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ŠEBEŇ Vladimír - ŠEBEŇOVÁ Iveta, SR 

 

Abstrakt  

V príspevku „Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva akademických 
predmetov“ autori prezentujú zámery, ciele a výstupy, ktoré dosiahli riešitelia projektu KEGA 
č. 114-029PU-4/2010 „Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva 
akademických predmetov s využitím e-learningu, počas 2 rokov jeho riešenia. 

 

Abstract 

In the contribution „The innovation of teaching of chosen disciplines for novices of 
teaching of academic subjects“, the authors present the intentions, goals and outputs, which 
were achieved by the solvers of the KEGA No. 114-029PU-4/2010 project „The innovation of 
teaching of chosen disciplines for novices of teaching of academic subjects by use of  
e-learning“ during 2 years of its solving. 

 

1 Úvod 

Vysokoškolský systém vzdelávania v čoraz väčšej miere preferuje využívanie, ešte do 
nedávna neštandartných foriem vzdelávania. Jedným z faktorov, ktoré tento vývoj stimulujú 
je krátenie hodín priameho kontaktu. Študenti sú tak nútení relatívne veľkú časť poznatkov 
získavať prostredníctvom nových informačných zdrojov medzi iným aj s využitím 
dištančných foriem štúdia. 

V projekte KEGA č. 114-029PU-4/2010 „Inovácia výučby vybraných disciplín pre 
adeptov učiteľstva akademických predmetov s využitím e-learningu“, sme sa zamerali na 
rozpracovanie implementácie nových technológii vzdelávania, s dôrazom na implementáciu 
e-learningu do vzdelávacieho procesu, orientovaného na prípravu adeptov učiteľstva fyziky 
a učiteľstva pre primárny stupňa základnej školy.  

 

2 Zámery a ciele projektu 

Jednou z prvých úloh, ktoré sme boli nútení vyriešiť, bola voľba vhodného systémupre 
aplikáciu e-learningu. Postupný vývoj aplikácií, ako aj neustále zväčšujúca sa dostupnosť 
výpočtovej techniky vhodnej pre spomínanú oblasť vedie k rozširovaniu používateľskej 
základne, ale aj k ďalšiemu skvalitňovaniu e-learningových služieb. Vychádzajúc z tejto 
situácie sa ako najvhodnejšie riešenie pre naše potreby javilo využitie LMS (Learning 
Management System) Moodle. Využitie tohto systému podporuje aj skutočnosť, že je 
využívaný už aj v súčasnosti na viacerých pracoviskách podobného zamerania na Slovensku 
aj v zahraničí, čo môže mať pozitívny dopad aj na rozvoj spolupráce a odovzdávanie 
skúseností medzi pracoviskami. 
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Zámerom riešiteľov bolo na základe využitia IKT a nových technológii vzdelávania 
vytvoriť interaktívnu edukačnú bázu, kombinujúcu prvky klasického a dištančného 
vzdelávania v štúdiu učiteľstva prírodovedných, humanitných a technických disciplín. Pri 
efektívnom využití možností, ktoré vznikajú pri premyslenej kombinácii prvkov dištančného 
a prezenčného vzdelávania tak vidíme možnosť minimalizácie problémov súvisiacich 
s akceptáciou minimálneho počtu kontaktných hodín. 

Cieľom projektu bolo skvalitniť a inovovať výučbu vybraných predmetov štúdia 
učiteľstva fyziky na FHPV PU v Prešove, učiteľstva pre primárny stupňa základnej školy na 
PF PU v Prešove. Našim zámerom bolo na základe využitia nových technológii vzdelávania 
vytvoriť interaktívnu edukačnú bázu, kombinujúcu prvky klasického a dištančného 
vzdelávania v štúdiu učiteľstva vybraných disciplín s možnosťou využitia interdisciplinárnych 
vzťahov. Projekt bol taktiež zameraný na vytvorenie študijného materiálu s využitím  
e-learningu pre výučbu vybraných teoretických i praktických disciplín, výučba ktorých sa 
realizuje v príprave študentov učiteľstva fyziky a učiteľstva primárneho stupňa základnej 
školy. Zámery riešiteľov projektu vo významnej miere limitovala dvojročná doba riešenia, 
ako aj existujúci systém financovania projektov  

Medzi špecifické ciele projektu môžeme zaradiť: 

• Vytvorenie edukačného materiálu umožňujúceho kombináciu prvkov prezenčného 
a dištančného vzdelávania v predmetoch: Teoretická mechanika; Základné praktikum 
z fyziky; Špeciálne praktikum školských pokusov; Dejiny fyziky; Vybrané kapitoly 
z astrofyziky; IKT vo fyzike, Ľudové tradície a remeslá. 

• Prehodnotiť obsah a rozsah vybraných predmetov v kontexte jeho spracovania ako 
edukačného materiálu umožňujúceho realizáciu, organickú vzájomne sa doplňujúcu 
jednotu prvkov prezenčného a dištančného vzdelávania. 

• Vytvoriť a obsahovo naplniť informačný systém umožňujúci realizáciu dištančnej 
participácie a kooperácie pedagogických pracovníkov na dosahovaní stanovených 
cieľov projektu. 

• Inovovať a doplniť materiálne podmienky nevyhnutné pre realizáciu výučby 
praktických disciplín prostredníctvom dištančného vzdelávania. 

• Vytvoriť materiálne, softvérové a technické podmienky pre efektívne využitie 
vzdialených virtuálnych laboratórií s cieľom skvalitnenia výučby praktických 
disciplín. 

• Realizovať prieskum zameraný na vyhodnotenie úrovne vedomostí študentov, ktoré 
získali kombinácie prezenčného a dištančného vzdelávania. 

• Na základe získaných skúseností pokračovať v produkcii metodických materiálov 
v printovej a elektronickej podobe. 

• Vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov, ktoré boli dosiahnuté vďaka projektu, ako 
aj priestor na prezentáciu nových edukačných materiálov v rámci konferencie, ktorá sa 
uskutočnila v závere projektu. 

 

3 Priebeh riešenia projektu a dosiahnuté výsledky  

Medzi najvýznamnejšie výsledky realizácie projektu zaradzujeme: 

1. Vytvorenie edukačného materiálu umožňujúceho kombináciu prvkov prezenčného 
a dištančného vzdelávania v predmetoch: Teoretická mechanika; Základné praktikum 
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z fyziky; Špeciálne praktikum školských pokusov; Dejiny fyziky; Vybrané kapitoly 
z astrofyziky; Ľudové tradície a remeslá; IKT vo fyzike. Vytvorené materiály sú 
v súčasnosti dostupné pre študentov štúdia odboru fyzika a štúdia primárneho stupňa 
základnej školy. 

2. Realizácia rozsiahleho pedagogického prieskumu zameraného na problematiku 
dištančného vzdelávania. Respondentskou skupinou bolo 150 študentov Fakulty 
humanitných a prírodných vied, Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove.  

3. Modernizácia učební katedry umožňujúcich dostupnosť k vzdialeným laboratóriám. 

4. Modernizácie špecializovanej učebne, umožňujúcej praktickú realizáciu dištančných 
foriem vzdelávania. Okrem základnej súpravy systému Vernier, zakúpenej z prostriedkov 
KEGY, sme pri modernizácii učebne využili aj iné finančné zdroje. 

5. Vytvorenie WWW stránka projektu, prezentujúcej zámery a ciele projektu ako aj 
aktuálny stav plnenia úloh. 

6. Realizácia 1 workshopu pre študentov a učiteľov vysokej školy. 

7. Príprava a realizácia medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: Technológie 
vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 

8. Príprava a vydanie konferenčného zborníka v elektronickej podobe.  

9. Rozsiahlu prednášateľskú a publikačnú činnosť riešiteľov projektu zameranú na 
problematiku možností dištančného vzdelávania na domácich a zahraničných vedeckých 
konferenciách v počte 25 publikačných výstupov. 

 

4 Záver 

Kvantitu i kvalitu dosiahnutých výsledkov v tomto projekte do značnej mieri limitovala 
skrátená doba riešenia projektu. Aj keď sa stanovené ciele riešiteľom podarilo dosiahnuť, 
plánujeme v nasledujúcom období tejto problematike venovať náležitú pozornosť 
a pokračovať v príprave nových materiálov, vhodných pre dištančné formy štúdia.  

 

Tento príspevok bol spracovaný vďaka podpore projektu KEGA č. 114-029PU-4/2010 
„Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva akademických predmetov 
s využitím e-learningu“. 


