracovnú zručnosť. Vo vyučovacom procese používa pedagóg okrem iných aj názorne 

vyučovacie metódy. K základným názorným vyučovacím metódam, ktoré sa používajú pri 

utváraní pracovných zručností, patrí demonštrovanie a pozorovanie, metodický rad výrobku a 

inštruktáž. Demonštrovanie je metóda „dodávania“ teoretických a praktických poznatkov 

a zoznamovania s problematikou práce názorným ukazovaním obrazov, fotografií, ilustrácií, 

náčrtov, pomôcok, nástrojov, ktoré žiaci pozorujú. Predmetom demonštrovania sú aj pracovné 

činnosti, úkony, operácie, pracovné techniky a pracovné postupy realizované rôznou formou. 

Podľa Tureka (2008) objekty, ktoré majú byť predmetom pozorovania žiakov, môže pedagóg 

ukázať buď nepriamo ako obrazy, fotografie, videoprojekcie, powerpointové prezentácie atď., 

alebo môže demonštrovanie realizovať priamou ukážkou. Ďalšou metódou realizácie 

metodického postupu zhotovenia produktu v procese pracovného vyučovania je použite 

metódy nazývanej metodický rad výrobku. Uvedená metóda patrí k názorným vyučovacím 

metódam používaným pri vysvetľovaní, precvičovaní pracovných zručností a pri 

samostatnom postupe vlastnej práce žiakov podľa názorného pracovného postupu. Podstatou 

metódy metodický rad výrobku je zhotoviť jeden výrobok (produkt) realizáciou úkonov 

a operácií v danom pracovnom postupe. Potrebné úkony a operácie sú v pracovnom postupe 

spracované názorne (obrazom, graficky ai.) a nasledujú za sebou, v rade, tvoria metodický 

rad, často sú číslované. Metodický rad má toľko operácií, koľko ich obsahuje celý pracovný 

postup. Demonštrovanie i metódu metodický rad výrobku môžeme spájať s metódou 

inštruktáž. Pri metóde inštruktáž sa kombinujú vyučovacie metódy rozhovoru, výkladu, opisu, 

demonštrovania a pozorovania a pracovných úkonov po sebe nasledujúcich. 

Na začiatku príspevku sme uvádzali, že problematika výskumu efektívnosti názorných 

metodických postupov v pracovnom vyučovaní špeciálnej základnej školy v odbornej 

literatúre nie je spracovaná, preto sme nemali možnosť porovnať naše údaje s iným 

výskumom. Domnievame sa, že nízke zastúpenie výskumu efektívnosti názorných 

metodických postupov v pracovnom vyučovaní v špeciálnych základných školách je z dôvodu 

náročnosti na dodržanie podmienok priebehu experimentu, experiment vyžaduje zručnosť 

pedagóga pre zhotovenie multimediálnych pomôcok k pedagogickému výskumu a existuje 

veľký počet úkonov a operácií v pracovných zručnostiach, na ktoré sa môže výskumník 

zamerať.  

Uvedomujeme si, že nami realizovaný výskum zameraný na efektívnosť metodických 

postupov v pracovnom vyučovaní špeciálnej základnej školy, ktorý opíšeme ďalej 

v príspevku, dosahuje úroveň predvýskumu v danej problematike pedagogického výskumu, 
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preto nemôžeme výsledky nášho výskumu zovšeobecniť. Z našich zistení však môžeme 

naznačiť, že učiť sa zručnostiam na pracovnom vyučovaní môže žiak aj inovovanými 

vyučovacími metódami.  

 

Metodika výskumu 

Cieľom výskumu bolo navrhnúť metodické postupy a overiť efektívnosť metodických 

postupov v procese primárneho vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia v predmete pracovné vyučovanie. 

Vychádzajúc z cieľa výskumu sme sa pokúsili nájsť odpovede na nasledujúce 

výskumné problémy deskriptívneho typu:  

1. Aká dôležitá je pre pedagógov požiadavka názornosti pri prezentácii metodických 

postupov realizovaných rôznymi formami vo vyučovaní predmetu pracovné vyučovanie 

v špeciálnej základnej škole? 

2. Ktorá forma metodického postupu pri nácviku pracovnej operácie je optimálna pre 

žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia? 

Na základe cieľa výskumu a výskumných problémov sme stanovili hypotézu: 

Medzi zrakovou percepciou žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a kvalitou 

pracovnej zručnosti je pozitívny vzťah.  

Pri realizovanom kvantitatívnom výskume boli použité výskumné metódy: 

štruktúrované pozorovanie pre kategóriu „žiak pracuje s lepidlom a oblepuje“, 

štandardizovaný Edfeldtov reverzný test a dotazník pre učiteľov predmetu pracovné 

vyučovanie v špeciálnej základnej škole. 

Spôsob pozorovania v našom výskume bol štruktúrovaný. Zamerali sme sa na 

pozorovanie javov psychomotorického charakteru s cieľom zistiť kvalitu úkonu pri 

sprostredkovaní informácie o metodickom postupe k pracovnej činnosti rôznou formou. 

V našom výskume pri pozorovaní kategórie „žiak pracuje s lepidlom a oblepuje“ boli 

nezávislou premennou sprostredkované informácie o metodickom postupe k pracovnej 

činnosti rôznou formou a závislou premennou bola kvalita pracovného úkonu. 

Pozorovali sme pracovnú zručnosť – práca s lepidlom a oblepovanie valčeka – 

vykonávanú žiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Pozorovanie pracovnej 

zručnosti oblepovanie papierového valčeka sme vybrali z toho dôvodu, že v metodických 

postupoch pre zhotovovanie produktov valcového tvaru je jednou zo základných činností. 

Valček oblepený, pokrytý dookola farebným papierom je takto poloproduktom pripraveným 
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pre ďalšie úpravy, napr. priliepanie resp. vrstvenie ďalších častí podľa potreby zhotovovaného 

produktu.  

Sledovanú kategóriu pozorovania sme rozdelili do šiestich pracovných úkonov: 

nanášanie lepidla – pracovný úkon A; otočenie lepidlom natretého papiera – pracovný úkon 

B; priloženie valčeka vodorovne k okraju papiera – pracovný úkon C; kontrolovanie zvislých 

okrajov – pracovný úkon D; obtáčanie valčeka – pracovný úkon E; uhladenie koncov papiera 

– pracovný úkon F. 

Pre záznam o pozorovaní pracovných úkonov sme použili numerickú posudzovaciu 

škálu. Pozorovateľ má k dispozícii päť čísiel, ktoré zodpovedajú rôznym mieram posúdenia 

pracovného úkonu, pričom pozorovateľ má označiť len jednu. Vedľa čísiel je uvedený opis 

jednotlivých mier posúdenia pracovného úkonu. V navrhnutej päťstupňovej posudzovacej 

škále sme využili označenie krajných bodov, tzn. maximálne dobrá kvalita pracovného úkonu 

(hodnota 1) a druhým krajným bodom je nevykonanie pracovného úkonu samostatne (hodnota 

5). Sledované kategórie a jednotlivé škály boli pre pozorovateľa uvedené v záznamovom 

hárku. 

U žiakov s mentálnym postihnutím je pre dosiahnutie kvalitného výkonu pri 

vykonávaní zručností dôležité nielen mnohonásobné opakovanie, ale aj sprostredkovanie 

informácie. V jednotlivých formách sprostredkovania informácií k pracovnej zručnosti sme 

využívali slovné sprostredkovanie, demonštrovanie a inštrukčné médiá (didaktickú techniku). 

Sprostredkovanie informácií metódou inštruktáž (predvedenie pracovných úkonov pre 

pracovnú zručnosť – práca s lepidlom a oblepovanie valčeka) sme v metodických postupoch 

zabezpečili piatimi formami: 

1. demonštrovaním s napodobňovaním úkonu, keď žiak pozoruje jednotlivé úkony 

predvádzané pedagógom a každý úkon po demonštrácii zvlášť realizuje; 

2. demonštrovaním s napodobňovaním operácie, v ktorom pedagóg predvádza žiakom 

naraz celú pracovnú operáciu a slovne ju komentuje, žiak pozoruje a počúva, potom celú 

pracovnú operáciu realizuje samostatne;  

3. metodickým radom, v ktorom ide o demonštráciu obrazov metodického postupu bez 

použitia didaktickej techniky; obrazy úkonov v metodickom postupe sú v podobe fotografií 

zoradené do metodického radu a slúžia žiakovi ako predloha k zhotoveniu produktu podľa 

obrazového návodu;  

4. prezentáciou v programe powerpoint, kde je metodický postup spracovaný do ôsmich 

snímok, obrazy sú zoradené do metodického radu a doplnené textom;  
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5. prezentáciou videoprojekcie, v ktorej pedagóg používa audiovizuálnu videoprojekciu 

úkonov v metodickom postupe prostredníctvom dynamickej demonštrácie úkonov. 

Opakovanie nami vybraných pracovných úkonov sme realizovali na piatich 

produktoch: muchotrávka, Mikuláš, snehuliak, tučniak a ďalekohľad. Základom produktov 

pre ich zhotovenie bol papierový valček, ktorý žiaci mali oblepiť farebným papierom. 

Na hodnotenie úrovne zrakovej percepcie sme v našom výskume v spolupráci 

s klinickou psychologičkou použili štandardizovaný Edfeldtov reverzný test, ktorý nám 

umožnil zistiť úroveň zrelosti zrakového vnímania našich respondentov, ich schopnosť 

diferencovať obrátené a otočené tvary i drobné tvarové rozdiely.  

Názory pedagógov na spôsoby využívania metodických postupov v predmete 

pracovné vyučovanie v špeciálnej základnej škole sme zisťovali prostredníctvom nami 

navrhnutého a zostaveného anonymného dotazníka. Vzhľadom na použité výskumné metódy 

bol pedagogický výskum realizovaný v dvoch výskumných súboroch. Pre výskumné metódy: 

štruktúrované pozorovanie pre kategóriu „žiak pracuje s lepidlom a oblepuje“ 

a štandardizovaný Edfeldtov reverzný test bol vytvorený súbor siedmich žiakov 3. ročníka 

vzdelávaných podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia ISCED 1 – primárne vzdelávanie (2009) vo vzdelávacom variante 

A v špeciálnych základných školách alebo špeciálnych triedach zriadených v základných 

školách. Pre výskumnú metódu dotazník bol vytvorený výskumný súbor učiteľov špeciálnych 

základných škôl alebo špeciálnych tried pri základných školách z Košického a Prešovského 

kraja, ktorí v školskom roku 2014/2015 vyučujú predmet pracovné vyučovanie. Do výskumu 

sa zapojilo 54 pedagógov. 

 

Výsledky výskumu  

Verifikácia hypotézy výskumu 

V našom výskume bola v mnohých činnostiach zraková percepcia respondentov 

koordinovaná s motorickou aktivitou. Zrakové vnímanie respondentov pri sprostredkovaní 

informácií k metodickému postupu realizácie pracovnej zručnosti rôznymi formami nám 

poskytovalo spätnú väzbu o presnosti vykonávaných úkonov pre pracovnú zručnosť – práca 

s lepidlom a oblepovanie valčeka. V hypotéze 1 sme predpokladali, že medzi zrakovou 

percepciou žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím a kvalitou úkonov pracovnej zručnosti – 

práca s lepidlom a oblepovanie valčeka – je pozitívny vzťah. 
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Hypotézu sme podrobili štatistickej verifikácii výpočtom Spearmanovho koeficientu. 

Pri výpočte Spearmanovho koeficientu sme zobrali do úvahy poradie, ktoré žiaci dosiahli 

riešením reverznéhu testu, a poradie na základe výsledku priemerných hodnôt celkových 

výkonov žiakov získaných z údajov v záznamových hárkoch. Vypočítaná hodnota 

Spearmanovho koeficientu r = 0,57 vypovedá o strednej závislosti vzťahu medzi zrakovou 

percepciou žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím a kvalitou úkonov pracovnej zručnosti  

práca s lepidlom a oblepovanie valčeka. Vzťah medzi meranými javmi je pozitívny, čo 

znamená potvrdenie hypotézy v našom výskume. 

 

Forma metodického postupu pri nácviku pracovnej operácie optimálna pre žiaka s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia 

Spracovanie údajov zo záznamových hárkov umožnilo zistiť, ktorá forma 

metodického postupu pri nácviku pracovnej operácie je optimálna pre žiaka s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia. Výsledky pozorovania kvality pracovných úkonov pre 

sprostredkované formy metodického postupu znázorňujeme v grafickej podobe v Grafe 1. 

 

 

Graf 1 Výsledky pozorovania kvality pracovných úkonov 

pre sprostredkované formy metodického postupu 
(zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Najnižšie priemerné hodnoty kvality pracovnej operácie (najlepšie výsledky pracovnej 

operácie) boli zaznamenané pri forme metodického postupu demonštrovanie 

s napodobňovaním úkonu – 1,81 a prezentácia videoprojekcie – 1,98. Najvyššiu priemernú 
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hodnotu kvality pracovnej operácie (najhoršie výsledky pracovnej operácie) dosiahli 

respondenti súboru žiakov pri sprostredkovaní metodického postupu formou demonštrovania 

s napodobňovaním operácie (2,55). 

 

Dôležitosť požiadavky názornosti pri prezentácii metodických postupov realizovaných 

rôznymi formami vo vyučovaní predmetu pracovné vyučovanie v špeciálnej základnej škole 

Pri zisťovaní názorov pedagógov vyučujúcich predmet pracovné vyučovanie 

v špeciálnej základnej škole sme náš základný súbor pedagógov NUPV rozdelili na dve časti, 

a to na súbor respondentov N1UPV, to sú pedagógovia vyučujúci vo variante A a AB. Druhý 

súbor N2UPV tvorili pedagógovia vyučujúci vo variante B, C, AC, BC a ABC. Získané údaje 

sme porovnali. Z výsledkov porovnávania môžeme konštatovať, že medzi porovnávanými 

súbormi nevznikli v spôsobe a miere využívania názornosti výrazné rozdiely. V pracovnom 

vyučovaní v špeciálnej základnej škole sa názornosť uplatňuje na každej vyučovacej hodine 

v rôznej miere v každej etape vyučovacej hodiny, predovšetkým v motivačnej etape.  

Respondenti oboch súborov kladú dôraz na priame predvádzanie metodických 

postupov, ako aj predmetov, nástrojov, pomôcok a pod. Najmenej využívanou formou 

sprostredkovania je prezentácia videoprojekcie. Pri porovnaní názorov na významnosť 

názornosti uviedli respondenti súboru N1UPV v 74,07 % za mimoriadne dôležitú výhodu to, že 

názorné metodické postupy prispievajú k vytváraniu presnejších predstáv a chápaniu vzťahov 

v činnosti. Rovnaké percento učiteľov súboru N2UPV pokladá za dôležité, že názorné 

metodické postupy pomáhajú pri zapamätávaní. Zdôrazňujúc rozdielne výhody názornosti, 

učitelia súboru N1UPV poukazujú na potrebu rozvíjania abstrakcie, pričom učitelia súboru 

N2UPV prikladajú väčší význam rozvíjaniu pamäti.  

 

Diskusia  

Názornosť vo vyučovacom procese sa orientuje predovšetkým na vizuálne 

sprostredkovanie poznatkov, keďže najväčší podiel pri zmyslovom vnímaní vonkajších 

informácií má zrak. Vyhodnotením hypotézy 1 sa potvrdil predpoklad, že medzi zrakovou 

percepciou žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a kvalitou pracovnej zručnosti je 

pozitívny vzťah. Možno konštatovať, že úspešné splnenie pracovnej operácie je v strednej 

závislosti na kvalite zrakového vnímania.  
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Žiak získava informácie o pracovnom postupe na základe pozorovania. Výskum 

potvrdzuje, že efektívne vykonávanie pracovnej operácie vykazujú žiaci pri sprostredkovaní 

jednotlivých úkonov s určitým časovým intervalom v dynamickej prezentácii.  

Správne zvládnuť jednoduchý pracovný postup ako jeden zo psychomotorických 

cieľov pracovného vyučovania v špeciálnej základnej škole predpokladá jeho presné 

napodobňovanie. To možno dosiahnuť predovšetkým pozorovaním z perspektívy osoby 

realizujúcej danú pracovnú operáciu. Pri priamom demonštrovaní nie je zabezpečenie 

pozorovania z perspektívy osoby realizujúcej pracovný úkon či operáciu vždy možné. 

Nasnímanie pracovných úkonov prostredníctvom audiovizuálnej techniky umožňuje ich 

prezentáciu z rovnakého uhla pohľadu pre väčší počet žiakov súčasne.  

Z výsledkov výskumu vyplynulo, že v procese pracovného vyučovania v primárnom 

vzdelávaní žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím dominuje forma priameho 

demonštrovania metodických postupov reálnymi predmetmi. Pre žiakov s mentálnym 

postihnutím sú optimálne metodické postupy sprostredkované priamou ukážkou 

a videoprojekciou jednotlivých pracovných úkonov sledovaných z perspektívy osoby 

vykonávajúcej pracovnú operáciu. Úspešnosť pre vykonávanie názorne sprostredkovaného 

metodického postupu je u žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia podmienená 

úrovňou zrelosti zrakového vnímania. 

Predpokladom využívania informačných technológií pri uplatňovaní názornosti 

v predmete pracovné vyučovanie v špeciálnej základnej škole je vhodné materiálno-technické 

zabezpečenie. Tvorba a používanie prezentácií videoprojekcie a iných multimediálnych 

didaktických programov kladú nároky na prípravu pedagóga; vyžadujú primeranú mieru 

informačnej gramotnosti, značný časový priestor, tvorivosť a chcenie. Výhodou je možnosť 

ich opakovaného použitia a v pozadí aj ekologický rozmer šetrenia materiálu.  

V súčasnosti neexistuje databáza edukačných materiálov pre potreby pracovného 

vyučovania žiakov s mentálnym postihnutím. Sprístupnenie vytvorených edukačných 

materiálov na internete by uľahčilo prácu pedagógov a prispelo k zefektívneniu vyučovacieho 

procesu.  

 

Zhrnutie  

Efektívne uplatňovanie názornosti v pracovnom vyučovaní je odrazom spojenia 

klasických a moderných vyučovacích metód. Moderné technické prostriedky prispievajú 

k jednoduchému, adresnému a atraktívnemu sprostredkovaniu metodických postupov 
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zhotovenia produktov žiakom s mentálnym postihnutím v pracovnom vyučovaní formou 

vizualizácie. Tvorba edukačných prezentácií vyžaduje nielen primerané technické vybavenie 

školy a úroveň informačnej gramotnosti pedagógov, ale aj ich čas, chuť, tvorivosť a ochotu 

zdieľať a vymieňať vytvorené edukačné zdroje. Multimédiá nedokážu nahradiť úlohu 

pedagóga v špeciálnej edukácii. Ich tvorivým využívaním, uplatňovaním didaktických zásad 

a edukačných stratégií na základe poznania potrieb žiakov s mentálnym postihnutím však 

môže pedagóg efektívnejšie dosiahnuť vytýčené edukačné ciele. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 035 PU-4/2014 Zvyšovanie kvality 

pregraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte inovatívnych trendov teórie 

a praxe (2014 – 2016). 
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