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Úvodom o zameraní a cieľoch konferencie
Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na problematiku vzdelávania a výchovy v
oblasti základného, stredného a vysokého školstva a školských zariadení z pohľadu
pedagóga. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy pedagóga 21. storočia v edukačnej
praxi, pedagogické a sociologické aspekty výchovy v základných vzdelávacích a výchovných
inštitúciách, ako aj aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy pedagógov. Je určená vedeckým
pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a
pedagogickým pracovníkom, s cieľom prezentovať pedagóga – učiteľa, sociálneho pedagóga,
špeciálneho pedagóga v súčasnej perspektíve, poukázať na ich nevyhnutnú súčinnosť vo
vzťahu k edukácii, a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a
vzdelávania v kontexte súčasnej situácie v školstve.

Ciele konferencie:






prezentovať súčasné postavenie pedagóga v edukačnej praxi a jeho perspektívy,
analyzovať stav a problémy pedagógov pri prepájaní teórie a praxe výchovy a
vzdelávania v súčasnosti,
prezentovať aktuálne otázky vzdelávania, výchovy z pohľadu učiteľov, sociálnych
pedagógov a špeciálnych pedagógov,
prezentovať aktuálne otázky a trendy v pregraduálnej príprave pedagógov,
prezentovať výsledky empirických výskumov zameraných na pedagóga a žiaka v
edukačnom procese.

Tematické okruhy konferencie:
A. Pedagóg – učiteľ v edukačnom procese
Moderná škola kladie náročné požiadavky na výchovu a vzdelávanie v edukačnom procese a
zároveň požaduje systematické prepájanie rovín teórie a praxe. V súčasnosti sa preferuje
zavádzanie nových, inovačných a alternatívnych spôsobov učenia, vyučovacích koncepcií a
prístupov učiteľov. Do akej miery je prepojenie teórie a praxe? Aké sú aktuálne trendy?
Zlepšujú efektivitu vzdelávania a výchovy? Sú v tomto smere revolučné zmeny v edukačnom
procese nevyhnutné? Aký dopad majú na učiteľa a žiaka? Sú učitelia znalí predmetnej
problematiky? Inovujú svoje pedagogické pôsobenie? Aká je úspešnosť inovácií v ich
zavádzaní do pedagogickej praxe?
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B. Sociálny pedagóg v edukačnom procese
Vymedzenie postavenia a úloh sociálneho pedagóga v prostredí materských, základných,
stredných škôl a školských zariadení nadobúda postupne praktický charakter. Význam
sociálneho pedagóga má v súčinnosti s narastajúcim výskytom sociálno-patologických javov v
školských podmienkach, nárastom počtu žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného
prostredia nenahraditeľné miesto v edukačnom procese. Aké sú súčasné trendy v sociálnej
pedagogike? Čomu sa venujú aktuálne empirické výskumy v oblasti sociálnej pedagogiky a
sociológie výchovy? Ktoré sociálno-výchovné problémy sa v súčasnej dobe dostávajú do
popredia a vyžadujú nové spôsoby riešenia? Aké sú možnosti prevencie sociálnej patológie v
školskej praxi?
C. Špeciálny pedagóg v edukačnom procese
Pôsobnosť špeciálneho pedagóga sa viaže na diagnostiku a prognostiku, na špeciálnu
výchovu a vzdelávanie, na profesijnú prípravu, pracovné a spoločenské začlenenie
postihnutého jedinca, na špeciálno-pedagogické poradenstvo, organizačnú alebo vedeckovýskumnú prácu v špeciálnej pedagogike. Jeho súčinnosť s učiteľom, rodičom a samotným
žiakom je v súčasnej dobe nenahraditeľná. Aké sú súčasné trendy v špeciálnej pedagogike?
Čomu sa venujú aktuálne empirické výskumy v oblasti špeciálnej pedagogiky? Ktoré
problémy v oblasti špeciálnej pedagogiky sa v súčasnosti dostávajú do popredia a vyžadujú
nové spôsoby riešenia? Aké formy špeciálnopedagogického poradenstva sú pedagogickými
zamestnancami škôl a školských zariadení preferované? V čom spočíva špeciálna edukácia
žiakov?
D. Pregraduálna príprava v pedagogicko-psychologickom kontexte
Požiadavky na kvalitu modernej školy a kvalitu pedagóga 21. storočia prinášajú v súčasnosti
nové podnety a impulzy aj do pregraduálnej prípravy pedagógov. Profesijná príprava
pedagógov na výkon ich budúceho povolania je neodmysliteľne spätá s požiadavkou
prepájania teórie s praxou. Aké sú možnosti skvalitnenia pedagogickej a psychologickej
prípravy budúcich pedagógov pre edukačnú prax? Kde sú najväčšie nedostatky v ich
príprave? Čo najviac ovplyvňuje ich adaptáciu na edukačnú prax? Sú podstatným
východiskom moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky vo vysokoškolskej edukácii?
Aké sú názory a postoje študentov k ich budúcemu povolaniu?
E. Pregraduálna príprava v odborovo-didaktickom kontexte
Systemizácia najnovších poznatkov z jednotlivých oblastí odboru, ich didaktická
transformácia a následná implementácia do vysokoškolských vzdelávacích programov, je
nevyhnutnou súčasťou pregraduálnej prípravy učiteľov. Modernizácia vyučovania, metód a
foriem výučby, zmena chápania a postavenia žiaka v edukačnom procese s dôrazom na
rozvoj osobnosti žiaka je dôležitým činiteľom profesijnej prípravy študentov učiteľstva. Aké
12. september 2018 Košice
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sú najaktuálnejšie problémy v odborových didaktikách? Aké trendy prinášajú jednotlivé
odborové didaktiky do edukačného procesu? Čo je potrebné v rámci odborových didaktík
uchovať vo vyučovacom procese a čo naopak volá po zmene? Aké pedagogické výskumy sú
realizované v odborových didaktikách a aký je ich dopad na edukačnú prax?

Príspevky v zborníku sú zoradené abecedne podľa priezviska autorov.
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MATEMATICKÁ SOUTĚŽ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MATHEMATICAL COMPETITION AT THE PRIMARY SCHOOL
Dominika Batková - Jan Frank - Šárka Pěchoučková
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické
výchovy
Abstrakt:
Jednou z možností, jak motivovat žáky k matematice, je matematická soutěž. Pro žáky 3.
ročníku byla připravena šestikolová soutěž Putování po České republice, která byla určena
pro domácí přípravu a účast v ní byla dobrovolná. Jednotlivé úlohy byly zadávány ve formě
pracovních listů a obsahovaly různé typy matematických úkolů (numerické počítání, slovní
úlohy, nestandardní úlohy, řešení tajenek). Uplatňovaly se zde i mezipředmětové vztahy
mezi matematikou, českým jazykem, prvoukou a výtvarnou výchovou. Cílem této soutěže
bylo vzbudit zájem žáků o matematiku. Kvantitativní analýza žákovských řešení ukázala, že
největší problémy se objevily u slovních úloh s časovými údaji, u složených slovních úloh
využívajících přímou úměrnost a nestandardních úloh na doplňování číselných řad. Po
realizaci soutěže byl všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, zadán dotazník, kterým bylo
zjišťováno, jak soutěž žáky zaujala, které úlohy byly pro ně nejzajímavější a co nového se při
řešení soutěžních úkolů dozvěděli. 95 % dotazovaných žáků se soutěž líbila. Nejvíce je zaujaly
úlohy, které nejsou tak často do výuky matematiky zařazovány, jako jsou matematická
bludiště, hledání rozdílů mezi obrázky a hledání čísel, která do řady nepatří. Odpovědi na
otázku, co nového se při řešení soutěžních úkolů dozvěděli, byly ovlivněny zájmem žáků
nebo jejich koníčky.
Kľúčové slová:
didaktická hra, matematická soutěž, aktivizující metody, kvantitativní analýza, reflexe

Abstract:
One of the ways to motivate pupils to study mathematics is a mathematical competition. A
six-wheeled competition called "Walking Through the Czech Republic" was prepared for 3rd
year pupils. Participation in this competition was voluntary and competition was intended
for home preparation of pupils. Pupils were assigned worksheets with different types of
mathematical tasks, for example numerical counting, word problems, non-standard
problems or solving word puzzles. Cross-curricular relationships (e.g. mathematics, Czech
language or art education) were used in the worksheets. The aim of this competition was to
raise pupils' interest in mathematics. Quantitative analysis of pupils' solutions has shown the
greatest problems in word problems with time data, direct proportion word problems and
adding a series of numbers. After completing the competition, the pupils filled out an
12. september 2018 Košice
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evaluation questionnaire to find out what was interesting to them and what they had
learned. The competition was attractive for 95 % of pupils. The most interesting exercises for
pupils were less common tasks, for example math maze, finding differences between images
or finding numbers that do not belong in the series. Answers to the question "What have
you learned?" were different according to the interests of the pupils.
Key words:
didactic game, mathematical competition, activating teaching methods, quantitative
analysis, reflexion
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POTREBA VYTVÁRANIA INKLUZÍVNEHO PROSTREDIA V SÚČASNEJ ŠKOLE
THE NEED TO CREATE AN INCLUSIVE ENVIRONMENT IN TODAY'S SCHOOL
Vlasta Belková - Patrícia Zólyomiová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Edukačné výzvy pre 21. storočie musia nevyhnutne akceptovať rôznorodosť školského
prostredia. V súčasnej škole rôznorodosť najčastejšie spájame so žiakmi so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Príspevok sa zaoberá analýzou dokumentov, z ktorých
vyplýva potreba kreovania inkluzívneho prostredia školy. Príspevok je súčasťou
realizovaného projektu KEGA č. 046UMB-4/2018 pod názvom Ako rozumieme inkluzívnej
edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu.
Kľúčové slová:
inkluzívne prostredie, škola, rôznorodosť, inkluzívny učiteľ

Abstract:
Educational challenges for the 21st century must necessarily accept the diversity of the
school environment. In today's school, we most often associate diversity with pupils with
special educational needs. The paper deals with the analysis of documents, which show the
need to create an inclusive school environment. The contribution is part of the implemented
project KEGA no. 046UMB-4/2018 under the title How do we understand inclusive
education? Creating an optimal learning model.
Key words:
inclusive environment, school, diversity, inclusive teacher
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INKLUZÍVNA ŠKOLA PODPORUJÚCA DUŠEVNÉ ZDRAVIE ŽIAKOV(PRVÉ SKÚSENOSTI Z
EXPERIMENTÁLNEHO OVEROVANIA)
INCLUSIVE SCHOOL SUPPORTING THE MENTAL HEATH OF STUDENTS (FIRST EXPERIENCES
FROM EXPERIMENTAL VERIFICATION)
Veronika Bisaki - Marta Valihorová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Ústav školskej, pracovnej a organizačnej
psychológie
Abstrakt:
Príspevok prináša prvé skúsenosti z aplikácie inkluzívnej edukácie v základnej škole pri
výchove a vzdelávaní žiakov intaktných so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (žiaci so zdravotným postihnutím, žiaci chorí a zdravotne oslabení, žiaci s
vývinovými poruchami učenia, žiaci s poruchami správania, žiaci so sociálne
znevýhodneného prostredia, žiaci s nadaním) a s využitím potenciálu multidisciplinárneho
tímu odborníkov. Pilotný projekt potvrdzuje, že inkluzívna ZŠ a inkluzívne vzdelávanie
fungujúce v intenciách pozitívnej psychológie pomáha u všetkých žiakov rozvíjať ich
osobnosť a podporovať pozitívne interpersonálne vzťahy s dobrou sociálnou klímou v
triedach.
Kľúčové slová:
inklúzia, inkluzívna škola, multidisciplinárny tím, školský psychológ

Abstract:
The report brings first experiences with the application of the inclusive education in the
primary school of students with and without special needs (physically handicaped children,
sick children, children with learning and behavior difficulties, socially disadvantaged children,
children with high abilities) and with using the multidiciplinary team potential. The pilot
project of inclusive primary school confirms that inclusive education operating with positive
psychology helps all pupils to develop their personality, and supports positive interpersonal
relationships with good social classroom climate.
Key words:
inclusion, inclusive school, multidisciplinary team, school psychologist
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SYSTÉM UČITEĽSKÝCH KOMPETENCIÍ PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ
THE SYSTEM OF TEACHING COMPETENCES FOR THE INFORMATION SOCIETY

Michal Blaško
Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky

Abstrakt:
Vzdelávanie je ústrednou oblasťou rozvoja nastavajúcej informačnej spoločnosti, a teda
budúcnosť ľudstva závisí od kvality vzdelávania. Škola sa stáva kľúčovou inštitúciou s
dominantnou spoločenskou zodpovednosťou. Mnohé doterajšie prístupy a modely kvality
školy a výučby sa zameriavali iba na riadiace hľadisko s prístupom zhora nadol (zvonku
dovnútra). Preferovanie riadenia zhora (príkazy, inštrukcie) má za následok slabú kooperáciu
učiteľov, ktorá je zas jednou z kľúčových požiadaviek manažérstva kvality v škole. Preto je
potrebné navrhovať a realizovať systémy manažérstva kvality, ktoré nielen zabezpečia
zodpovednosť pracovníkov školy, ale podporia kultúru kvality školy stratégiou kombinácie
prístupu manažérstva kvality zhora nadol a manažérstva kvality zdola nahor (zvnútra
navonok). Kvalitu treba vytvoriť na škole samej, rodí sa zvnútra.
Jej najdôležitejším činiteľom, ktorý najviac ovplyvňuje výsledky študentov, je učiteľ. Poslaním
príspevku je zdôraznenie úlohy učiteľstva ako rozhodujúceho faktora v systéme kvality školy
pre informačnú spoločnosť. Jeho cieľom je rozvinúť systémy manažérstva kvality výučby v
našich školách v súčinnosti s nadobúdaním kvalitných kompetencií učiteľa, ktorých systém je
v príspevku uvedený.
Obsah príspevku vznikol ako súčasť materiálu z projektu Dobrá reforma - stratégie rozvoja
slovenského vysokého školstva, autorskej skupiny na Technickej univerzite v Košiciach, pod
gesciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.
Kľúčové slová:
informačná spoločnosť, učiteľské kompetencie, manažérstvo kvality výučby
Abstract:
Education is the central part of the development of an emerging information society and
therefore the future of humanity depends on the quality of education. The school becomes a
key institution with a dominant social responsibility. Many previous approaches and models
of school and teaching quality focused only on a top-down (from outside in) approach. The
preference of top management (orders, instructions) results in a poor teacher collaboration,
which is one of the key requirements of quality management at school. Therefore, it is
necessary to design and implement quality management systems that not only ensure the
responsibility of school staff, but also will promote the school quality culture through a
12. september 2018 Košice
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strategy of combination of the quality management approach from top to bottom and the
quality management from bottom to top (from inside out). Quality has to be created at
school itself, it is borned.
Its most important factor that most affects the results of the students is teacher. The aim of
the paper is to emphasize the role of teaching as a decisive factor in the quality system of
the school for the information society. Its goal is to develop quality management systems in
our schools in synergy with the acquisition of high-quality teacher competencies whose
system is mentioned in the paper.
The content of the contribution was created as a part of the Good Reform project, a strategy
for the development of Slovak higher education, a creative group at the Technical University
in Košice, under the aegis of the Union of Workers of Education and Science in Slovakia.
Key words:
information society, teaching competences, quality management of teaching
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PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE
PRE-SCHOOL ROMANY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Viktor Cina
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra speciální a inkluzivní
pedagogiky

Abstrakt:
V příspěvku jsou prezentované empirické zjištění, která byla zaměřená na akulturaci českých
Romů (respektive Romů žijících či pobývajících v České republice) v souvislosti s jejich
výchovnými praktikami. Dále jsou v praktické části porovnány výchovné praktiky Romů a
osob z majoritní společnosti, uplatněno je také genderové hledisko.
Kľúčové slová:
předškolní vzdělávání Romů, předškolní vzdělávání, romští rodiče, předškolní dětí romského
původu, výchova v rodině, akulturace českých Romů
Abstract:
The paper is presenting empirical findings, which focused on the acculturation of Czech
Roma (or Roma living or residing in the Czech Republic) in connection with their parenting
practices. In the practical part, the parenting practices of the Roma and persons from the
majority society are also compared, and gender perspective is also applied.
Key words:
pre-school education, Romany pre-school children, Romany parents, pre-school children of
Roma (or Romani) origin, family education, acculturation of Czech Roma
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HUMANISTICKÝ PRÍSTUP VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI VYCHOVÁVATEĽOV V
ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ
THE HUMANISTIC APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF EDUCATORS IN SCHOOL
CLUBS
Gabriela Citterbergová - Michal Novocký
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Cieľom štúdie bola analýza miery uplatňovania humanistického prístupu vo výchovnovzdelávacej činnosti vychovávateľov v školských kluboch detí v Banskobystrickom kraji.
Použili sme dotazník humanistickej koncepcie vyučovania od Tureka (2008), ktorého položky
sme prispôsobili výskumnej vzorke vychovávateľov. Výskumu sa zúčastnilo 196
respondentov. Štatisticky významný rozdiel v miere uplatňovania humanistického prístupu
vo výchovno-vzdelávacej činnosti z hľadiska dosiahnutého vzdelania respondentov sa
nepotvrdil (p ≥ 0,05). Nepreukázal sa ani štatisticky významný rozdiel v miere uplatňovania
humanistického prístupu vo výchovno-vzdelávacej činnosti z hľadiska dĺžky praxe
respondentov (p ≥ 0,05).

Kľúčové slová:
humanistický prístup, výchovno-vzdelávacia činnosť, vychovávateľ, školský klub detí

Abstract:
The aim of the study was analyze extent of the humanistic approach application in the
educational process of educators in school clubs in Banská Bystrica region. We used a
questionnaire of the humanistic teaching approach from Turek (2008), whose items we have
adapted to the research sample of educators. 196 respondents participated in research. A
statistically significant difference in the extent of the humanistic approach application in the
educational process was not confirmed from point of view of the respondents achieved
education (p ≥ 0,05). There was also no statistically significant difference in the extent of the
humanistic approach application in the educational process in point of view of respondents
length of practice (p ≥ 0,05).
Key words:
humanistic approach, educational process, educator, school club
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MIKROVYUČOVANIE V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA GEOGRAFIE
MICROTEACHING IN PRE-SERVICE TEACHER TRAINING OF STUDENTS TO BECOME
GEOGRAPHY TEACHERS

Stela Csachová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie
Abstrakt:
Príspevok poukazuje na mikrovyučovanie ako jednu z efektívnych metód pregraduálnej
prípravy študentov učiteľstva geografie. V školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 boli
semináre z Didaktiky geografie organizované formou mikrovýstupov zameraných na
nadobúdanie profesijných kompetencií učiteľa geografie. V príspevku predstavíme spôsob
plánovania, realizovania a hodnotenia mikrovýstupov študentov, ako aj ich názory na túto
formu prípravy. Výsledkom bude prehľad okruhov, ktorým je vhodné v rámci trénovania
učiteľských kompetencií vo vyučovaní geografie venovať osobitú pozornosť, ako je napríklad
práca s mapou, štatistickými dátami alebo tvorba vhodných učebných úloh.
Kľúčové slová:
mikrovyučovanie, geografia, didaktika geografie

Abstract:
The paper addresses the microteaching as one of the effective methods of pre-service
teacher training of students studying teaching geography. In school years 2016/2017 and
2017/2018 the seminars from Didactics of Geography were organised in a form of
microteaching outputs aimed at attaining professional competences of geography teacher.
In paper the processes of planning, realisation and evaluation as well as students` opinions
will be presented. The teachers` competences needed to be drawn specific attention in
geography education, for instance a map work or proper tasks for pupils, will be finally
listed.
Key words:
microteaching, geography, didactics of geography
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KVALITA, KVANTITA A OPODSTATNENOSŤ REČOVÉHO PREJAVU UČITEĽA VO VYUČOVANÍ
CUDZÍCH JAZYKOV
QUALITY, QUANTITY AND MEANINGFULNESS OF TEACHER TALK IN FOREIGN LANGUAGE
TEACHING
Andrea Dawson
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Inštitút
komunikácie a aplikovanej lingvistiky

Abstrakt:
Efektívne učenie podmieňuje množstvo faktorov, ktoré sú spojené tak s osobnosťou
študenta a jeho mentálnymi predpokladmi učivo si osvojiť, ako aj s podstatou samotného
učiva. Existujú však aj faktory, ktoré sa viažu na učiteľa a spôsoby, ktorými môžu dokonca aj
tí najskúsenejší učitelia neúmyselne brániť učeniu sa študentov. Je to napríklad nadbytočný
rečový prejav, zložité alebo nejasné inštrukcie, prílišné verbálne organizovanie práce
študentov alebo kladenie zdĺhavých otázok.
Dôležitou súčasťou práce učiteľov cudzieho jazyka by preto mala byť pravidelná sebareflexia
toho, čo na hodinách hovoria, akým spôsobom sa vyjadrujú, do akej miery svojim verbálnym
prejavom prispievajú k osvojovaniu jazyka u svojich študentov a na základe vlastných zistení
následné vytýčenie si relevantných spôsobov modifikácie svojho rečového prejavu za účelom
jeho minimalizácie a zvýšenia jeho efektívnosti.
Príspevok sa okrem silných a slabých stránok komunikácie učiteľa cudzieho jazyka so
študentmi a toho ako táto komunikácia prispieva k efektívnosti procesu učenia tiež zaoberá
rolou dnešného učiteľa – facilitátora, jej špecifikami, a tým, ako môže stotožnenie sa s touto
rolou pozitívne ovplyvniť kvalitu rečového prejavu učiteľa na hodinách.
Kľúčové slová:
efektivita vyučovania, cudzie jazyky, rečový prejav učiteľa, sebareflexia, facilitátor

Abstract:
Effective learning is determined by a number of factors associated with the mental
prerequisites and personality of the student as well as with the nature of the subject itself.
There are factors, however, that also connect with the teachers and the ways by which they
may unintentionally hinder learning, e.g. excessive teacher talk, complicated or unclear
instructions, verbal over-organizing or asking lengthy questions. Even the most experienced
teachers do these.
Regular self-reflection of what the foreign language teachers say in the lessons, how they
express themselves and to what extend their verbal communication contributes to the
12. september 2018 Košice
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effectiveness of their student language learning should therefore play an important part in
their work. Based on the findings the teachers should then set out relevant ways of
modifying their teacher talk in order to minimize it and enhance its effectiveness.
In addition to the strengths and weaknesses of the teacher-student communication and how
this communication contributes to the effectiveness of the learning process, the paper also
examines the role of today´s teacher – facilitator, its specifics, and how identification with
this role can positively influence the quality of teacher talk in the lessons.
Key words:
teaching effectiveness, foreign languages, teacher talk, self-reflection, facilitator
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INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE Z POHĽADU ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA UPJŠ
AN INCLUSIVE EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF UPJŠ STUDENTS OF PEDAGOGY
Lucia Dihenečšíková - Renáta Orosová - Katarína Petríková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická Fakulta, Katedra pedagogiky

Abstrakt:
Zavádzanie inkluzívneho vzdelávania v základných a stredných školách sa stáva bežnou
praxou. Inkluzívne vzdelávanie je dynamický proces pozitívneho akceptovania rôznorodosti
žiakov, kedy sa individuálne rozdiely nechápu ako problém, ale ako možnosť obohatenia
edukačného procesu, a to na základe troch princípoch – princíp prístupu k bezplatnému
a povinnému vzdelávaniu, princíp rovnosti a nediskriminácie a princíp práva na kvalitnú
výchovu a vzdelanie. Sú na tento typ vzdelávania pripravení budúci učitelia? Dokážu tento
typ vzdelávania identifikovať vo svojej pedagogickej praxi počas vysokoškolského štúdia?
Príspevok prezentuje názory študentov učiteľstva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na inkluzívne vzdelávanie v školách, ktoré navštívili počas svojej povinnej pedagogickej
praxe. Zistené údaje sú doplnené o konkrétne odporúčania samotných študentov v oblasti
inkluzívneho vzdelávania počas pregraduálnej prípravy.
Kľúčové slová:
inklúzia, inkluzívne vzdelávanie, vzdelanie, rovnosť, pregraduálna príprava

Abstract:
An introduction of the inclusive education becomes a very common practice at the primary
and secondary schools. The inclusive education is a dynamic process of positive acceptance
of students diversity, where an individual differences are not understood as a problem, but
as a possibility to enrich the educational process, and it is based on three principles – the
principle of an access to free and compulsory education, the principle of an equality and a
nondiscrimination and the principle of the right to quality education. Are future teachers
ready for this type of education? Are they able to identify this type of education in their
pedagogical practice during the university studies? A contribution presents a views of
students of pedagogy at Pavol Jozef Šafarik in Košice on the inclusive education at schools
they visited during their compulsory pedagogical practise. A determined data are
complemented with a concrete recommendations from students in the inclusive education
area during pregradual preparation.
Key words:
inclusion, inclusive education, education, equality, pregradual preparation
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UČITEĽ V POZÍCII MENTORA
TEACHER IN THE POSITION OF MENTOR

Tatiana Dubayová - Hedviga Hafičová
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky/Katedra
prírodovedných a technických disiplín
Abstrakt:
Mentoring ako metóda pomoci nie je v oblasti pedagogiky a ďalších pomáhajúcich profesiách
neznáma. Aj keď sa na slovenských školách sa proces mentoringu deje prirodzene, nie je
zakotvený v systéme práce a odohráva sa spontánne, väčšinou na princípe osobnej
preferencie a sympatie medzi učiteľom a žiakom. Hoci sa táto pomoc sa odohráva na pôde
školy, prekračuje rámec vzťahu učiteľ-žiak a odohráva sa v rovine osobného vzťahu.To môže
znamenať benefit pre žiaka, ale zároveň dochádza ku kontaminácii profesionálneho vzťahu
učiteľa daného školským prostredím a profesionálnymi štandardami, čo môže ovplyvňovať
prácu s ostatnými žiakmi.Nejasné ukotvenie tejto činnosti u profesionálov narúša
komunikáciu na pracovisku a môže byť zdrojom nedorozumenia na viacerých komunikačných
úrovniach. Aj keď sú podmienky efektívneho mentoringu na niektorých slovenských školách
už vytvorené, nie každá škola je pripravená ho realizovať na profesionálnej úrovni. Hlavným
cieľom príspevku je zadefinovať postavenie, ciele, úlohy mentora v edukačnom procese na
Slovensku a analýza skúseností s využitím pozície mentora ako nástroja pomoci v
zahraničných edukačných systémoch. Zároveň sa zameriava na vymedzenie jeho
kompetencií, možný konflikt rolí u pedagógov-mentorov a na mentoring ako proces.
Získavanie a rozvoj zručností pre efektívny mentoring je možnou výzvou v pregraduálnej
príprave učiteľov a pre tvorbu programov kontinuálneho vzdelávania.
Kľúčové slová:
mentor, vzťah učiteľ-žiak, kompetencie mentora, modely mentoringu

Abstract:
Mentoring as a method of help is not unknown in the field of pedagogy and other helping
professions. Although in Slovak schools the process of mentoring is natural, it is not part of
the system of work and happens spontaneously, mostly on the principle of personal
preferences and sympathy between the teacher and the pupil. Even this aid is taking place at
school, it goes beyond the teacher-pupil relationship and takes place in the level of a
personal relationship.This may be beneficial to a pupil, but it could be also a source of
contamination of the teacher's professionality within school environment and professional
standards, which may affect work with other pupils.Unclear anchoring of this activity
determines workplace communication in professionals and may be a source of
12. september 2018 Košice
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misunderstanding at multiple levels of communication. Although there are the conditions for
effective mentoring in some Slovak schools, not every school is ready to implement
mentoring on a professional level.The main aim of the contribution is to define the status,
objectives, role of the mentor in the educational process in Slovakia, and analyze the
experience with the use of mentor's position as a tool of assistance in foreign educational
systems.At the same time, it focuses on defining its competencies, the possible conflict of
roles in educators-mentors and mentoring as a process.Gaining and developing skills for
effective mentoring is a potential challenge in undergraduate teacher training and in the
creation of continuing education programs.
Key words:
mentor, relationshopteacher-pupil, mentor competencies, models of mentoring
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KYBERŠIKANOVANIE AKO DÔSLEDOK NEEFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA VOĽNÉHO ČASU
CYBERBULLYING AS A CONSEQUENCE OF INEFFICIENT USE OF LEISURE TIME
Mário Dulovics - Lívia Nemcová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Voľný čas je významnou oblasťou života detí i mládeže. Je zdrojom zážitkov, časom oddychu,
rekreácie i kompenzácie. Je oblasťou veľmi rýchleho rozvoja pod vplyvom meniacej sa
spoločnosti, ale zároveň sa stáva i zdrojom problémov a priestorom pre expanziu rôznych
rizík. Vedecko–technický pokrok spojený s rozvojom informačných a komunikačných
technológií v 21. storočí vo výraznej miere zasiahol štruktúru voľného času detí a mládeže.
Počet užívateľov internetu, medzi deťmi a dospievajúcimi, neustále narastá a narastá aj čas,
ktorý online aktivitám venujú S týmto súvisí aj rozmach online rizík, ktoré ohrozujú deti a
mládež v ich vo voľnom čase.
Cieľom výskumu bolo analyzovať výskyt kyberšikany u žiakov základných škôl vo voľnom
čase. Výskumnú vzorku tvorila žiaci základných škôl (n = 239) v Rimavskej Sobote. Hlavným
výskumným nástrojom bol dotazník vlastného pôvodu. Výskumné dáta sme vyhodnocovali
prostredníctvom deskriptívnej i inferenčnej štatistiky.
Vo výskumnom súbore sme identifikovali 60 agresorov a 60 obetí kyberšikanovania.
Najčastejšou formou kyberšikanovania z aspektu agresorov i obetí boli opakované urážky a
vulgárne nadávky v online komunikácii.
Tak ako môže voľný čas poskytnúť priestor pre pozitívnu sebarealizáciu, môže poskytovať
priestor pre vznik i posilnenie rizikového správania. Zraniteľnou a zároveň rizikovou skupinou
sú deti a mládež, u ktorých je potrebné realizovať rôzne opatrenia.
Kľúčové slová:
rizikové správanie, voľný čas, kyberšikanovanie, žiaci

Abstract:
Leisure time is an important area of life for children and youth. It is a source of experience,
time of relaxation, recreation and compensation. It is a field of very rapid development
under the influence of a changing society, but at the same time it also becomes a source of
problems and room for the expansion of various risks. The scientific and technological
advancement associated with the development of information and communication
technologies in the 21st century has significantly affected the free time structure of children
and youth. The number of Internet users, among children and adolescents, is constantly
increasing and the time they spend on online activities is increasing. This is also related to
the boom of online risks that threaten children and young people in their free time.
12. september 2018 Košice
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The aim of the research was to analyze cyberbullying in primary school pupils in their free
time. The research sample was composed of elementary school pupils (n = 239) in Rimavská
Sobota. The main research tool was a questionnaire of its own origin. We evaluated the
research data through descriptive and inferential statistics.
We identified 60 aggressors and 60 victims of cyberbullying in the research file. The most
common form of cyberbullying in terms of both aggressors and victims was repeated insults
and vulgar swearing in online communications.
As free time can provide room for positive self-realization, it can provide room for the
emergence and strengthening of risk behaviors. A vulnerable and at the same time a risky
group are children and young people who need to take various measures.
Key words:
risk behaviors, leisure time, cyberbullying, pupils
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FENOMENOLÓGIA AKO KRITICKÉ PREMYSLENIE ZÁKLADOV VZDELÁVANIA?
PHENOMENOLOGY AS A CRITICAL CONSIDERATION OF THE FOUNDATIONS OF
EDUCATION?
Jana Exner
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a dejín
filozofie

Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá filozofiou výchovy významného českého filozofa Jana Patočku, ktorého
myšlienky o výchove a vzdelávaní vykazujú značnú aktuálnosť a interdisciplinaritu. Príspevok
sa snaží analyzovať problém vzdelania v kontexte fenomenologickej analýzy krízy súdobej
vedy, ktorej dôsledkom je strata zmyslu a neschopnosť vidieť podstatu vecí. Poukazuje
problém vzdelania ako problém absencie celostného prístupu k vedeniu, ako problém
redukcie vnútorného života človeka výhradne na to, čo sa môže stať predmetom
metodického posúdenia. Fenomenológia 20. storočia predkladá názor, že veda nerieši otázky
ľudskej existencie a zabúda na prirodzený svet človeka, na jeho subjektívny svet. Príspevok
má za cieľ analyzovať základné pojmy pedagogiky vo filozofických intenciách a poukázať na
potrebu filozofie v oblasti výchovy a vzdelávania. Zaoberá sa otázkami: Čo predstavuje
spojenie filozofia výchovy a ako sa odlišuje od súčasnej pedagogiky ako špeciálnej vedy? Do
akej miery možno hovoriť o vzájomnej participácii pedagogiky ako niečoho výsostne
praktického a filozofie, ktorá sa pohybuje na čisto teoretickej rovine? Aká by mala byť
osobnosť učiteľa? Mal by učiteľ disponovať istými filozofickými predpokladmi?

Kľúčové slová:
pedagogika, filozofia, učiteľ, vzdelávanie

Abstract:
This contribution looks at the philosophy of education by the major Czech philosopher Jan
Patočka, whos ideas about education show an considerable amount of recency and
interdisciplinarity. This text tries to analize the problem of education in the context of the
phenomenological analysis od the crisis in today's sciences, which consequently leads to loss
of meaning and incapability to see the point. It points at the problem of education as a
problem of absence of the wholeness of knowing, as a problem of reduction of the internal
human life solely on what can be methodologically assessed. Phenomenology of the 20th
century proposes a notion in which it argues that science doesn't deal with human existance
and forgets about the hamun natural habitat, on his subjective world. The goal of this essay
is to analyze the fundamental terminology of pedagogy in the philosophical intentions and to
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remark the need for philosphy in education and nurturu. It focuses on questions like, What
does the connection of philosophy and education mean and how does it differ from today's
pedagogy as a special science? To what degree can we talk about the mutual participation of
pedagogy as something eminently practical and philosophy, which works on theoretical
grounds? What should be a teacher like? Should a teacher dispose with certain philosophical
qualities?
Key words:
pedagogy, philosophy, teacher, education
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PRÍPRAVA UČITEĽOV V UHORSKU V OBDOBÍ DUALIZMU A JEJ REFLEXIA V KOŠICKÝCH
NOVINÁCH
TEACHER TRAINING IN HUNGARY IN THE LATE 19TH AND AT THE BEGINNING OF THE 20TH
CENTURY AND ITS REFLEXION IN THE NEWSPAPER KOŠICKÉ NOVINY
Katarína Fedáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá problematikou školstva, výchovy a vzdelávania v Rakúsko-Uhorsku v
druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. V úvode sa zdôrazňuje význam školských
reforiem, povinnej školskej dochádzky a zriaďovania škôl ako jedného z rozhodujúcich
faktorov demokratizácie vtedajšej spoločnosti. Ďalej sa zaoberá postavením učiteľov vo
vtedajšej spoločnosti ako aj možnosťami prípravy učiteľov pre jednotlivé typy škôl ako sú
preparandie (učiteľské ústavy), ústavy pre vzdelávanie učiteľov meštianskych a vyšších
ľudových škôl (učiteľské semináre), pedagógiá a študijné semináre. Príspevok sa venuje aj
niektorým, vo vtedajšom Uhorsku obmedzeným, možnostiam vyššieho vzdelávania pre ženy
ako boli učiteľské ústavy alebo prípravky pre učiteľky v detských opatrovniach.
Kľúčové slová:
príprava učiteľov, Rakúsko-Uhorsko, Košické noviny

Abstract:
The introductory part emphasizes the significance of educational reforms as one of the
decisive factors of the democratization of the society at that time. Further the article deals
with the possibilities of teachers´ training of various types of school as well with some
limited possibilities of advanced education for women in the Austrian-Hungarian monarchy
in the late 19th and at the beginning oft he 20th century.
Key words:
teacher training, Austria-Hungary, newspaper Košické noviny
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INOVATÍVNA PEDAGOGIKA ALEBO VYUČOVANIE PODPORUJÚCE UČENIE SA
INNOVATIVE PEDAGOGY OR A TEACHING SUPPORTING LEARNING

Janka Ferencová - Martin Hromada - Martina Kosturková
Prešovská univerzita v Prešove,
pedagogiky/Katedra ekológie

Fakulta

humanitných

a prírodných

vied,

Katedra

Abstrakt:
Vzdelávanie je tou oblasťou ľudskej spoločnosti, ktorá je (či mala by byť) základom jej
pokroku, vývoja. Spája sa predovšetkým so školským vyučovaním, v rámci ktorého neustále
hovoríme o inováciách, inovatívnom vyučovaní, ktoré by malo zabezpečiť zefektívňovanie
učenia sa a jeho výsledkov. V skutočnosti je však školstvo a vzdelávanie stále príliš zastaralé,
založené často na memorovaní, vo väčšej miere na indoktrinácii. Jeho skutočnou podstatou
by malo byť podnecovanie ľudskej kreativity, kritického myslenia, samostatnosti. V príspevku
naznačujeme strnulosť školského vzdelávania, ale aj možnosti skutočnej zmeny. Zamýšľame
sa nad rôznymi prístupmi k definovaniu učenia (vyučovania), zdôrazňujeme evolučný
koncept definujúci učenie iných ako správanie, ktoré sa vyvinulo na to, aby umožňovalo
aktívne učenie sa iných. Cieľom je podnietiť uvažovanie nad školským vzdelávaním a
vyučovaním ako prostriedkom podpory myslenia a nasledovania prirodzeného sklonu
človeka učiť sa. Uvádzame príklady inovatívnej pedagogiky, jej princípov, zdôrazňujeme
potrebu vyššej miery slobody, podnecovania zvedavosti, experimentovania, objavovania,
ktoré sú nevyhnutnou súčasťou a prirodzenou podstatou ľudského učenia sa. Príspevok je
inšpirovaný evolučným prístupom k učeniu a vyučovaniu.
Kľúčové slová:
inovatívna pedagogika, aktívne učenie, vyučovanie podporujúce učenie

Abstract:
Education is the area of human society that is (or should be) the basis of its progress, its
development. It is primarily linked to schooling. We are constantly talking about innovation,
innovative teaching that should make learning more effective and its results more efficient.
However, current education is still too obsolete, often based on memorization and
indoctrination. The incitement of human creativity, critical thinking, autonomy should be the
true essence of education. In the contribution, we indicate the stiffness of the education
system, but also the possibility of real change. We are thinking about different approaches
to defining teaching, emphasizing an evolutionary concept defining teaching as a behavior
that has evolved to enable active learning of others. The aim is to encourage thinking about
school education and teaching as a means of supporting thinking and following the natural
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tendency of a person to learn. We mention examples of innovative pedagogy, its principles,
highlight the need for a greater degree of freedom, stimulating curiosity, experimentation,
discovery that are a necessary and natural part of human learning.
Key words:
innovative pedgogy, active learning, teaching supporting learning
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UČEBNÉ ŠTÝLY A ICH VYUŽITIE PRI PRÍPRAVE VÝCVIKOVÝCH PROGRAMOV
LEARNING STYLES AND THEIR APPLICATION IN TRAINING PROGRAMS
Beata Gajdošová - Aneta Krajňáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej
psychológie a psychológie zdravia/Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice

Abstrakt:
Štúdia ponúka možnosti aplikácie učebných štýlov podľa Honeya a Mumforda (aktívny typ,
reflektívny typ, teoretický typ, pragmatický typ) vo výcvikových programoch. Na vzorke 25
študentov 3. ročníka strednej školy v Košiciach v rámci prieskumu uviedlo 36,9% žiakov
preferenciu reflektívneho učebného štýlu, 24% aktívneho štýlu, 20% študentov uviedlo
preferenciu dvoch učebných štýlov (teoretik – pragmatik, aktivista – teoretik, aktivista –
reflektor), pragmatický učebný štýl bol zastúpený v 8% a teoretický u 12% študentov. Ukážky
aktivít pre jednotlivé učebné štýly sú koncipované pomocou modelu prepájajúceho učebné
štýly a Kolbov cyklus zážitkového učenia (Goffield et al., 2004). K jednotlivým etapám cyklu
učenia sa priraďuje jeden z učebných štýlov (aktívna skúsenosť – aktivista, obzretie/reflexia –
reflektor, zovšeobecnenie – teoretik, aktívne skúšanie – pragmatik). Toto prepojenie
umožňuje oslovenie každého z účastníkov výcvikového programu prostredníctvom jemu
vlastného spôsobu spracovávania informácií ako základu jeho učebného štýlu.
Kľúčové slová:
učebné štýly, výcvikové programy
Abstract:
This study addresses the possibilities for the application of learning styles defined by Honey
and Mumford (activist, reflector, theorist and pragmatist) in training programs. In a sample
of 25 students attending the third grade at a primary school in Košice it was found that
36.9% reported the preference of the reflective learning style, 24.0% preferred the active
style and 20.0% showed equal preference of two types (theorist-pragmatist, activist –
theorist, activist- reflector), the pragmatic learning style was represented by 8% and the
theoretical style by 12%. Examples from activities for individual learning styles are based on
a model combining these learning styles and Kolb´s learning cycle (Goffield et al., 2004). Each
learning style can be allocated to one phase of the learning cycle (active experiencing –
activist, reflective observation – reflector, concluding – theorist, active experimentation pragmatist). This combined model makes it possible to approach each participant with a
style which fits the information processing of his/her learning style.
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Key words:
learning styles, training programs
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FORMATÍVNE HODNOTENIE VO VYUČOVANÍ PRAVDEPODOBNOSTI
FORMATIVE ASSESSMENT IN TEACHING OF PROBABILITY
Tadeáš Gavala
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav matematických
vied
Abstrakt:
Formatívne hodnotenie vyžaduje od učiteľa analýzu informácií získaných v interakcii so
žiakmi a jej využitie pre poskytovanie zmysluplnej spätnej väzby umožňujúcej zvýšiť
efektívnosť učenia. Dôležitým predpokladom pre účinné aplikovanie formatívneho
hodnotenia je, aby učiteľ poznal typické chyby žiakov a miskoncepcie, ktorých príčinou je
neporozumenie základných pojmov a vzťahov. Tematický celok pravdepodobnosť má vo
vyučovaní matematiky výnimočné postavenie, lebo žiaci majú často ťažkosti s porozumením
základných pojmov a postupov riešenia úloh. Nedostatky v porozumení konceptu
pravdepodobnosti a rôzne druhy miskoncepcií vznikajú na základe nesprávnych predstáv,
mylnej intuície a nesprávnej interpretácie skúseností so stochastickými javmi. Vo výskume
sme sa zamerali na dva typy úloh z pravdepodobnosti, a síce na úlohy súvisiace s
d’Alembertovým omylom a na úlohy o Penneyových hrách. Naším cieľom bolo zlepšiť učebné
výsledky žiakov pri riešení uvedených úloh aplikovaním postupnosti diagnostických metód:
vstupný test z pravdepodobnosti, pracovný list pozostávajúci z dvoch častí, lístok na
sebareflexiu žiaka, hárok na formatívne hodnotenie, záverečný test. Výskum sme realizovali
na vzorke žiakov dvoch tried strednej školy. Ukázalo sa, že v priebehu výskumu sa učebné
výsledky týchto žiakov pri riešení vybraných úloh z pravdepodobnosti zvýšili.
Kľúčové slová:
formatívne hodnotenie, pravdepodobnosť, hod mincou, Penneyova hra

Abstract:
The formative assessment requires from a teacher to analyse the information obtained in
interacting with students and its use for providing meaningful feedback to increase the
learning efficiency. An important supposition for the effective application of the formative
assessment is: a teacher has identified typical students' mistakes and misconceptions, the
cause of which is the misunderstanding of the basic concepts and relations. The probability
is exceptional in the teaching of mathematics because students often have difficulties to
understand the basic terms and the procedures for solving problems. Understanding lacks of
the probability concept and various types of misconceptions arise from misleading intuition
and misinterpretations of experience with the stochastic phenomena. In the research, we
focused on two types of probability tasks, namely tasks associated with the d'Alembert's
mistake and tasks about the Penney's games. Our goal was to improve students' learning
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outcomes in solving these problems by applying the sequence of diagnostic methods:
probability input test, two-part worksheet, student self-reflection sheet, formative
assessment sheet, final probability test. We conducted the research on a sample of
secondary school students in two classes. It turned out that during the research the learning
outcomes of these students increased in solving selected probability tasks.
Key words:
formative assessment, probability, coin tossing, Penney's game

12. september 2018 Košice

31

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdelávanie
2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi.
PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽA-LITERÁTA NA FF UPJŠ
UNDERGRADUATE PREPARATION OF A TEACHER-LITERATOR AT FACULTY OF ARTS OF
PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK UNIVERSITY IN KOŠICE
Ivica Hajdučeková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky,
slovanských filológií a komunikácie
Abstrakt:
Príspevok reaguje na súčasné požiadavky kladené na pregraduálnu prípravu študentov VŠ.
Predstavuje aplikáciu myšlienok pedagogického konštruktivizmu vo vyučovaní didaktiky
literatúry (študentov SJaL UAP na FF UPJŠ), a to v rámci jednotlivých zložiek portfólia, ktorým
študenti 1. ročníka uzatvárajú predmet. Monotematické portfólio pozostáva z návrhu
prípravy VH s využitím modelu EUR, z pracovného listu, pretestu a testu, z interaktívnej
prezentácie a návrhu webquestu (príp. učenia sa na stanovištiach). Vypracované kritériá
hodnotenia slúžia aj ako podnet k autoregulácii a autoevalvácii. Portfólio je
reprezentatívnym výstupom, v ktorom sa overuje aj formuje profil odborne rozhľadených,
metodicky pripravených a tvorivých študentov-literátov. Overuje ich metodicko-didaktické
zručnosti, kompetencie aplikovať inovatívne metódy v príprave na vyučovanie a tiež
predpoklad preniesť teoreticky získané vedomosti do školskej praxe. Kladie popritom dôraz
na súčasné trendy rozvíjajúce kritické čítanie a myslenie, t. j. metakogníciu. V praktickej
činnosti, pri príprave portfólia, sa tak vytvára priestor na prepájanie literárnovedných
poznatkov s didaktickými kompetenciami. Štúdia tak ponúka inšpiráciu ako postupovať pri
príprave budúceho učiteľa, jeho odborovo-didaktickej profilácie. Zároveň sa tým otvára
ďalšia perspektíva: využiť návrhy a overiť v praxi v rámci projektu realizovaného v diplomovej
práci.
Kľúčové slová:
didaktika literatúry, pregraduálna príprava, didaktický konštruktivizmus, portfólio

Abstract:
The paper responds to contemporary demands placed on undergraduate preparation of
university students. It presents ideas of pedagogical constructivism as applied to lessons of
literature didactics (concerning students of Slovak language and literature in teacher
preparation program at Faculty of Arts of Pavol Jozef Šafárik University in Košice), within
components of portfolio, which is assigned to students to finish the subject. Monothematic
portfolio consists in a lesson plan using EUR model, a worksheet, a pre-test and a test, an
interactive presentation and a webquest plan (alternatively a plan of learning stands).
Worked-out evaluation criteria may also initiate self-regulation and self-evaluation. The
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portfolio is a representative outcome that verifies and forms a profile of well-educated,
methodically prepared and creative students-literators. It verifies their methodical-didactic
skills, competences in applying innovative methods to preparation for lessons as well as
conditions for transfer of theoretically acquired knowledge into school practice. At the same
time, it puts emphasis on contemporary trends which help to develop critical reading and
thinking, i. e. metacognition. On that account, in practical activity – when preparing a
portfolio – there is an opportunity for interconnection of literary-scientific knowledge and
didactic skills. This study therefore offers an inspiration for how to proceed with teacher
preparation, his/her professional-didactic specialization. At the same time, it offers another
prospect: to use prepared lesson plans and check them out in practice within a project
realized in a diploma thesis.
Key words:
literature didactics, undergraduate preparation, constructivism, portfolio
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INOVATÍVNE METÓDY A HRA NA KLAVÍRI
INNOVATIVE METHODS AND PIANO PLAYING
Dana Hajóssy
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy

Abstrakt:
Inovatívne metódy (aktivizačné metódy) sa stávajú súčasťou vzdelávacích inštitúcií.
Niektorých vo väčšej miere, niektorých v menšej miere. V edukačnej praxi sú však zamerané
na kolektívne vyučovanie. Akým spôsobom je možné ich implementovať do individuálnych
vyučovacích hodín predmetu hra na klavíri na strednom stupni hudobného školstva popisuje
kvalitatívna štúdia, ktorej potreba vyplynula z opakujúcich sa nedostatkov v klavírnej
technike začínajúcich adeptov umeleckého vzdelávania. Cieľom implementácie inovatívnych
metód do edukačného procesu je nielen odstránenie základných nedostatkov v klavírnej hre,
najmä v dvoch zložkách klavírnej techniky a to motorickej zložke a pamäťovej zložke, ale aj
správne a účinné nastavenie funkčnosti celého mechanizmu. Výskumnú vzorku predstavuje 8
študentov hlavného predmetu štúdia na škole umeleckého zamerania, na konzervatóriu.
Použitými výskumnými metódami sú obsahová analýza produktov doplnená o pološtruktúrovaný rozhovor. Získané údaje sú spracované prostredníctvom otvoreného
kódovania a ich výsledky preukázali nielen opodstatnenie ich využitia a je možné ich
odporúčať do praxe, ale poukázali aj na axiologické hľadisko edukačnej činnosti.
Kľúčové slová:
inovatívne metódy, klavírna technika, motorická zložka, pamäťová zložka

Abstract:
Innovative methods (activation methods) become part of educational institutions. Some of
them to a greater extent, some of them to a lesser extent. However, in pedagogical practice
they are focused on collective teaching. How can they be implemented in the individual
lessons of the subject? Piano playing at the middle school of music education, describes a
qualitative study, the need for which emerged from recurring shortcomings in the piano
technique of beginning arts education adepts. The goal of implementing innovative methods
in the educational process is not only to eliminate the basic shortcomings in piano playing,
especially in the two components of piano technique, namely the motor component and the
memory component, but also the correct and effective adjustment of the functionality of the
whole mechanism.
The research sample consists of eight students of the main subject of study at the arts
school, at the conservatory. Using the research methods, content analysis is supplemented
by a semi-structured interview. The obtained data are processed through an open coding
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and its results have demonstrated not only the justification of their use but can also be
recommended in practice and furthermore, they also pointed out the axiological aspect of
the educational activity.
Key words:
innovative methods, piano technique, motor component, memory component

12. september 2018 Košice

35

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdelávanie
2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi.
ZHLUKOVÁ ANALÝZA ORGANIZÁCIE PREDŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA VO VYBRANÝCH
EURÓPSKYCH KRAJINÁCH
CLUSTER ANALYSIS OF PRE-PRIMARY EDUCATION ORGANISATION IN SELECTED EUROPEAN
COUNTRIES
Jana Hnatová
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie

Abstrakt:
Predmetom skúmania v tomto príspevku je organizácia predškolského vzdelávania z dôvodu
jej vplyvu na realizáciu obsahu vzdelávania, včítane predprimárnej matematickej edukácie.
Účelom tohto článku je analyticky zoskupiť vybrané európske krajiny podľa organizácie
predprimárneho vzdelávania prostredníctvom nehierarchického zoskupenia s osobitným
dôrazom na postavenie Slovenskej republiky. Zhluková analýza organizácie predprimárneho
vzdelávania vychádza z nasledujúcich ukazovateľov: vek dieťaťa vstupujúceho do
predprimárneho vzdelávania, vek dieťaťa končiaceho predprimárne vzdelávanie a trvanie
povinného predškolského zaškolenia. Výsledky výskumu poukazujú na odlišnú organizáciu
vzdelania v analyzovaných krajinách.
Kľúčové slová:
predprimárne vzdelávanie, zhluková analýza

Abstract:
The subject of research in this paper is pre-primary education organisation on account of its
impact on the realisation of the content of education including pre-primary mathematics
education. The purpose of this paper is to analytically group the selected European countries
according to pre-primary education organisation, by means of the non-hierarchical
clustering, with a special focus on the position of Slovakia. The cluster analysis of preprimary education organisation is based on the following indicators: the age of the child
entering pre-primary education, the age of the child ending pre-primary education, and the
duration of compulsory pre-school training. The research results indicate different education
organization in the analysed countries.
Key words:
pre-primary education, cluster analysis
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RODIČOVSKÝ VPLYV NA OBRAZ TELA VO VYSVETLENÍ DYSFUNKČNÉHO STRAVOVANIA
ADOLESCENTOV
PARENTAL INFLUENCE OF BODY IMAGE IN EXPLAINING OF DYSFUNCTIONAL EATING
AMONG ADOLESCENTS
Lucia Hricová - Mária Bačíková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej
psychológie a psychológie zdravia

Abstrakt:
Zistenia predošlých výskumov poukazujú na dôležitosť rodičovského pôsobenia vo vysvetlení
dysfunkčného stravovania (DS) detí. Vychádzajúc z Modelu tripartitného vplyvu na
nespokojnosť s telom a poruchy stravovania predkladaná práca poukazuje na významnosť
vplyvu na obraz tela z pohľadu matky.
Cieľom tejto práce je zistiť, ako sa podieľa matkino zaujatie obrazom tela dieťaťa (ZOTD) a
ostatné faktory rodičovského vplyvu na obraz tela a vlastná nespokojnosť s telom dieťaťa
(NT) na vysvetlení indikátora DS - túžba po štíhlosti dieťaťa.
Výskumnú vzorku tvorilo 216 adolescentov z celého Slovenska (53,7% dievčat, Mvek=12,5,
SD=0,55), ktorí zodpovedali na otázky ohľadne rodu, nespokojnosti s telom, túžby po štíhlosti
a ich matiek (Mvek=40,68, SD=4,75), ktoré vyplnili dotazník rodičovského vplyvu na obraz
tela.
Dáta boli spracovávané prostredníctvom štandardnej viacnásobnej regresie. Finálny model
vysvetľuje 21,2% variancie TS po kontrole rodu prostredníctvom pozitívne asociovaných
premenných premenných NT (β=0,36, p<.001) a ZOTD (β=0,16, p<.05). Ostatné faktory
rodičovského vplyvu (zameranie na diéty, dôležitosť vlastného vzhľadu a rodičovská „kultúra
obrazu tela“) neboli v modeli signifikantné.
Výsledky poukazujú na dôležitosť vlastného vnímania nespokojnosti s telom a faktora
odrážajúceho priamy tlak na dieťa zo strany matky. Faktory odrážajúce matkin vlastný vzťah
k obrazu svojho tela sa v tejto súvislosti nepreukázali ako dôležité.
Kľúčové slová:
rodičovský vplyv, obraz tela, dysfunkčné stravovanie, adolescenti

Abstract:
The findings of previous research highlight the importance of parenting in explaining
dysfunctional eating (DE) of children. Based on the Model of Tripartite Influence on Body
Dissatisfaction and Eating Disturbances, the presented work points out the significance of
the influence on body image from the mother's point of view.
12. september 2018 Košice
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The aim of this work is to find out how maternal preoccupation of child´s body image (PCBI)
and other factors of parental influence on body image and child´s own body dissatisfaction
(BD) are involved in explaining of indicator of DE – drive for thinness of adolescents.
A research sample consisted of 216 adolescents from all over Slovakia (53.7% of girls, Mage
= 12.5, SD = 0.55) who responded to questions regarding gender, body dissatisfaction, drive
for thinness and their mothers (Mage = 40.68, SD = 4.75) who completed a parental
influence questionnaire.
Data was processed through standard multiple regression. The final model explains the
21.2% variance of TS after controlling for gender. Positively associated variables in the model
were: BD (β = 0.36, p <.001) and PCBI (β = 0.16, p <.05). Other factors of parental influence
(focus on diet, importance of appearance and parental "body image culture") were not
significant in the model.
The results point to the importance of self-perception of body dissatisfaction and a factor
reflecting direct pressure on the child by the mother. Factors reflecting the mother's own
relationship to the image of her body have not been shown to be important in this context.
Key words:
parental influence, body image, dysfunctional eating, adolescents
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SOCIÁLNA PEDAGOGIKA NA SLOVENSKU – AKTUÁLNE PROBLÉMY A SÚČASNÉ TRENDY V
PROFESII ŠKOLSKÉHO SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA
THE SOCIAL PEDAGOGY IN SLOVAKIA - CURRENT ISSUES AND CURRENT TRENDS IN THE
PROFESSION OF SCHOOL SOCIAL PEDAGOGUE
Jolana Hroncová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky

Abstrakt:
V roku 1978 zakladateľ prof. Ondrej Baláž položil základy slovenskej sociálnej pedagogiky. V
roku 2018 si pripomíname 40. výročie jej vzniku. Počas svojho vývoja prekonala sociálna
pedagogika na Slovensku mnohé problémy, ale aj pozitívny rozvoj. Pozitívne možno hodnotiť
najmä legislatívne ukotvenie profesie sociálneho pedagóga v škole, ktoré v iných krajinách
V4 absentuje, tiež oficiálne zverejnenie profesijného štandardu Sociálny pedagóg a založenie
O.z. Asociácia sociálnych pedagógov.
Kľúčové slová:
sociálna pedagogika, sociálny pedagóg, škola, profesijný štandard Sociálny pedagóg,
Asociácia sociálnych pedagógov

Abstract:
In 1978 founder prof. Ondrej Baláž laid the foundations of Slovak social pedagogy. In 2018
we remind the 40th anniversary of its creation. During its development, the social pedagogy
in Slovakia was overcome many problems but also positive development. It is possible to
positive evaluate especially the legislative anchoring of the social pedagogue profession in
the school, which is absent in the countries of V4, also official publication of social
pedagogue professional standard and create of the social pedagogy association.
Key words:
social pedagogy, social pedagogue, The social pedagogue professional standard, The social
pedagogue association
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PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV MATEMATIKY PRE PRAX
PREPARING PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS FOR CLASSROOM PRACTICE
Veronika Hubeňáková - Ingrid Semanišinová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav matematických
vied, Oddelenie didaktiky matematiky
Abstrakt:
Shulman v roku 1986 popísal Didaktické poznanie obsahu (Pedagogical content knowledge PCK), čím charakterizoval oblasti poznania, v ktorých by mal dobrý učiteľ neprestajne rásť a
dosahovať určitý štandard. Hill a kol. (2008) na základe Shulmanovej definície navrhli model
PCK v predmete matematika. Pri práci s budúcimi učiteľmi matematiky sme empiricky zistili
prehlbujúce sa medzery v PCK, čo nás motivovalo prispôsobiť obsah kurzu Didaktika
matematiky. Vo výučbe tohto predmetu sme sa zamerali predovšetkým na tvorbu a
hodnotenie príprav na vyučovacie hodiny. Úroveň PCK je konceptualizovaná cez päť rubrík,
ktoré v rámci kurzu slúžia na objektívne hodnotenie prezentovaných príprav. Výskumnú
vzorku tvorilo 34 budúcich učiteľov matematiky. Kvalitatívnej analýze boli podrobené
prípravy študentov, ich prezentácia v rámci seminára z Didaktiky matematiky a otázky, ktoré
k prípravám povinne zasielali všetci študenti. U rubrík sme čiastočne overili ich reliabilitu a
na základe kvalitatívnej analýzy sme identifikovali oblasti PCK, v ktorých u študentov nastal
progres v zmysle vytvorených rubrík.
Kľúčové slová:
didaktické poznanie obsahu, budúci učiteľ matematiky, rubriky, príprava na vyučovaciu
hodinu

Abstract:
Shulman (1986) described Pedagogical content knowledge (PCK), which characterized
knowledge areas, in which should a good teacher systematically grow and achieve a certain
standard. Hill at al. (2008) elaborated Shulman´s definition and suggested model of PCK for
mathematics. During the last years, we have empirically observed gaps in the pedagogical
content knowledge (PCK) of our pre-service teachers. This stimulated us to adjust our course
of Didactics of Mathematics. Our new approach is mainly focused on the assessment of the
lesson plans presented by the pre-service teachers. PCK level is conceptualized via five
rubrics, which are used during the course to assess the students´ lesson plans. The research
sample consists of 34 pre-service teachers. We performed qualitative analysis of pre-service
teachers´ lesson plans, their presentation during the course and the questions students
posed to the lesson plan before its presentation. We have partially verified the reliability of
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the rubrics. Based on qualitative analysis, we have identified components of PCK where preservice teachers´ progress was observed as conceptualized via proposed rubrics.
Key words:
pedagogical content knowledge, pre-service teacher, rubrics, lesson plan
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PODPORA, VKLADANIE NÁDEJE A ZMYSLUPLNÁ PARTICIPÁCIA V PROSTREDÍ ŠKOLY A
PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE ŽIAKOV
SUPPORT, HOPING AND MEANINGFUL PARTICIPATION IN SCHOOL AND PROBLEM
BEHAVIOUR OF SCHOOL CHILDREN

Anna Janovská - Mária Bačíková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej
psychológie a psychológie zdravia

Abstrakt:
Problémové správanie žiakov je často uvádzané ako zdroj záťažových situácií u učiteľov a
jeho nárast v ostatnom období je často diskutovanou témou v odbornej i laickej verejnosti. V
našom príspevku sme sa zamerali na rozdiely vo vnímaní protektívnych faktorov (podporné
vzťahy, očakávania a vkladanie nádeje, zmysluplná participácia) v prostredí školy medzi
žiakmi, ktorí udávajú výskyt problémového správania (snaha vyhnúť sa škole; vyrušovanie na
hodine; vulgárne rozprávanie; podvádzanie; odmietanie plniť požiadavky učiteľa;
poškodzovanie školského majetku; bitka; fyzické ubližovanie, zastrašovanie a posmievanie sa
spolužiakom) a tými, ktorí sa problémovo nesprávajú. Výskumný súbor tvorilo 572 (49.3%
dievčat) žiakov základných škôl z celého Slovenska (priemerný vek =12,5 roka). Respondenti
vyplnili Resilience and the Youth Development scale a boli im položené otázky tákajúce sa
výskytu problémového správania. Dáta boli analyzované prostredníctvom deskriptívnej a
neparametrickej rozdielovej štatistiky. Výsledky poukázali na štatisticky významné rozdiely
medzi skupinami žiakov správajúcimi a nesprávajúcimi sa problémovo predovšetkým vo
vnímaní podporných vzťahov a percepcii očakávaní a vkladania nádeje zo strany dospelých
osôb v prostredí školy. Štúdia prispela k porozumeniu faktorov súvisiacich s problémovým
správaním v ranej adolescencii. Výsledky poukázali na skutočnosť, že pozitívne a
podporujúce školské prostredie môže napomôcť k eliminácii problémových foriem správania
sa žiakov.

Kľúčové slová:
podpora, vkladanie nádeje, zmysluplná participácia, problémové správanie

Abstract:
Problem behaviour of the school children is thought as one of the factors of the teachers´
stress. Increasing of problem behaviour in schools is the theme which has been nowadays
often discussed. In our contribution, we focused on the differences in the perception of
protective factors (supportive relationships, expectations and hoping, meaningful
participation) in the school among pupils who report the incidence of problem behaviour
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(avoiding school, disturbing the lesson, using vulgar words, cheating; refusal to meet the
demands of the teacher, damaging school property, fighting, physical harm, intimidation,
and mockery to classmates) and those who do not. The research sample consisted of 572
early adolescents (49.3% girls, Mean age=12, 49) from primary schools in Slovakia. The
respondents completed the Resilience and the Youth Development scale and they were also
asked to answer questions concerning frequency of problem behaviour. Descriptive statistics
and nonparametric tests were used for the data analysis. The results show statistically
significant differences between pupils who report problem behaviour and those, which did
not, especially in perception of supporting relationship and expectations and hoping from
teachers. The study has contributed to the understanding of correlates of problem
behaviour in early adolescence. The results show that positive and supportive school
environment can help to eliminate problem behaviour of school children.
Key words:
support, hoping and meaningful participation, problem behaviour
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STORYTELLING AKO INOVAČNÝ NÁSTROJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM
STORYTELLING AS AN INNOVATIVE TOOL OF HUMAN RIGHTS EDUCATION
Lucia Kamarášová - Gabriela Citterbergová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky

Abstrakt:
Cieľom príspevku je poukázať na význam výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách.
Je potrebné, aby sa výchova a vzdelávanie k ľudským právam stali integrálnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam je nielen
osvojiť si vedomosti a zručnosti, ale aj formovať postoje a hodnotovú orientáciu žiakov. Pri
výchove a vzdelávaní k ľudským právam je dôležité používať také formy, metódy a techniky,
ktoré sú založené na aktivite samotných žiakov. Zaujímavým nástrojom je technika
storytellingu, ktorá rozvíja kritické myslenie, podporuje diskusiu, aktívne počúvanie,
spolupatričnosť, dôveru, rešpekt, porozumenie a spoluprácu. V neposlednom rade rozvíja
predstavivosť. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť, okrem iného aj na výskumy (CVEK,
Eurobarometer) a dokumenty prijaté na národnej úrovni (Analýza súčasného stavu výchovy a
vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve či Akčný plán predchádzania a
eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 20162018), v ktorých je predmetnej problematike venovaná pozornosť.
Kľúčové slová:
výchova a vzdelávanie, ľudské práva, storytelling

Abstract:
The aim of the contribution is emphasize to the importance of the human rights education in
schools. It is necessary that the human rights education become an integral part of the
education process. The aim of the human rights education is not only to acquire knowledge
and skills but also to shape attitudes and value orientation of pupils. In the human rights
education it is important to use forms, methods and techniques that are based on the
activity of the pupils themselves. An interesting tool is a storytelling technique that develops
critical thinking, supports discussion, active listening, companionship, trust, respect,
understanding and cooperation. Last but not least, it develops imagination. The aim of the
contribution is to draw attention among other things to research (CVEK, Eurobarometer) and
documents adopted at national level (Analysis of the current state of the human rights
education in regional education whether Action plan to prevent and eliminate racism,
xenophobia, anti-semitism and other forms of intolerance for years 2016-2018)in which is
this issue pay attention.
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Key words:
education, human rights, storytelling
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PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ: ROLA PEDAGÓGA
THE PERSPECTIVES OF EDUCATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE ROLE OF A
PEDAGOGUE
Andrea Klimková
Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra etiky a aplikovanej etiky

Abstrakt:
Stratégia EHK OSN pre výchovu k udržateľnému rozvoju zahŕňa základné hodnoty solidarity,
rovnosti a vzájomného rešpektovania medzi ľuďmi, krajinami a generáciami, vrátane
zabezpečenia ekonomickej životaschopnosti, spravodlivosti, sociálnej súdržnosti, ochrany
životného prostredia a udržateľného riadenia prírodných zdrojov za účelom uspokojenia
potrieb súčasnej generácie bez ohrozenia možností budúcich generácií uspokojiť svoje
vlastné potreby.Závery z národnej konferencie EVVO SR 2018 (Environmentálne vzdelávanie,
výchova a osveta) však hovoria o nedostatočnom prepojení EVVO a výchovy k udržateľnému
rozvoju, o nedostatočnom prepojení s Agendou 2030. Akú rolu má pedagóg v čase
globálnych výziev: patrí zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne
nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby? Cieľom
príspevku je kritická reflexia súčasného stavu a analýza role pedagóga vo veku udržateľnosti,
vo väzbe na víziu a ciele stratégie a agendy Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj, ktorá má byť
opätovne vytvorená.
Kľúčové slová:
udržateľnosť, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, Agenda 2030

Abstract:
The UNECE Strategy for Education for Sustainable Development includes the core values of
solidarity, equality and mutual respect between people, countries, and generations,
including ensuring economic viability, justice, social cohesion, environmental protection, and
sustainable management of natural resources to meet the needs of today's generation
without jeopardizing future generations to meet their own needs. However, the conclusions
of the national conference EEA-SR 2018 (Environmental Education, and Enlightenment) refer
to the inadequate linking the Sustainable Development with education and to the lack of
links with the Agenda 2030. What role does the educator have at the time of global
challenges: climate change, poverty, economic and social inequalities, or the unsustainability
of the prevailing patterns of production and consumption? The aim of the contribution is to
critically reflect the current situation and to analyse the role of pedagogue in the age of
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sustainability, relating to the vision and objectives of the Strategy and Agenda of the
Government Council for Sustainable Development to be re-created.
Key words:
sustainability, education for sustainable development, Agenda 2030
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BUDÚCI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV A ICH POSTOJ K CUDZÍM JAZYKOM V
PROFESII UČITEĽA
PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS AND THEIR ATTITUDE TO FOREIGN LANGUAGES
Barbara Kordíková - Beáta Brestenská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov/Katedra
didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Abstrakt:
V súčasnom globalizovanom svete sa aj na Slovensku stále väčší dôraz kladie na vynikajúce
ovládanie cudzích jazykov. Vstupom SR do EÚ sa aj náš štát zaviazal plniť európsku jazykovú
politiku ovládania aspoň dvoch cudzích jazykov okrem jazyka materinského.Tieto zmeny
prispeli k významným posunom aj v jazykovom vzdelávaní na Slovensku a viedli k zriaďovaniu
nových bilingválnych škôl, resp. programov. Avšak so zvýšeným dopytom po bilingválnom
vyučovaní stále viac rastie aj dopyt po odborne a jazykovo kvalifikovaných učiteľoch a
väčšina škôl pociťuje ich výrazný nedostatok. Keďže prírodovedné predmety vyučované v
cudzom jazyku sú stále silno zastúpené na väčšine bilingválnych gymnázií, cieľom nášho
výskumu bolo zistiť aký majú študenti všeobecno-vzdelávacích predmetov na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave postoj k jazykom a záujem vyučovať predmety svojej
aprobácie cudzojazyčne v budúcej profesii učiteľa. Na základe získaných výsledkov bolo
našim zámerom navrhnúť spôsob zlepšenia pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Na
dosiahnutie našich cieľov sme ako hlavné výskumné metódy použili dotazník a sémantický
diferenciál.
Kľúčové slová:
prírodné vedy, budúci učitelia, jazyky, bilingválne vzdelávanie, sémantický diferenciál

Abstract:
In the current globalized world, more and more emphasis is placed on a great command of
foreign languages also in Slovakia. With the accession of the Slovak Republic to the EU our
state also committed itself to fulfilling the European linguistic policy of mastering at least
two foreign languages, other than the mother tongue. These changes also contributed to
significant changes in language education in Slovakia and led to the establishment of new
bilingual schools. However, with the increased demand for bilingual education, the need for
professionally and language-qualified teachers has been growing, and most schools feel a
significant shortage. Since science subjects are still strongly represented in most bilingual
grammar schools, we were interested in the attitude of Teacher Training Programme
students at the Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava to languages
and their interest in teaching science through foreign languages in their future career. Based
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on the research results, it was also our intention to come up with relevant suggestions how
to improve the pre-gradual training of prospective teachers. In order to fulfil our goals a
questionnaire and semantic differential were used as main research methods.
Key words:
science, pre-service teachers, languages, bilingual education, semantic differential
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MERANIE NÁZOROV ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA NA ROZVOJ ICH KRITICKÉHO MYSLENIA
METÓDOU SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU
MEASURING THE OPINIONS OF TEACHER STUDENTS ON THE DEVELOPMENT OF THEIR
CRITICAL THINKING BY THE SEMANTIC DIFFERENTIAL METHOD
Martina Kosturková
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra pedagogiky

Abstrakt:
Podľa Svetového ekonomického fóra je kritické myslenie druhá top spôsobilosť človeka
budúcnosti. Aj keď národné a medzinárodné výzvy túto schopnosť deklarujú už dlhšiu dobu,
na Slovensku zaznamenávame absenciu predovšetkým experimentálnych štúdií. Parciálnym
cieľom rozsiahleho experimentu bolo skúmať a porovnať výučbu zameranú na rozvoj
kritického myslenia v porovnaní s tradične koncipovanou výučbou. Intervenčný zásah sa
realizoval v letnom akademickom semestri 2015/2016, 13 týždňov v troch vybraných
študijných predmetoch. Výberový súbor tvorili tri vyrovnané skupiny študentov
v pregraduálnej príprave na učiteľské povolanie Prešovskej univerzity v Prešove (kontrolná
skupina – n = 21; experimentálna skupina 1 – n = 21; experimentálna skupina 2 – n = 20).
Základným merným prostriedkom bol sémanticky diferenciál. Pre potreby štúdie boli názory
experimentálnych skupín na rozvoj kritického myslenia v edukácii sledované v indikátoroch:
seminár, skúsenosť, sebareflexia. Najvýznamnejší rozdiel v názoroch experimentálnych
skupín sme zaznamenali pri aktivite v klasickej a inovatívnej vyučovacej hodine.
Kľúčové slová:
kritické myslenie, dvojfaktorový sémantický diferenciál, faktor energie a hodnotenia, názory
študentov experimentu

Abstract:
According to the World Economic Forum critical thinking is the second top capability of a
man of the future. Although national and international challenges have declared this
capability for a long time, in Slovakia we still lack experimental studies in particular. A partial
goal of the large experiment was to investigate and compare teaching process aimed to
develop critical thinking in comparison with traditionally conceived teaching process. An
intervention was realized in summer academic term 2015/2016, lasting for 13 weeks
in three selected study subjects. The selection file consisted of three equal groups of
students of undergraduate preparation for teaching profession, the University of Prešov
in Prešov (control group - n = 21, experimental group 1 - n = 21, experimental group 2 - n =
20). The basic measuring means was a semantic differential. For the needs of the study,
opinions of the experimental groups on the development of critical thinking in educational
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process were observed in the following indicators: seminar, experience, self-reflection. The
most significant difference in the opinions of the experimental groups has been recorded
with activity during a standard lesson and an innovative lesson.
Key words:
critical thinking, two-factor semantic differential, energy and evaluation factor, views of
tested students
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NÁZORY ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA NA ROZVOJ ICH ARGUMENTAČNÝCH SCHOPNOSTÍ
OPINIONS OF THE TEACHER STUDENTS ON THE DEVELOPMENT OF THEIR ARGUMENTATIVE
SKILLS
Martina Kosturková - Klára Velmovská
Prešovská univerzita v Prešove/Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta humanitných a
prírodných vied/ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra pedagogiky/Katedra
základov a didaktiky fyziky
Abstrakt:
Schopnosť argumentovať je základnou spôsobilosťou kriticky mysliaceho človeka. Ide
o dôležitý aspekt ľudskej inteligencie a je integrálnou súčasťou rôznych profesionálnych
aktivít. Absolventi učiteľstva, zvlášť v súčasnej dobe, potrebujú mať dobré znalosti
o usudzovaní a rozhodovaní preto, aby: 1) vedeli v praxi konštruktívne riešiť problémy
s využitím logického usudzovania a relevantnej argumentácie; 2) tieto procesy naučili svojich
žiakov. Parciálnym cieľom rozsiahleho výskumu bolo zistiť, ako študenti učiteľstva z troch
fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove (N = 484; dostupný výber) vnímajú rozvoj ich
argumentačných schopností učiteľmi. Základným merným prostriedkom bola schéma
zameraná na posúdenie rozvoja vyučovacích stratégií kritického myslenia podľa Paula (1992),
z ktorých sa pre potreby štúdie vybrali položky orientované na argumentáciu. Celkovo je
možné zhodnotiť, že škola podľa vyjadrenia študentov podporuje ich argumentačné
schopnosti na uspokojivej úrovni (klasifikačný stupeň D). Obsah a závery štúdie orientujú
pozornosť na to, že schopnosť – používať podložené dôkazy, správne argumentačné postupy,
dospieť k záverom, predpokladať dôsledky svojich rozhodnutí a pod., sú elementárnymi
spôsobilosťami súčasného človeka.

Kľúčové slová:
argumentácia, argument, vybrané komponenty orientované na argumentáciu, hodnotenie
rozvoja argumentačných schopností študentmi

Abstract:
The ability to argue is the basic capability of a critically- minded person. It is an important
aspect of human intelligence and an integral part of various professional activities. Teachers
graduates, especially nowadays, need to have good knowledge of judgement and decision
making in order: 1) to be able to solve problems constructively using means of logical
judgement and relevant argumentation in their practice and 2) to teach their students
these processes. A partial goal of the extensive research was to find out how teachers
students of the three faculties of the Univerzity of Prešov in Prešov (N = 484; available
choice) perceive the development of their argumentative abilities by teachers. The main
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measuring means was a scheme used to assess the development of critical thinking teaching
strategies by Paul (1992), out of which several argumentation-oriented items were chosen
for the study. Overall, according to students' statements the school supports their
argumentative skills at a satisfactory level (Grade D). Both content and conclusions of the
study draw attention to the fact that the ability to use substantiated evidence, correct
argumentative procedures, coming to conclusions, anticipating consequences of decisions,
etc. are elementary capabilities of a human nowadays.
Key words:
argumentation, argument, selected argumentation-oriented components, evaluation of the
development of argumentative abilities by students

12. september 2018 Košice

53

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdelávanie
2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi.
ANALÝZA NÁZOROV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV NA ICH PROFESIJNÝ ROZVOJ
ANALYSIS OF ATTITUDES OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES TOWARDS PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
Veronika Kušnírová - Božena Švábová
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša, Katedra
predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (v Levoči)
Abstrakt:
Príspevok prezentuje výsledky kvantitatívneho výskumu skúmajúceho záujem pedagogických
zamestnancov primárneho stupňa o ich profesijný rast, ďalšie vzdelávanie a hodnotenie
možností ich profesionálneho rozvoja. Dotazníkovou metódou zisťuje názory, aký je záujem
pedagogických zamestnancov primárneho stupňa vzdelávania o ďalšie vzdelávanie
v súvislosti so zmenami v školstve a s presadzovaním inkluzívneho vzdelávania do škôl.
Ozrejmuje, ako pedagogickí zamestnanci hodnotia svoje osobnostné kvality a hlavne záujem
o ochotu ďalšieho profesijného rastu a vzdelávania sa. Následne prezentuje ich záujem o
školenia.

Kľúčové slová:
profesijný rozvoj, pedagogickí zamestnanci, ďalšie vzdelávanie

Abstract:
The paper presents the results of quantitative research examining the interest of primary
education teachers in their professional growth, further education and assessment of the
possibilities of their professional development. The paper uses a questionnaire identifies
opinions of primary education pedagogical employees on interest in further education in the
context of changes in education and the promotion of inclusive education in schools. It
clarifies how pedagogical staff evaluate their personal qualities, above all, interest in the
willingness of further professional growth and education. Consequently, it shows their
interest in training.

Key words:
professional

development,
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NÁZORY UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV NA DIDAKTICKÉ KOMPETENCIE ŠTUDENTOV
OPINIONS OF TEACHERS AND EDUCATORS ON THE DIDACTIC COMPETENCES OF STUDENTS
Milena Lipnická - Eva Cvitkovičová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a
predškolskej pedagogiky
Abstrakt:
Teoretickými východiskami v príspevku prezentovaných výsledkov prieskumu boli poznatky o
didaktických kompetenciách študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky
a činnostiach cvičných (kooperujúcich) učiteľov na pedagogickej praxi študentov. Cieľom
prieskumu bolo poznať názory cvičných učiteliek MŠ a vychovávateliek ŠKD na vybrané
didaktické kompetencie študentov bakalárskeho štúdia v rozvíjaní jazykovej a literárnej
gramotnosti detí. Do prieskumu boli zapojené všetky cvičné učiteľky MŠ a vychovávateľky
ŠKD, ktoré viedli študentov na pedagogickej praxi v ak. r. 2017/2018. Metódou výskumu bol
dotazník, jeho návratnosť bola u cvičných učiteliek MŠ 65,22% a cvičných vychovávateliek
ŠKD 34,62%. Analýzou a porovnaním údajov v prieskume bolo zistené, že cvičné
vychovávateľky sú viac presvedčené o pozitívnom rozvoji vybraných didaktických
kompetencií študentov, než cvičné učiteľky MŠ. Ďalšie údaje z prieskumu sú v príspevku
analyzované a opísané. Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu KEGA č. 013UMB-4/2017
s názvom Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom
bakalárskom štúdiu, ktorého zodpovednou riešiteľkou je doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
Kľúčové slová:
materská škola, pedagogická prax, školský klub detí, študent, učiteľ, vychovávateľ

Abstract:
The theoretical background in the contribution of the presented survey results was the
knowledge about the didactic competencies of pre-school and elementary pedagogy
students and the activities of the training (cooperant) teachers in the pedagogical practice of
the students. The aim of the survey was to know the opinions of the teachers of
kindergartens and educators of after-school care centre on selected didactic competences of
students of bachelor study in developing language and literary literacy of children. The
survey involved all the training teachers of the kindergarten and educators of the afterschool care centre who led the students to pedagogical practice in ac. r. 2017/2018. The
method of the research was a questionnaire, its return was 65.22% for the training teachers
of the nursery school and 34.62% for the training educators of the after-school care centre.
By analyzing and comparing survey data, it was found that trainee educators are more
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convinced of the positive development of selected didactic competencies of the students
than the training teachers of the kindergarten. Further research data is analyzed and
described in the paper. The contribution was developed as part of the KEGA project no.
013UMB-4/2017 entitled Creation of a curriculum in the area of linguistic and literary
literacy in a newly-accredited bachelor study, whose responsible researcher is doc. PaedDr.
Milena Lipnická, PhD.
Key words:
kindergarten, pedagogical practice, after-school care centre, student, teacher, educator
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VYUŽÍVANIE GRAFICKÝCH MODELOV PRI RIEŠENÍ SLOVNÝCH ÚLOH VO VYUČOVANÍ
MATEMATIKY
THE USE OF GRAPHICAL MODELS FOR SOLVING WORD PROBLEMS IN MATHEMATICS
TEACHING
Stanislav Lukáč
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav matematických
vied
Abstrakt:
Závery z rôznych testovaní aj skúsenosti učiteľov matematiky ukazujú, že žiaci dosahujú nízku
úspešnosť pri riešení slovných úloh vo vyučovaní matematiky. Príčiny tohto javu možno
hľadať hlavne v neporozumení zadania slovných úloh a v neporozumení a nedostatočnom
využívaní vhodných postupov pri riešení slovných úloh. Pre zlepšovanie a uľahčenie
porozumenia stratégií riešenia slovných úloh možno vo výučbe matematiky využívať vhodne
zostavené grafické modely. Pomocou digitálnych technológií možno implementovať do
grafických modelov dynamiku a interaktivitu, ktorá umožňuje žiakom meniť niektoré
parametre v modeli a pozorovať zmeny závislých premenných. Práca s jednoduchými
aritmetickými a grafickými modelmi je predpokladom pre porozumenie a využívanie
zložitejších matematických modelov pri riešení problémov, základom ktorých sú rovnice,
nerovnice a matematické funkcie.
V príspevku sú opísané možnosti využitia vybraných typov grafických modelov pri eliminácii
miskoncepcií a zlepšení porozumenia riešenia slovných úloh. Navrhnuté postupy sú
podložené prvými výsledkami nášho výskumu zameraného na hodnotenie schopnosti žiakov
prvého ročníka strednej školy využívať rôzne typy modelov pri riešení slovných úloh. Z
kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy žiackych riešení úloh vyplýva, že žiaci nevedia využívať
grafické modely a často sa dopúšťajú typických chýb, ktorých príčinou sú miskoncepcie a
nesprávna interpretácia vzťahov medzi premennými.
Kľúčové slová:
vyučovanie matematiky, slovné úlohy, grafické modely

Abstract:
Conclusions from various assessments show that students achieve low success in solving
word problems in mathematics teaching. The causes of this phenomenon can be found
mainly in the misunderstanding of the problem assignment and in an insufficient use of
appropriate strategies for solving word problems. Appropriately designed graphical models
could be used in mathematics teaching to improve understanding of strategies of solving
word problems. Digital technologies allow the implementation of interactivity to graphical
12. september 2018 Košice

57

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdelávanie
2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi.
models, which enables students to change some parameters in the model. The work with
simple arithmetic and graphical models is a prerequisite for understanding more complex
mathematical models for solving problems based on equations and mathematical functions.
The possibilities of using selected types of graphical models to eliminate misconceptions and
to improve the understanding of solving word problem are described in the paper. The
proposed procedures are based on the first results of our research focusing on the
assessment of the first-year secondary school students' abilities to use different types of
models in solving word problems. Quantitative and qualitative analysis of students' solutions
shows that students can't use graphical models and they often commit typical mistakes that
are caused by misconceptions and misinterpretations of relationships between variables.
Key words:
mathematics teaching, word problems, graphical models
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NIEKTORÉ ASPEKTY INTERKULTURALITY V AKTUÁLNOM DIDAKTICKOM PROCESE NA
SLOVENSKU
SOME ASPECTS OF THE INTERCULTURALITY IN ACTUAL DIDACTIC PROCESS IN SLOVAKIA
Andrea Markulíková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky
Abstrakt:
Interkulturalita medzi jazykovými prostrediami bola daná historicky v Rakúsko-Uhorsku. Vo
Francúzsku, historickej koloniálnej mocnosti, bol tento aspekt známy a v niektorých rovinách
skúmaný. V modernej dobe pristupujú k tomu vplyvy nielen fyzických osôb iných jazykových
skupín, ale aj vplyvy cudzojazyčných médií. Na Slovensku sú etablované základné a stredné
školy vyučujúce v cudzom jazyku, ktoré navštevujú nielen deti cudzincov, ale aj deti
slovenských občanov. Podobne aj na vysokých školách študujú cudzinci. V tomto prostredí sa
predpokladá interkultúrny vplyv, ktorý sa pokúsime analyzovať kvalitatívnymi a
kvantitatívnymi metódami. Vytvoríme experimentálny model cca 150 žiakov základnej a
strednej škole s rozšíreným jazykovým vyučovaním, Súbor sa bude ďalej deliť na skupiny:
I.
Žiaci pochádzajúci z homogénnej slovensky hovoriacej rodiny.
II.
Skupina pochádzajúca z heterogénneho prostredia, t. j. jeden z rodičov je cudzincom
z inej jazykovo-kultúrnej skupiny.
III.
Skupina z jazykovo homogénneho prostredia cudzincov.
V časovom slede sa bude štandardizovaným rozhovorom a inými metódami, zameranými na
interkulturalitu skúmať reakcie subjektov všetkých troch skupín.
Z didaktického pohľadu možno použiť Európsky spoločný referenčný rámec pre lingvistov
(CELV). Výsledky nám pravdepodobne naznačia, že vplyv interkultúrnych faktorov v
didaktickom procese sa v najbližšom období výrazne zvýši.
Kľúčové slová:
interkulturalita, didaktický proces, rôznojazyčné prostredie, Slovensko

Abstract:
In Slovakia, the presence of foreign experts and etc. their families form the contemporary
context of interculturality. Interculturality between linguistic environments has been
historically set in the Austro-Hungarian Empire. In France, historical colonial empire, this
aspect has been known and explored at some levels. In modern period, influences of the
foreign mass medias can be observed as well. In Slovakia there are primary and secondary
schools teaching in foreign languages, not only children of foreigners or attending, but also
children of Slovak citizens. Similarly, foreigners study also at the universities. In this
environment, the intercultural influence, will be analysed by qualitative and quantitative
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methods. The experimental model of ca 150 presschooler of primary and high schools with
extensive language teaching will be created. This statistical group will be divided into 3
subgroups:
I. – the homogenous Slovak linguistic subgroup
II. – the heterogeneous linguistic subgroup
III. – the homogenous foreign linguistic subgroup
In a time order, standardized interviews and other methods focused on interculturality will
be used for the examination of responses of all three groups’ subjects.
The Common European Linguistic Framework (CELV) can be used from didactic point of view.
The results are likely to suggest the impact of intercultural factors in the didactic process will
increase significantly in the near future.
Key words:
interculturality, didactic process, multilingual environment, Slovakia
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ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP V EDUKAČNÍM PROCESU
FEMALE AND MALE PRINCIPLE IN THE EDUCATION PROCESS
Jiří Martinec - Věra Vojtová
Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta, Katedra speciální a inkluzivní
pedagogiky
Abstrakt:
Specifikací obecně charakterizovaného ženského a mužského principu v edukačním procesu
se zabývá tato odborná studie zaměřená na možnosti změny ve vzorcích chování u dětí a
mládeže s diagnostikovanou poruchou chování a emocí. Tradiční edukační proces je
podmíněn sociálním prostředím a jeho normami. Jedná se o podmíněnost společenskou,
která vychází z hodnot nastavených nejen požadavky výchovy a vzdělávání, ale také z
okolností založených na profesní vyspělosti pedagogických pracovníků. Jedná se o celkové
začlenění profese pedagoga ve společenské struktuře podléhající sociálním vývojovým
trendům s různým stupněm očekávání a možnostmi uplatnění ve srovnání s jinými
profesemi. Výběr pedagogické profese tak podléhá nejen potřebě pracovat s těmi, které
vzděláváme a vychováváme, ale také může vycházet z předpokladu finanční nezávislosti, což
do jisté míry předurčuje zastoupení žen a mužů v tomto povolání. Zároveň platí, že zralá a
odborně zaměřená osobnost pedagoga, ať už je to muž nebo žena, patří mezi jeden z
nejdůležitějších faktorů určujících úspěšnost edukačního procesu. Nejen v tradičním
edukačním procesu ale především v prostředí ústavní výchovy (tedy s dětmi a mládeží s
poruchou chování a emocí) jsou požadavky na rovnoměrné rozdělení mužů a žen mezi
pedagogy výrazné. Rovnováha v zastoupení žen a mužů tak dává prostor pro edukační
model, který je pochopitelný a zároveň poskytuje možnosti ke změně v případě narušeného
vzorce chování dětí a dospívajících.
Kľúčové slová:
porucha chování a emocí, edukační principy

Abstract:
The specification of a generally characterized female and male principle in the educational
process is dealt with in this study of the possibility of changing patterns of behavior in
children and youth with a diagnosed disorder of behavior and emotions. The traditional
education process is conditioned by the social environment and its norms. It is a social
conditionality based on the values set not only by the requirements of education and
training, but also by the circumstances based on the professional maturity of the teaching
staff. This is the overall incorporation of the educator's profession into a social structure
subject to social development trends with varying degrees of expectations and possibilities
of application compared to other professions. The choice of the pedagogical profession is
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thus subject not only to the need to work with those we educate and educate, but also to
the assumption of financial independence, which to a certain extent determines the
representation of women and men in this profession. At the same time, the mature and
professional personality of the educator, whether male or female, is one of the most
important factors determining the success of the educational process. Not only in the
traditional educational process, but also in the institutional care environment (thus with
children and youths with behavioral and emotional disorder), the requirements for equal
distribution of men and women among teachers are significant. The balance of
representation of women and men thus provides scope for an educational model that is
understandable and at the same time provides opportunities for change in case of disturbed
patterns of behavior of children and adolescents.
Key words:
behavioral and emotional disorder, principles of education
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UČITEĽ HUDOBNÉHO UMENIA A MODERNIZÁCIA UMELECKEJ EDUKÁCIE
PROSTREDNÍCTVOM E-LEARNINGU
MUSIC TEACHER AND MODERNIZATION OF EDUCATION BY E-LEARNING
Pavel Martinka
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry
Abstrakt:
Príspevok pojednáva o aktuálnych potrebách inovácie hudobnej edukácie
implementovania moderných e-learningových prostriedkov do edukačného procesu.

a

Kľúčové slová:
e-learning, hudba, hudobná edukácia

Abstract:
The paper deals with needs of inovation in music education by implementation of electronic
textbooks in education process.
Key words:
e-learning, music, music education
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VÝZVY EDUKAČNEJ REALITY
CHALLENGES OF EDUCATIONAL REALITY
Katarína Mayer
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra andragogiky
Abstrakt:
Pedagóg v 21. storočí čelí mnohým výzvam. Nie je postačujúce zamerať jeho pregraduálnu
prípravu a celoživotné vzdelávanie na erudovanosť v problematike samotnej, je nevyhnutné,
aby sa orientoval na zvyšovanie digitálnych kompetencií a súčasne bral na zreteľ
charakteristiky učiacich sa, ktoré limitujú kapacitu prijímania, spracovávania a aplikácie
poznatkov. Technologický pokrok môže edukáciu facilitovať v prípade, ak rešpektuje
biologickú evolúciu, t. j. nastane synergia medzi potrebou edukácie, didaktickou stránkou
edukácie a osobnosťou učiacich sa. Je potrebné si uvedomiť, že to, čo je výzvou pre
pedagóga, je súčasne výzvou aj pre učiaceho sa. Optimálne zvolené moderné technológie a
adekvátny spôsob prezentácie obsahu vzdelávania môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri
zefektívňovaní edukácie.
Kľúčové slová:
edukácia, moderné technológie, digitálna kompetencia, osobnosť učiaceho sa

Abstract:
The pedagogue in the 21st century faces many challenges. It is not sufficient to focus his
undergraduate preparation and lifelong education for erudition in the issue itself, it is
essential that orientates on enhancing digital competencies, while taking into account the
characteristics of learners, which limit the capacity of receiving, processing and application
of knowledge. Technological progress can facilitate education if it respects the biological
evolution, it means there will be a synergy between the need for education, the didactic
aspect of education and the personality of the learner. It should be remembered that what is
a challenge for a teacher is at the same time a challenge for the learner. Optimally chosen
modern technologies and adequate method of presentation of educational content can play
a key role in making education more effective.
Key words:
education, modern technology, digital competencies, the personality of the learner
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VYSOKOŠKOLSKÁ PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITELIEK MATERSKÝCH ŠKÔL
UNIVERSITY EDUCATION OF FUTURE TEACHERS OF KINDERGARTENS
Monika Miňová
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej
pedagogiky a pychológie
Abstrakt:
V príspevku sa autorka zamýšľa nad vysokoškolskou prípravou budúcich učiteľov materských
škôl v kontexte legislatívnych zmien v našej spoločnosti a vo vzťahu ku kurikulárnej reforme v
predprimárnom vzdelávaní. Prezentuje výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo získať
spätnú väzbu od študentov odboru Predškolská pedagogika na pregraduálnu prípravu
výkonu ich budúcej profesie.

Kľúčové slová:
učiteľka, pregraduálna príprava, kompetencie

Abstract:
In the contribution, the author considers the higher education of future teachers of nursery
schools in the context of legislative changes in our society and in relation to curricular
reform in pre-primary education. Presents the results of the survey to get feedback from
pre-school pedagogy students to undergraduate their future profession.
Key words:
teacher, undergraduate training, competence
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MOŽNOSTI PREVENCIE ONLINE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA ZO STRANY SOCIÁLNEHO
PEDAGÓGA A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V KRAJINÁCH V4
POSSIBILITIES OF PREVENTION OF ONLINE RISK BEHAVIOR BY SOCIAL EDUCATOR AND
PEDAGOGICAL STAFF IN V4 COUNTRIES
Miriam Niklová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Internet ako novodobé médium predstavuje jeden z najvýznamnejších komunikačných
prostriedkov 3. tisícročia. Deti a mládež patria na jednej strane k najpočetnejším a
najaktívnejším užívateľom elektronických médií, na strane druhej sú zároveň najrizikovejšou
skupinou jednak vzhľadom na to, že nedokážu vždy kriticky selektovať informácie, ktoré im
média ponúkajú a jednak preto, že virtuálny priestor vytvára prostredie pre vznik rizikového
správania vo virtuálnom prostredí, ktoré môže ohroziť nielen jednotlivcov samotných, ale aj
ich blízke či široké okolie. Cieľom štúdie je priblížiť a poukázať na nutnosť predchádzania a
riešenia online rizikového správania detí a mládeže v teoreticko-empirickej rovine so
zreteľom krajín V4, na Slovensko, Maďarsko, Poľskú republiku a Českú republiku.
Kľúčové slová:
prevencia, rizikové správanie, žiak, sociálny pedagóg, učiteľ, krajiny V4, škola

Abstract:
The Internet as a medium of the new era represents one of the most important
communication tool of the third Millennium. The children and youth belong among the
largest and most active electronic media user groups, but they also represent the group at
the greatest risk, since they are not always able to critically select the information offered by
the media. The virtual environment is favourable for the development of risk behaviour,
endangering not only the individuals, but also their surroundings. The study aims to explain
the topic and point out that the online risk behaviour among the children and youth must be
addressed on the theoretical and empirical levels in the V4 countries: Slovakia, Hungary,
Poland and the Czech Republic.
Key words:
prevention, risk behavior, pupils, social educator, the teacher, country V4, school
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TYPY PROFESIJNEJ REFLEXIE V PRÁCI UČITEĽOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY
THE PROFESSIONAL REFLECTION TYPES IN THE WORK OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS
Michal Novocký
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky

Abstrakt:
V príspevku prezentujeme výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie frekvencie
realizácie profesijnej reflexie učiteľmi základných škôl. Použili sme výskumnú metódu
dotazníka. Pri jeho tvorbe sme sa inšpirovali dotazníkom, ktorý vypracovali Akbari et al.
(2010) za účelom monitorovania realizácie profesijnej reflexie učiteľov vyučujúcich anglický
jazyk na jazykových školách v Iráne. Výskumnú vzorku tvorilo 390 učiteľov základných škôl.
Získané dáta sme podrobili exploračnej faktorovej analýze, ktorá preukázala existenciu
piatich faktorov. Hodnota Cronbachovho alfa za dimenzie sa pohybovala v rozmedzí 0,59 –
0,89. Štatisticky významný rozdiel vo frekvencii realizácie typov profesijnej reflexie z hľadiska
pohlavia respondentov sa nepotvrdil (p ≥ 0,05). Priama závislosť medzi frekvenciou realizácie
typov profesijnej reflexie a dĺžkou praxe respondentov sa takisto nepreukázala (p ≥ 0,05).
Kľúčové slová:
profesijná reflexia, učiteľ, základná škola

Abstract:
In the paper we present the results of the research, which was focused on realization of
professional reflection frequency by teachers of secondary schools. We used the research
method of the questionnaire. At his creation, we were inspired by a questionnaire
developed by Akbari et al. (2010) to monitor of the professional reflection realization of
teachers teaching English in Iran language schools. The survey sample consisted of 390
secondary school teachers. On the obtained data, we performed an exploratory factor
analysis that demonstrated the existence of five factors. The Cronbach alpha value for the
dimensions ranged from 0.59 to 0.89. The statistically significant difference in the realization
of frequency of types professional reflection from point of view of the respondent gender
perspective was not confirmed (p ≥ 0.05). The direct dependence between the realization of
frequency of types professional reflection and the practice length of respondents was also
not demonstrated (p ≥ 0.05).
Key words:
professional reflection, teacher, secondary school
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INOVÁCIA OBSAHU VYUČOVANIA TEMATICKÉHO CELKU ZOBRAZOVANIE ZEME PRE 5.
ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PREDMETE GEOGRAFIA
AN INNOVATION OF EDUCATIONAL CONTENT OF THE TOPIC „PROJECTION OF EARTH“ FOR
5TH CLASS PRIMARY SCHOOL IN SUBJECT GEOGRAPHY

Veronika Ondová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie
Abstrakt:
Je spoločenskou požiadavkou, aby bolo vzdelávanie na základných a stredných školách
odrazom vedeckého poznania a potrieb žiaka pre jeho osobný a profesijný život.
Aj v geografii došlo v ostatnom období k výraznému pokroku v skúmaní a pochopení
zložitosti krajiny. Učebnice tento pokrok vzhľadom na dynamiku procesov nepokrývajú a
preto je nutné, aby boli témy, ktoré si vyžadujú inováciu, spracované a sprístupnené
učiteľom. Tento cieľ je obsiahnutý v národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.
storočie, ktorý sa zameriava na inováciu prírodovedných predmetov, matematiky a
informatiky a súčasťou ktorých je aj geografia.
V zmysle modernizácie vyučovania geografie uvedieme inovatívne prístupy k vyučovaniu
tematického celku Zobrazovanie Zeme pre 5. ročník základných škôl využitím
geoinformačných technológií, ako napríklad GNSS, geoweby, geoaplikácie alebo „Krajina na
dotyk“ (angl. tangible GIS).V príspevku prinesieme prehľad týchto technológií a aktivity,
ktoré možno implementovať do vyučovacieho procesu.
Kľúčové slová:
inovácia obsahu vyučovania, geoinformačné technológie, geoaplikácie

Abstract:
Primary and secondary school education is a social need for pupils’ personal and
professional development. Nowadays, the complexity of the landscape surface has been
greatly explored in Geography. The rapid progress of landscape transformation research
requires an innovation of school-book and their content. This goal is stated in the national
project „IT Academy – education for the 21st century“ which is focused on an innovation in
such subjects as Mathematics, IT, Geography etc. Within this topic, we will discuss modern
ways of teaching Geography and will introduce an approach to using geo-informational
technologies including GNSS, geo-webs, geo-applications or Tangible landscape (tangible
GIS) in the teaching of the topic „Projection of Earth“. We will provide an overview of
technologies and activities, which can be implemented in the teaching process.
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Key words:
innovation of education, geo-informational technologies, geo-applications
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DLHODOBÝ EFEKT PROGRAMU PREVENCIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK UNLUGGED
MEDZI ŠKOLÁKMI SR VO VZŤAHU KU KONZUMÁCII ALKOHOLU
THE LONG-TERM EFFECT OF DRUG USE PREVENTION PROGRAM UNPLUGGED ON ALCOHOL
USE AMONG SLOVAK SCHOOLCHILDREN
Oľga Orosová - Beáta Gajdošová - Anna Janovská
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej
psychológie a psychológie zdravia
Abstrakt:
Na výskumných dátach založená prevencia užívania návykových látok, skúmanie efektívnosti
a účinnosti školských programov prevencie užívania návykových látok je pretrvávajúcou
výzvou školskej praxe na Slovensku. Cieľom štúdie (APVV 0253-11, APVV-15-0662, KEGA
016UPJŠ-4/2017) bolo skúmať efektívnosť univerzálneho programu prevencie užívania
návykových látok Unplugged (https://www.eudap.net/) medzi slovenskými školákmi
(N=1195 žiakov, 52,6% dievčat, vek=11,52 SD=0,61, 655 žiakov kontrolnej skupiny, 540
žiakov experimentálnej skupiny). Behaviorálnym indikátorom efektívnosti bola konzumácia
alkoholu v priebehu posledných 30 dní osemnásť mesiacov po implementácii programu
Unplugged (T2). Dáta boli spracované BLR v SPSS 20. Skúmaný bol priamy efekt štyroch
prediktorov modelu BLR (konzumácia alkoholu v období posledných 30 dní a fajčenie
tabakových cigariet v období posledných 30 dní udávaných žiakmi v čase pred
implementáciou Unplugged programu (T1), rod, Unplugged program) a interakčný efekt
Unplugged x konzumácia alkoholu v období posledných 30 dní v čase T1 (pred
implementáciou Unplugged).
Výsledky preukázali štatisticky významný priamy efekt konzumácie alkoholu a fajčenia
tabakových cigariet v čase T1 na konzumáciu alkoholu, ktorú udávali školáci v čase T2.
Štatisticky významný interakčný efekt preukázal, že z tých školákov, ktorí v čase T1 neudávali
konzumáciu alkoholu, vyššie percento žiakov kontrolnej v porovnaní s experimentálnou
skupinou udávalo konzumáciu alkoholu v čase T2.
Záver: Fajčenie tabakových cigariet a konzumácia alkoholu zvyšuje pravdepodobnosť
udávania konzumácie alkoholu školákmi aj po 18 mesiacoch. Výsledky podporujú dôležitosť
včasnosti intervencie a predpoklad efektívnosti Unplugged programu v prevencii/podpore
očakávaného so zdravím súvisiaceho správania bez konzumácie alkoholu.
Kľúčové slová:
Unplugged, alkohol, prevencia
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Abstract:
The research-based drug use prevention, the investigation of the effectiveness and the
efficacy of the school-based drug use prevention programs among Slovak schoolchildren is a
current issue.
The aim of this study (APVV 0253-11, APVV-15-0662, KEGA 016UPJŠ-4/2017) was to explore
the effect of the program Unplugged (https://www.eudap.net/) on the past month alcohol
use between baseline (T1) and subsequent test 18 months later (T2) measurers (N=1,195
participating schoolchildren, M=11.52; 52.6% girls, SD=0.61, 540 scholars of the
experimental group passed 12-week classes of school-based drug use prevention program
Unplugged, 655 scholars of the control group without intervention). Direct logistic regression
was performed to assess the impact of four predictors (the past month alcohol use at T1, the
past month tobacco smoking at T1, gender, the program Unplugged) on the likelihood that
schoolchildren would report the past month alcohol use (T2). The interaction effect
(Unplugged x the past month alcohol use at T1) was explored.
The direct effects of alcohol use at T1 and tobacco smoking at T1 on alcohol use at T2 were
found in this study. The interaction effect indicated that from among schoolchildren without
alcohol use at T1 a higher percentage of schoolchildren of the control group reported
alcohol use 18 months later at T2 compared to experimental group.
Alcohol use and tobacco smoking of schoolchildren at baseline test increased the likelihood
that schoolchildren would report alcohol use at follow-up test 18 months later. In
conclusion, the program Unplugged supported health-related behavior of schoolchildren,
but this occurred differentially, depending on baseline schoolchildren’ characteristic.
Key words:
Unplugged, alcohol, prevention
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VPLYV ZÁŽITKOVEJ PEDAGOGIKY NA VÝBER AKTIVÍT ŠTUDENTOV NA MIKROVÝSTUP
INFLUENCE OF EXPERIENTIAL EDUCATION ON CHOOSING OF STUDENTS´ ACTIVITIES ON
MICRO-LESSON
Renáta Orosová – Katarína Petríková – Lucia Diheneščíková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Zážitková pedagogika nie je neznámy smer a pojem v podmienkach vyučovacieho procesu na
základných a stredných školách, no na mnohých fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov
nemá samostatné miesto a najčastejšie je súčasťou predmetov, ako Pedagogika voľného
času, Teória výchovy. Je problematické nájsť v študijných plánoch učiteľstva akademických
predmetov vo vysokoškolskej príprave samostatný predmet, ktorý by sa zameriaval na
implementáciu zážitkovej pedagogiky do vyučovacieho a výchovného procesu žiakov, nie to
ešte na pregraduálnu prípravu. V podmienkach UPJŠ je tento predmet súčasťou študijného
plánu učiteľstva akademických predmetov. Autorky príspevku prezentujú výsledky
dotazníkového šetrenia vplyvu zážitkovej pedagogiky na výber aktivít študentov na
mikrovýstup v rámci pregraduálnej prípravy. Výberový výskumný súbor tvorilo N=108
respondentov, t.j. študentov učiteľstva akademických predmetov, ktorí absolvovali predmet
Zážitková pedagogika, z toho 77,8% žien (N=84; SD=0,352) a 22,2% mužov (N=24; SD=0,338).
Vo výskumnom šetrení bol použitý dotazník vlastnej tvorby, ktorého reliabilita subškály
aktivít vykazovala Cronbachove alpha α=0,494 a reliabilita subškály pocitov pri mikrovýstupe
vykazovala Cronbachove alpha α=0,991.
Kľúčové slová:
zážitková pedagogika, mikrovýstup, pregraduálna príprava, aktivity mikrovýstupu
Abstract:
Experiential education isn´t an unknown direction and notion in the conditions of the
teaching process at elementary schools and secondary schools, but at many faculties which
preparing future teachers it doesn´t have a separate place and is most often a part of
subjects such as Pedagogy of Leisure Time, Theory of Education. In study plans of the
teaching of academic subjects in academic preparation it´s problematic to find a separate
subject to focus on implementation of experiential education into the education process of
pupils, not even on undergraduate training. Within the University of Pavol Jozef Safarik, this
subject is part of the study plan of the teaching of academic subjects. The authors of the
paper present the results of research realised with using the method of anonymous
questionnaire of the influence of experiential education to choose of students´ activities on
micro-lesson within the undergraduate training. The research sample was N = 108
respondents, i.e. students of teaching of academic subjects who have completed the subject
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Experiential Education. 77,8% of them are women (N = 84; SD = 0.352) and 22,2% of them
are men (N = 24; SD = 0.338). In the research was used questionnaire of own production,
which reliability of sub-range of activities showed Cronbach's alpha α = 0.494 and reliability
of sub-range of feelings in micro-lesson showed Cronbach's alpha α = 0.991.
Key words:
experiential education, micro-lesson, undergraduate preparation, activities on micro-lesson
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UČEBNÉ ŠTÝLY ŽIAKOV – JE DÔLEŽITÉ ICH POZNANIE (AJ BUDÚCIMI UČITEĽMI)?
LEARNING STYLES OF PUPILS - IS THEIR KNOWLEDGE IMPORTANT (AND FUTURE
TEACHERS)?
Zuzana Osvaldová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Učenie sa je najpodstatnejšou náplňou práce žiakov na všetkých stupňoch škôl. Aby učiteľ
mohol efektívne realizovať vyučovací proces, je dôležité nielen poznať žiakov, ktorých v
triede má, ale poznať aj to, ako sa daný žiak učí, aký má svoj vlastný učebný štýl. V príspevku
autorka venuje pozornosť problematike učebných štýlov z teoretického hľadiska, pričom sa
zameriava na prípravu študentov – budúcich učiteľov vo vzťahu k učebným štýlom. Mapuje
disciplíny vyučované v učiteľských študijných programoch, ktoré venujú tejto problematike
pozornosť. Súčasťou príspevku sú aj prezentované zistenia k tejto problematike, ktoré boli
získané na vybranej vzorke študentov prvého a druhého stupňa učiteľských študijných
programov Univerzity Mateja Bela.
Kľúčové slová:
učenie, učebné štýly, príprava učiteľa

Abstract:
Learning is the most important part of the work of pupils at all levels of schools. In order for
the teacher to effectively implement the teaching process, it is important not only to know
the pupils in class, but also to know how the learner learns how he / she has his / her own
learning style. In the contribution, the author draws attention to the issue of learning styles
from a theoretical point of view, focusing on the preparation of students - future teachers in
relation to the learning style. It maps the disciplines taught in teacher study programs that
address this issue. The paper also presents findings on this issue, which were obtained on a
selected sample of students of the first and second degree programs of Matej Bel
University's teaching programs.
Key words:
learning, teaching styles, teacher training
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TRANSFORMÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU ALEBO INTUITÍVNE ZAVÁDZANIE PRVKOV
INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA?
THE TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OR INTUITIVE IMPLEMENTATION
OF ELEMENTS OF THE INCLUSIVE EDUCATION?
Alica Petrasová
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Abstrakt:
Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na
Slovensku,a to ako v pedagogickej teórii, tak aj v praxi. Hoci sa diskusia nezriedka zužuje iba
na problematiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, inkluzívne
vzdelávanie sa týka pripravenosti a schopnosti škôl adekvátne reagovať na potreby všetkých
detí. Je teda legitímnou súčasťou akýchkoľvek diskusií o miere v akej je inkluzívna
vzdelávacia politika na školách prítomná a akým spôsobom preniká do školskej praxe. V
príspevku sa budeme zaoberať dilemou, či ide o premyslenú zmenu alebo skôr o intuitívne
zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Kľúčové slová:
transformácia vzdelávacieho systému, inkluzívne vzdelávanie, národné projekty

Abstract:
Inclusive education is a topic that has begun to resonate in recent years in Slovakia, both in
pedagogical theory and in practice. Although the debate is often restricted only to the issue
of pupils with special educational needs, inclusive education relates to the readiness and
ability of schools to adequately respond to the needs of all children. It is therefore a
legitimate part of any discussion of the extent to which inclusive education policy is present
in schools and how it penetrates into school practice. In the paper we will deal with the
dilemma whether this is a deliberate change or rather an intuitive introduction of elements
of inclusive education.
Key words:
transformation of the education system, inclusive education, national projects
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ÚROVEŇ SEBAREFLEXÍVNYCH KOMPETENCIÍ ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA V RÁMCI
PRAKTICKEJ PROFESIJNEJ PRÍPRAVY
LEVEL OF SELF-REFLECTIVE COMPETENCES OF STUDENTS OF THE TEACHING PROFESSION
WITHIN THE FRAME OF PRACTICAL PROFESSIONAL TRAINING
Katarína Petríková - Renáta Orosová - Lucia Diheneščíková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
V súvislosti s prípravou budúcich učiteľov je často diskutovanou témou podstata
profesionality učiteľa a tiež to, aké profesijné kompetencie sú dôležité pre jeho úspešný
výkon. V praktickej profesijnej príprave študentov učiteľstva sa najväčší dôraz kladie na
rozvíjanie kompetencií odborno-predmetových a psychodidaktických, avšak minimálny na
reflexiu vlastnej činnosti. Učiteľ, rovnako aj budúci učiteľ, by sa však mal vedieť zamyslieť nad
jednotlivými stránkami svojej pedagogickej činnosti, nad priebehom pedagogickej
komunikácie. V príspevku autorky prezentujú čiastkové výsledky druhej časti výskumu
realizovaného v rámci riešenia projektu VVGS s názvom „Inovácie metód rozvoja
sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v praktickej profesijnej príprave“. Cieľom
výskumu, realizovaného s využitím metódy anonymného dotazníka pre učiteľov vybraných
ZŠ a SŠ, bolo zmapovať úroveň sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva, a to
v troch dimenziách – v dimenzii žiak, edukačný proces a sebarozvoj učiteľa (študenta
učiteľstva). Príspevok prezentuje názory cvičných učiteľov na úroveň sebareflexívnych
kompetencií študentov učiteľstva UPJŠ v dimenzii edukačný proces a zistené údaje sú
doplnené aj o konkrétne odporúčania cvičných učiteľov k rozvoju kompetencií študentov
učiteľstva, ktoré sú prezentované v poslednej časti dotazníka.
Kľúčové slová:
študent učiteľstva, kompetencie, sebareflexívne kompetencie, praktická profesijná príprava

Abstract:
In the context of preparation of future teachers the often discussed topic is the substance of
the teacher´s professionalisation and also what professional competences are important for
his successful performance. In the practical professional training of students of the teaching
profession, the greatest emphasis is on the development of vocational knowledge and
teaching abilities and psychodidactic competences, but the minimum emphasis on the
reflection of their own activities. The teacher, as well as the future teacher, should be able to
think about the individual aspects of his pedagogical activity, about the course of
pedagogical communication. In the contribution authors present the partial results of the
second part of the research realised as part of the VVGS project titled "Innovations of the
methods of development of the self-reflective competences of students of the teaching
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profession in practical professional training". The aim of the research realised with using the
method of anonymous questionnaire for teachers of selected elementary schools and
secondary schools was to map the level of self-reflective competences of students of the
teaching profession in three dimensions - pupil, educational process and teacher´s selfdevelopment/student´s self-development. The contribution presents the opinions of the
training teachers on the level of self-reflective competences of students of the teaching
profession at Pavol Jozef Safarik University in the educational process dimension and the
results are supplemented by specific recommendations of the training teachers to the
development the competences of students of the teaching profession presented in the last
part of the questionnaire.
Key words:
student of the teaching profession, competences, self-reflective competences, practical
professional training
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KOMPARÁCIA VYBRANÝCH ASPEKTOV MATEMATICKEJ PRÍPRAVY DETÍ V MATERSKÝCH
ŠKOLÁCH NA SLOVENSKU A V TALIANSKU
THE COMPARISON OF CHOSEN ASPECTS OF MATHEMATICAL PREPARATION OF CHILDREN
IN KINDERGARTENS IN SLOVAKIA AND IN ITALY
Alena Prídavková
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie
Abstrakt:
Porovnanie vzdelávacích systémov, kurikulárnych dokumentov vymedzujúcich ciele
matematickej edukácie na rôznych stupňoch vzdelávania, vrátane predprimárneho, prináša
nové podnety pre skvalitnenie odborovo-didaktickej pregraduálnej prípravy učiteľov pre
materské školy. V príspevku sú prezentované výsledky výskumu, ktorého cieľom je realizovať
obsahovú analýzu kurikulárnych dokumentov pre predprimárny stupeň vzdelávania na
Slovensku a v Taliansku. Komparáciou obsahu matematickej prípravy detí v materskej škole v
oboch krajinách zisťujeme rozdielne a spoločné elementy vo vymedzených výstupoch vo
forme obsahových a výkonových štandardov. Výsledky komparatívnej analýzy predstavujú
zdroj podnetov pre zvýšenie kvality pregraduálnej prípravy učiteľov materských škôl v
matematickej oblasti. Nové prístupy k didaktickej transformácii matematických poznatkov
prispejú k rozvoju odborovo-didaktických kompetencií budúcich učiteľov na predprimárnom
stupni vzdelávania už počas ich vysokoškolskej prípravy.

Kľúčové slová:
matematická príprava, predprimárna edukácia, obsahový štandard, výkonový štandard

Abstract:
The comparison of the educational systems and of curricular documents which specified
educational mathematical aims at different levels of education, including pre-primary
education, brings new ideas for improving the didactical preparation of nursery school
teachers. The results of the research are presented in the article. The main aim of the
research is to analyse curricular documents for pre-school education in Slovakia and in Italy.
By comparing of the mathematical content of preparation of children in kindergarten in both
countries, we can find different and common elements in content and performance
standards. The results of comparative analysis are resource of stimulus for improving of
undergraduate teacher training for teacher in kindergartens in mathematical area. New
approaches to didactical transformation of mathematical concepts will contribute to
developing professional-didactic competencies of perspective teachers at pre-primary level
of education during their university study.
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Key words:
mathematical preparation, pre-primary education, content standard, performance standard
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INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO INOVATÍVNY PRVOK V PRÁCI UČITEĽA
INTERACTIVE WHITEBOARD AS AN INNOVATIVE ELEMENT IN THE WORK OF TEACHERS
Ildikó Pšenáková - Marta Bystrická
Trnavská univerzita v Trmave, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Abstrakt:
Dôležitým a rozhodujúcim činiteľom, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje vzdelávanie a výchovu
žiakov a zároveň je aj aktívnym článkom zmien, je učiteľ. Učiteľ však môže odovzdať žiakom
iba tie vedomosti a zručnosti, ktoré sám ovláda, a tiež musí ovládať spôsoby a vedieť využiť
vhodné prostriedky na to, aby motivoval žiaka a vtiahol ho do deja vyučovacieho procesu. Na
pomoc pedagógom v práci prichádzajú nové didaktické prostriedky, ku ktorým patrí aj
interaktívna tabuľa, ktorú je možné využiť ako inovatívny prvok vo vyučovaní. Interaktívna
tabuľa však nenahrádza prácu učiteľa vo vyučovaní a nefunguje len tak sama od seba.
Pedagóg je ten, ktorý by mal riadiť celý edukačný proces a rozhodovať o tom, či a do akej
miery interaktívnu tabuľu bude využívať, a či vôbec bude slúžiť na motiváciu i rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov. Cieľom nášho výskumu bolo zistiť v akej miere využívajú
učitelia interaktívnu tabuľu a či si vytvárajú sami interaktívne cvičenia. Zvolili sme na to
dotazníkovú metódu. Výskumnú vzorku tvorilo 78 učiteľov z okresu Nové Zámky. Zistili sme
žiaľ, že využívanie interaktívnej tabule nie je v radoch učiteľskej komunity dostačujúce.
Podrobnejšie výsledky výskumu prinášame v tejto štúdii.
Kľúčové slová:
interaktívna tabuľa, učiteľ, inovácia

Abstract:
A teacher is an important and decisive factor that greatly affects pupils' education and is also
an active element of change. However, the teacher can only pass on the knowledge and
skills that he/she has, and he/she must also know how to use the appropriate means to
motivate the pupils and draw it into the learning process. New didactic tools come to help
teachers in their work, including an interactive whiteboard that can be used as an innovative
element in teaching. However, the interactive whiteboard does not replace the teacher's
work in the classroom and does not work just by itself. The teacher is the one who should
guide the whole educational process and decide whether and to what extent the interactive
whiteboard will use it and whether it will serve at all to motivate and develop pupils' core
competencies. The aim of our research was to find out to what extent the teachers use an
interactive whiteboard and whether they are creating interactive exercises themselves. We
chose the questionnaire method. A survey sample was made up of 78 teachers from the
district of Nové Zámky. We have, unfortunately, found that the interactive whiteboard is not
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used enough among the teaching community. More detailed research results are provided in
this study.
Key words:
interactive whiteboard, teacher, inovation
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KVALITNÝ (DOBRÝ) UČITEĽ Z PERSPEKTÍVY ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL
QUALITY (GOOD) TEACHER FROM THE PERSPECTIVE OF PRIMARY AND HIGH SCHOOL
PUPILS
Lenka Rovňanová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Témou príspevku je kvalita slovenského učiteľa v kontexte prebiehajúcej spoločenskej
diskusie o reforme školstva, úspech ktorej priamo závisí od jej kľúčového faktora – dobrého
učiteľa. Jeho cieľom je prezentácia čiastkových zistení z kvalitatívneho výskumu zameraného
na zisťovanie sociálnych reprezentácií kvalitného (dobrého) učiteľa z perspektívy žiakov
základných a stredných škôl. Použili sme Q-metodológiu. Zostavili sme 60 ekologicky
validných položiek, ktoré predstavovali významné charakteristiky kvalitného učiteľa
z pohľadu žiakov sekundárneho vzdelávania (ISCED2 a 3). Do online triedenia položiek sa
zapojilo 154 respondentov zo základných škôl (n=73, vo veku 12 – 15 rokov) a stredných škôl
(n=81, vo veku 14 – 19 rokov). Identifikovali sme niekoľko dominantných predstáv
o kvalitnom učiteľovi, ktoré sa líšili z pohľadu stupňa štúdia: (1) základná škola: rešpektujúci
učiteľ s odstupom, učiteľ ako morálna autorita a učiteľ ako kamarát; (2) stredná škola: učiteľ
ako inšpirujúca osobnosť, učiteľ kultivujúci osobnosť i vzťahy, úctivý a proaktívny učiteľ,
učiteľ rešpektujúci individuálne potreby žiakov. Najviac zastúpené modely podrobnejšie
interpretujeme v kontexte základných socio-demografických charakteristík respondentov.
Kľúčové slová:
reforma školstva, kvalitný, dobrý učiteľ, modely kvalitného učiteľa

Abstract:
The theme of the paper is the high quality of a Slovak teacher in the context of the ongoing
social discussion on education reform, the success of which is directly dependent on one key
factor – a good teacher.
Its aim is to present partial findings from qualitative research focused on finding out social
representations of high quality teacher from the perspective of primary and high school
pupils. We used Q-methodology. We compiled 60 ecologically valid items that represented
important characteristics of high quality teachers from the perspective of secondary
education pupils (ISCED 2 and 3). In the online process of sorting the items 154 respondents
from Slovak primary schools (n = 73, aged 12 - 15 years), high schools (n = 81, aged 14 - 19
years) were involved. Several dominant ideas about high quality teacher were identified
based on the educational level at which the high quality teachers teach: (1) primary school:
an idea of a respectful teacher, teaching from a distance, a teacher as a moral authority and
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a teacher as a friend; (2) high school: an idea of a teacher with an inspiring personality, a
teacher cultivating personality of his/her students as well as their relationships, a respectful
and proactive teacher, a teacher respecting the individual needs of his/her pupils. More
detailed results are interpreted in the context of basic pedagogical disciplines and
educational practice in schools. The most represented models are interpreted in further
detail in the context of basic socio-demographic characteristics of the respondents.
Key words:
education reform, high quality teacher, models of high quality teacher

12. september 2018 Košice

83

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdelávanie
2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi.
VYUŽITÍ PROGRAMOVATELNÉ ROBOTICKÉ HRAČKY BEE-BOT V MATEŘSKÉ ŠKOLE A NA
PRVNÍM STUPNI ZŠ
USING BEE-BOTS, PROGRAMMABLE ROBOTIC TOYS, IN KINDERGARTENS AND AT THE FIRST
STAGE OF ELEMENTARY SCHOOLS
Petr Simbartl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické
výchovy
Abstrakt:
Získané poznatky pocházejí ze zkušeností a empirického měření z jedné MŠ v Klatovech a dvě
skupiny dětí jsou ze ZŠ v Plzeňském kraji. Vše bylo vybráno na základě příležitostného
výběru. Za použití robotických hraček jsme zjišťovali úspěšnost dětí při plnění zadaných
úkolů a také jsme je pozorovali, jakým způsobem postupují. Při plnění úkolů vykazovaly dívky
vyšší úspěšnost pro splnění úkolu avšak s delšími časy plnění, protože zadaný program více
kontrolují a mají vyšší obavy z chyby. Pro další zkoumání budeme testovat větší vzorek dětí
pro potvrzení našich hypotéz – zaměřených na rozdíly programování u můžu a žen.
Kľúčové slová:
algoritmické myšlení, Bee-Bot, programování na 1. st ZŠ, programování v MŠ

Abstract:
Programming lessons appear especially in upper classes of elementary schools or at highschools. However, it progressively gets into the lessons at the first stage of elementary
schools or even to kindergartens in the form of similar programmable toys. Such
programmable toys are meant to develop not just algorithmic thinking, spatial orientation,
creative thinking, but namely problem solving. The base is formed as a complex problem,
pupils learn to divide it into minor parts and work with them. The article describes and
analyses ways of working with the Bee-Bot programmable bee proceeded from testing and
measuring.
The obtained findings come from experience and empirical measuring which was executed
in a kindergarten in Klatovy and also by two groups from elementary schools in Pilsen region.
Everything was obtained based on a random selection. The robotic toys were used to find
out the success rate of children while completing the given tasks and to observe the ways of
their procedure. While performing the tasks, girls showed higher success rate of
accomplishing them although they required more time to do so, as they checked the
program setting more and worried more about making an error. For further research, a
larger sample of children is going to be tested to confirm our hypotheses – focused on
differences between programming by men and women.
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Key words:
algorithmic thinking, Bee-Bot, programming for primary school children, programming for
Kindergarteners
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SOUVISLOSTI MEZI KVALITOU REFLEXE VÝUKY A TEORETICKOU ZNALOSTÍ U STUDENTŮ
MAGISTERSKÉHO STUDIA V PŘEDMĚTU REFLEXE A HODNOCENÍ PRAXE
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF TEACHING REFLECTION AND THE
THEORETICAL KNOWLEDGE OF THE STUDENTS OF MASTER'S DEGREE IN REFLECTION AND
PRACTICE ASSESSMENT
Jan Slavík - Zdeňka Chocholoušková - Lenka Hajerová-Müllerová - Pavla Soukupová
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné výchovy a kultury
Abstrakt:
Závažným problémem nejen pregraduální přípravy učitelů, ale celého učitelství, je mezera či
„propast“ mezi vzdělávací teorií a praxí (Korthagen et al., 2011). V předmětu Reflexe a
hodnocení výuky na FPE ZČU v Plzni usilujeme o přemostění uvedené mezery co nejužším
propojením teoretických poznatků s praktickou reflexí výuky v předmětu Reflexe a
hodnocení výuky (RHV). Vzdělávání v předmětu RHV vychází z předpokladu, že reflexe výuky
od budoucích učitelů vyžaduje jednak intuitivní profesní orientaci ve výuce, jednak ale i
potřebné terminologické, a tedy i teoretické znalosti k popisu, analýze a hodnocení kvality
výuky. Vyplývá to z požadavku, aby profesní soudy o výuce (na rozdíl od laických), byly jak
empiricky zakotvené, tak teoreticky průkazné (Slavík, Lukavský, Najvar, & Janík, 2015). Tento
předpoklad jsme ověřovali výzkumem.
Cílem výzkumu je zmapovat souvislostí mezi prokázanými znalostmi teorie a terminologie a
dovedností analyticky reflektovat výuku a hodnotit jí.
Metoda kvalitativní analýzy textů (písemné reflexe výuky) je doplněna kvantitativní analýzou
kategorizovaných dat (znalostní test). Komparace výsledků znalostního testu, který ověřoval
používaný pojmový aparát, a obsahové analýzy písemných reflexí výuky směřuje k
vyhodnocení souvislostí mezi studenty projevenou znalostí teoretického aparátu a
dovedností empiricky přiléhavě rozebírat a hodnotit výuku.
Výzkum byl založen na hypotéze, že vyšší úroveň teoretické průkaznosti analýzy výuky je
provázena vyšší úrovní empirické přiléhavosti reflexe výuky.
Kľúčové slová:
reflexe výuky, praxe, znalostní test, kritické místo výuky

Abstract:
A major problem, not only for undergraduate teacher training but for whole teacher
education is a gap between an educational theory and a practice (Korthagen et al ., 2011). In
a module called “Reflection and assessment of Teaching” (abbreviation RHV) taught at
School of Education, University of West Bohemia we strive to bridge the above mentioned
gap by as closest connection of the theoretical knowledge with practical reflection of
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teaching as possible. Educational module of RHV is based on assumption that the reflection
of teaching requires from upcoming teachers both, an intuitive professional orientation in
teaching and the necessary terminological and theoretical knowledge in order to be able to
describe, analyse and evaluate the quality of teaching. This result from the requirement that
professional assessment on teaching (as opposed to layman assessment) are both
empirically anchored and theoretically conclusive (Slavík, Lukavský, Najvar , & Janík, 2015).
This assumption was verified by the research described below. The aim of the research is to
map the link between proven knowledge of theory and terminology and skills to analytically
reflect teaching and evaluate it.
The method of qualitative analysis of texts (written reflection of teaching) is supplemented
by a quantitative analysis of categorized data (knowledge test). The comparison of the
results of the knowledge test, which verified the used conceptual apparatus, and the content
analyzes of the written reflections of the teaching, aims at evaluating the connections
between the students through the knowledge of the theoretical apparatus and the skills of
empirically dissecting and evaluating the teaching.
The research was based on the hypothesis that a higher level of theoretical evidence of
teaching analysis is accompanied by a higher level of empirical adherence to teaching
reflection.
Key words:
reflection of teaching, practice, knowledge test, critical moment of curriculum
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MIGRAČNÉ VZDELÁVANIE UKRAJINSKÝCH ŠTUDENTOV
MIGRATION EDUCATION OF UKRAINIAN STUDENTS
Volodymyr Starosta - Renáta Orosová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Autori príspevku prezentujú názory študentov Užhorodskej národnej univerzity na dôvody
migrácie študentov ukrajinských škôl (znižovanie životnej úrovne, rastúca nedôvera
ukrajinských vysokých škôl, túžba získať lepšie vzdelanie a pracovné príležitosti a pod.).
Zvýšenie migračného záujmu je badateľné pri porovnaní výsledkov dotazníkového šetrenia
z roku 2016 (200 respondentov) a z roku 2018 (750 respondentov). Významné zrýchlenie
vzdelávacej migrácie ukrajinských študentov má pozitívne aj negatívne účinky. Pozitívnym
účinkom je kvalitatívna zahraničná výchova, formovanie európskych hodnôt u mladých ľudí
a pod. Negatívny účinok sa prejavuje pod vplyvom nevrátenia sa vyškolených špecialistov
späť na Ukrajinu, čo má za následok zníženie podielu odborných pracovníkov na Ukrajine a
môže komplikovať sociálno-ekonomickú situáciu v krajine. Preto je náročná úloha zlepšiť
vzdelávací systém na Ukrajine v čo najkratšom čase, a to tak na úrovni inštitúcií vyššieho
vzdelávania, ako aj štátu.
Kľúčové slová:
medzinárodná migrácia, vzdelávacia migrácia, ukrajinskí študenti, životná úroveň

Abstract:
The authors of the paper present the views of students of the Uzhorod National University
on reasons of migration of students from Ukrainian schools (reducing of standard of living,
increasingly distrust of Ukrainian universities, desire to regain better education and
employment opportunities, etc.). An increase interest in migration is appreciable by
comparing the results of the research realised with using the method of anonymous
questionnaire from the year 2016 (200 respondents) and the year 2018 (750 respondents).
Significant acceleration of educational migration of Ukrainian students has positive effects
and negative effects. The positive effect is qualitative foreign education, shaping a young
people’s European values, etc. The negative effect is reflected in the impact that trained
specialists not to return back to Ukraine with the result in a reduction of proportion of
professional workers in Ukraine and may complicate the socio-economic situation in the
country. Therefore, a difficult task is to improve the educational system in Ukraine in the
shortest possible time, both at the level of higher education institutions and also a state.
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VASYĽ SUCHOMLINSKIJ: VYBRANÉ PEDAGOGICKÉ NÁZORY (100. VÝROČIE NARODENIA)
VASYĽ SUCHOMLINSKIJ: SELECTED PEDAGOGICAL VIEWS (100TH ANNIVERSARY OF BIRTH)
Volodymyr Starosta - Renáta Orosová - Katarína Petríková - Lucia Diheneščíková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Autori poukazujú na modernitu a relevantnosť pedagogických názorov Vasyľa
Suchomlinského. Vytvoril svoj vlastný pedagogický systém, najdôležitejším znakom ktorého
je presadzovanie humanistických funkcií vzdelávania, ktoré by mali byť prostriedkom rozvoja
a zlepšovania jednotlivca, jeho tvorivosťou, slobodou a radosťou na základe národných a
univerzálnych hodnôt. Hlavné pedagogické názory, ktoré vyvinul Vasyľ Suchomlinskij, boli
láska k dieťaťu; rozvoj tvorivých síl každého jednotlivca v podmienkach kolektívnej komunity
na základe etických a estetických hodnôt, záujmov, potrieb, ktoré v konečnom dôsledku
vedú k tvorivej práci; kult prírody, príroda ako najdôležitejší prostriedok kultivácie pocitu
krásy a harmónie; rozvoj demokratických pedagogických prostriedkov a metód vzdelávania a
výchovy; oslovenie vnútorného sveta dieťaťa, spoliehanie sa na jeho silu, vnútornú silu,
podporu a rozvoj; rozvoj myšlienky "radosti poznania", t.j. emocionálneho vnímania procesu
učenia; demokratizácia štruktúry riadenia vzdelávacieho procesu v škole.
Kľúčové slová:
Vasyľ Suchomlinskij, pedagogické názory, metódy vzdelávania a výchovy, osobnosť dieťaťa,
humanistické vzdelávanie

Abstract:
The authors point out to the modernity and relevance of Vasyľ Suchomlinsky´s pedagogical
views. He has created his own pedagogical system, which the most important characteristic
is perforcement of humanistic functions of education, which should be a means of
development and improving the individual, his creativity, freedom and joy on the basis of
national and universal values. The main pedagogical views developed by Vasyiľ Suchomlinskij
were love for the child; development of the creative forces of each individual in the
conditions of the collective community based on ethic and aesthetic values, interests and
needs that ultimately lead to the creative work; the cult of nature, nature as the most
important means of cultivation of feeling of beauty and harmony; development of
democratic pedagogical means and methods of education; appeal to the internal world of
the child, reliance on its strength, internal strength, support and development; development
of the idea of "joy of knowledge", i. e. the emotional perception of the learning process;
democratisation of the management structure of the educational process in school.
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KULTÚRA ŠKOLY PODPORUJÚCA INOVATÍVNE PRÍSTUPY K EDUKAČNÉMU PROCESU
SCHOOL CULTURE SUPPORTING INNOVATIVE APPROACHES TO THE EDUCATIONAL
PROCESS
Valentína Šuťáková - Janka Ferencová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra pedagogiky
Abstrakt:
Potreby dynamicky sa rozvíjajúcej súčasnej spoločnosti vyžadujú od škôl realizovať celý
komplex zmien týkajúcich sa jej vnútorných procesov, organizačných zmien a prístupov k
potrebám žiakov, ale i ďalších participantov. Doterajšie zmeny, prichádzajúce skôr zhora,
nepriniesli očakávané výsledky vo vzťahu ku kvalite vzdelávania a výchovy. Je dôležité, aby sa
samotné školy stali aktérmi i iniciátormi týchto zmien. Prístup školy k zmenám a inováciám je
podmienený celkovou jej kultúrou a schopnosťou učiť sa (Pol a kol. 2006, Lazarová a kol.
2016). Preto nás zaujímalo, aké charakteristiky nesie kultúra školy, ktorá cielene a
komplexne realizuje inovatívne prístupy vo vzťahu k pedagogickým procesom, ale i ďalším
aspektom jej života. Cieľom štúdie bolo popísať inovatívnu kultúru školy, zadefinovať jej
základné znaky a štruktúru. Využili sme stratégiu prípadovej štúdie. Hlavnou výskumnou
metódou boli skupinové rozhovory s učiteľmi a pološtruktúrované interview s vedením školy.
Realizácia rozhovorov, ale aj ďalších výskumných metód (pozorovanie, analýza
pedagogických dokumentov), umožnila identifikovať kategórie inovatívnej kultúry školy.
Tento koncept aktuálne v odbornej slovenskej literatúre takmer úplne absentuje.

Kľúčové slová:
kultúra školy, inovatívna kultúra školy, inovatívna edukácia

Abstract:
The needs of a dynamically developing society require schools to implement the whole set of
changes regarding their internal processes, organizational changes and approaches to the
needs of students as well as of other participants. Past changes coming from the
government have not brought the expected results in relation to the quality of education. It
is important for schools themselves to become actors and initiators of these changes. The
school's approach to change and innovation is conditioned by its overall culture and learning
ability (Pol et al 2006, Lazarová et al., 2016). Therefore we were interested in the
characteristics of a school culture that deliberately and comprehensively implements
innovative approaches in relation to pedagogical processes, as well as other aspects of its
life. The aim of this study was to describe the innovative school culture, to define its basic
signs and structure. We carried out a case study strategy. The main research method was a
group interview with teachers and a semi-structured interview with school management.
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The realization of interviews as well as other research methods (observation, analysis of
pedagogical documents) allowed to identify the categories of an innovative school culture.
This concept is almost completely absent in the Slovak literature.
Key words:
school culture, innovative school culture, innovative education
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MATEMATICKÁ PRÍPRAVA UČITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL
MATHEMATICAL PREPARATION OF PRE-SCHOOL EDUCATION TEACHERS
Blanka Tomková
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie
Abstrakt:
Od učiteľa predprimárneho vzdelávania sa očakáva, že dokáže definovať základné pojmy z
oblasti výrokovej logiky a diskrétnej matematiky, definovať a popísať základné pojmy z
oblasti predčíselných predstáv - vytváranie súborov prvkov podľa daných vlastností,
triedenie prvkov v súbore, porovnávanie a usporiadanie prvkov v súbore, porovnávanie
dvoch súborov podľa počtu prvkov, ako aj geometrických predstáv dieťaťa predškolského
veku. Rovnako sa predpokladá, že dokáže popísať metódy a didaktické prostriedky vhodné
na dosiahnutie stanovených edukačných cieľov, navrhnúť a analyzovať edukačné aktivity
zamerané na upevnenie základných pojmov, navrhnúť a analyzovať edukačné aktivity
zamerané na upevnenie pojmov z oblasti aritmetiky a algebry - predčíselných a číselných
predstáv, ako aj z oblasti výrokovej logiky a diskrétnej matematiky.
Mal by vedieť charakterizovať obsah predprimárneho vzdelávania z hľadiska matematiky,
analyzovať povinnú pedagogickú dokumentáciu, vlastnými slovami zdôvodniť a navrhnúť
diagnostický nástroj na overenie poznatkov z matematickej oblasti.
V článku popíšeme prípravu učiteľov preelementaristov z pohľadu matematiky na Slovensku
ako aj v iných krajinách.
Kľúčové slová:
učiteľ preelementarista, pregraduálna príprava, matematika

Abstract:
The society expects that teacher of pre-school education is able to define basic knowledge
from propositional logic and discrete mathematics, basic concepts of pre-numerical ideas
and geometric visualisations of pre-school child and to define and understand particular
phases of the process of numerical ideas creation.
It is also assumed that the teacher of pre-school education is able to describe proper
method and didactic tools appropriate for achieving defined educational aims from the field
of mathematical ideas and to propose and analyse educational activities focused on the
concepts from arithmetic and algebra - pre-numerical and numerical ideas as well as from
the field of propositional logic and discrete mathematics, to analyse compulsory pedagogic
documentation, to analyse, by one’s words explain and propose diagnostic tool for
verification of mathematical knowledge.
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In this article we will describe preparation of pre-school education teachers from the point
of view of area mathematics in Slovakia and other countries.
Key words:
pre-elementary teacher, pre-graduate preparation, mathematics
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SPOLUPRÁCA UČITEĽA A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY V MODERNEJ A KVALITNEJ
ŠKOLE
THE COOPERATION OF THE TEACHER AND THE PROFESSIONAL STAFF OF THE SCHOOL IN A
MODERN AND HIGH-QUALITY SCHOOL
Marta Valihorová - Janka Pilková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie
Abstrakt:
Cieľom príspevku je poukázať na uplatnenie odborných zamestnancov pri zabezpečovaní
kvalitnej a modernej školy v 21.storočí, s dôrazom na činnosť školského psychológa. Zároveň
naznačiť možnosti jeho tímovej spolupráce s učiteľmi i ďalšími odbornými zamestnancami
školy. Taktiež prezentovať vybrané výskumné zistenia týkajúce sa práce školského
psychológa na základnej a strednej škole.
Kľúčové slová:
kvalitná a moderná škola, učiteľ, školský psychológ, sociálny pedagóg, žiak

Abstract:
The aim of the contribution is to point out the use of professional staff to provide a quality
and modern school in the 21st century, with an emphasis on the activity of a school
psychologist. At the same time, indicate the possibilities of his teamwork with teachers and
other professional staff of the school. Also present selected research findings concerning the
work of a school psychologist at primary and secondary school.
Key words:
quality and modern school, teacher, school psychologist, social pedagogue, pupil
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SOCIÁLNA A GLOBÁLNA KRÍZA AUTORITY UČITEĽA
SOCIAL AND GLOBAL OF CRISIS TEACHER´S AUTHORITY
Zlata Vašašová - Štefan Petrík
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá problematikou sociálnej a globálnej krízy učiteľskej autority. Autorita
učiteľa je základom edukačného procesu a efektívneho vyučovania a výchovy na školách, v
súvislosti aj s prácou školského psychológa. V kontexte s autoritou a krízou autority súvisí aj
súčasná kríza rodiny, politického systému a spoločnosti.
Kľúčové slová:
autorita učiteľa, kríza učiteľskej autority, autorita učiteľa a školský psychológ

Abstract:
In paper we deals with social and global starting points of teater´s authority. Authority is
basic fundamentals of educational process and works school psychology in this context of
authority. In this context we can think about crisis of authority not only in the teaching
profession, but also in family, political system and and society.
Key words:
teacher´s authority, crisis of teacher´s authority, teacher´s authority and school psychology
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PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE VO ŠVÉDSKU
PRE-PRIMARY EDUCATION IN SWEDEN
Anna Vašutová
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie
Abstrakt:
Vplyvom medzinárodných štúdií zameriavajúcich sa na testovanie vzdelanostnej úrovne
žiakov a následnú komparáciou získaných výsledkov dochádza k zmenám aj na úrovni
štátnych vzdelávacích politík jednotlivých krajín. Výnimkou nie je ani predprimárny stupeň
vzdelávania jeho postavenie, či poslanie v štruktúre vzdelávacieho systému. Každá krajina má
v tomto kontexte do značnej miery odlišný systém, ktorý je ovplyvnený tradíciou a
miestnymi špecifikami. Odlišnosti je možné vnímať nielen z pohľadu štruktúry ale aj
obsahovej náplne a v požiadavkách, ktoré sú v jednotlivých štátoch kladené na absolventa
predprimárneho vzdelávania. V súvislosti s uvedeným je v príspevku prezentovaný súčasný
stav starostlivosti o deti v ranom veku a možnosti predprimárnej edukácie vo Švédsku so
zameraním na matematické vzdelávanie.
Kľúčové slová:
matematické vzdelávanie, predprimárne vzdelávanie, školský systém

Abstract:
On the impact of international studies focusing on testing the pupils' level of education and
the subsequent comparison of the results occurs also changes at the level of the national
education policies of the individual countries. And that is applied even for the pre-primary
level of education its position or mission in the structure of the education system. In this
context, each country has a different system which is influenced by tradition and local
specifics. Differences can be perceived not only from the point of view of the structure but
also of the content and the requirements, which are required from the graduate of preprimary education in each of the individual state. In connection with this, the article presents
the actual state of care for children at an early age and the possibilities of pre-primary
education in Sweden with a focus on mathematical education.
Key words:
mathematical education, pre-primary education, school system
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UČITEĽ ETICKEJ VÝCHOVY A PERSPEKTÍVY V JEHO EDUKAČNEJ PRAXI
A TEACHER OF ETHICS AND PERSPECTIVES IN HIS EDUCATIONAL PRACTICE
Ľubov Vladyková - Lucia Heldáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, Katedra aplikovanej etiky
Abstrakt:
V dobe globalizácie, internacionalizácie a digimodernizmu je nevyhnutné reflektovať
dynamický spoločenský vývoj a požiadavky. Na úrovni aplikovanej etiky to znamená
disponovať dostatočným teoretickým základom so schopnosťou hľadať analógie medzi
realitou a naučenými vzorcami, prostredníctvom ktorých je možné prispieť k správnemu
riešeniu spoločenských problémov a dilem v rozmanitých sférach a oblastiach ľudského
života. Model výučby etickej výchovy postavený na teoretických východiskách aplikovanej
etiky považujeme za najvhodnejší, pretože výhradne vďaka informačným databázam zo
spektra subdisciplín aplikovanej etiky je možné pripraviť perspektívnych učiteľov etickej
výchovy na výzvy spojené s edukáciou tohto predmetu. Sú tu stále aktuálnejšie a
trans/mediálne diskutované otázky bioetiky, ekologickej a evolučnej etiky, etiky médií,
rôznych typov gramotnosti (digitálna, environmentálna, sexuálna...), problematiky rodových
stereotypov a pod. Pre efektívne riešenie spomenutých problémov je nevyhnutá neustála
aktualizácia študijných programov, skvalitňovanie ich obsahovej štruktúry ako aj výučby,
ktorej výsledok by mala byť čo najlepšia pripravenosť absolventov. Cieľom príspevku je
upozorniť na vybrané aktuálne výzvy učiteľa etickej výchovy v jeho edukačnej praxi a
neustálu potrebu etickej citlivosti - takto odborne pripraveného učiteľa - na rýchle
spoločenské zmeny, aby absolventi jednak študijného programu Aplikovaná etika ako aj II.
st. štúdia - študijného programu Etická výchova, boli dostatočne pripravení pre svoju ďalšiu
pedagogickú prax.
Kľúčové slová:
učiteľ etickej výchovy, etická citlivosť, internacionalizácia

Abstract:
At the time of globalization, internationalization and digi - modernity, it is necessary to
reflect dynamic social development and requirements. At the level of applied ethics, this
means having a sufficient theoretical background with the ability to look for an analogy
between reality and learnt patterns, which can help to contribute to the correct solution of
social problems and dilemmas in different spheres of human being. The model of ethics
education based on the theoretical principles of applied ethics should be considered as the
most appropriate, because only through the basis of many sub-disciplines of applied ethics is
possible to prepare prospective teachers of ethics for the challenges associated with the
education of this subject. There are some trans - media discussed issues of bioethics,
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ecological and evolutional dilemmas, media ethics, some types of literacy (digital,
environmental, sexual…), gender stereotypes etc. Solving problems mentioned above
effectively requires to update the study programs constantly in order to improve the
teaching at the best and highest quality of graduates' readiness. The aim of the paper is to
highlight selected ethics teacher's challenges in educational practice and the constant need
to update the ethics education program due to its sensitivity connected to rapid social
change, so graduates of this study program will be skilled for their further practice.
Key words:
teacher of ethics, ethical sensitivity, internationalization
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PREGRADUÁLNE VZDELÁVANIE ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA - ETOPÉDA
PREGRADUAL EDUCATION AND TRAINING OF A SPECIAL EDUCATION TEACHER FOR
CHILDREN WITH BEHAVIOURAL PROBLEMS
Jarmila Žolnová
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Abstrakt:
V príspevku je uvedený opis obsahového zamerania študijného odboru – špeciálna
pedagogika v študijnom programe pedagogika psychosociálne narušených. Hlavným cieľom
študijného programu je teoreticko-praktická príprava študenta na odbornú prácu
špeciálneho pedagóga v špeciálnom výchovnom zariadení a v škole hlavného prúdu
vzdelávania. Zložky programu sú porovnané s obdobnými študijnými programami v zahraničí.

Kľúčové slová:
študijný program, pedagogika psychosociálne narušených, teoretická príprava, špeciálnopedagogická prax, špeciálny pedagóg

Abstract:
This article provides a description of content of the study field – Special Education in the
study programme Education of individuals with behavioural disorders. The study programme
aims to prepare students for their professional work as special education teachers in both
mainstream school and the institution of special education. The particular components of
the study programme are compared with similar programmes abroad.

Key words:
study programme, education of children with behavioural disorders, theoretical training,
special education training, special educator
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