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Abstrakt 

V článku je venovaná pozornosť všeobecným otázkam, súvisiacim s problematikou 
vzdelávania na Slovensku a otázkam špecifickým, zameraným na vzdelávanie v oblasti 
prírodných a technických vied s dôrazom na fyzikálne vzdelávanie. Uvedený je stručný 
prehľad aktuálnych problémov fyzikálneho vzdelávania v dvoch krajinách – v Anglicku 
a USA. Pozornosť je venovaná aj riešeniu niektorých parciálnych problémov pracoviskom 
autorov príspevku.   

 

Abstract: 

In this paper attention is paid to general issues concerning education in Slovakia, and to 
some specific issues that concern education in natural sciences and engineering with focus on 
physics education. A short overview is presented of current problems in physics education in 
two countries: United Kingdom and United States. Solutions of selected particular problems 
proposed by the authors are reviewed. 

 

Úvod 

Väčšina školských systémov je štruktúrovaná tak, že jednotlivé školské predmety 
vzhľadom na príbuznosť obsahov a metodických postupov vytvárajú prirodzené zoskupenia 
a vo vzájomnej spolupráci odborníkov na vzdelávanie hľadajú riešenia aktuálnych problémov 
i koncepčné riešenia dlhodobého charakteru. K aktuálnym problémom patria napríklad slabé 
výsledky dosiahnuté našimi žiakmi v porovnaní s výsledkami ich rovesníkov vo svete, ktoré 
sú pravidelne zverejňované v rámci meraní v projekte PISA. Tieto informácie mnohí 
odborníci berú vážne, je však aj dosť takých, ktorí im nepripisujú postačujúcu výpovednú 
hodnotu. K aktuálnym problémom na Slovensku patrí aj prebiehajúca školská reforma, ktorá 
má veľa zástancov ale i odporcov.  

Koncepčné riešenia, ktorých hlavné idey boli v posledných rokoch sformulované 
v niekoľkých dokumentoch, priniesli nové impulzy, aktivity, zmeny, úpravy, nádej ale 
i skepsu.  

Venujme pozornosť aktuálnemu vývoju na Slovensku v druhej polovici roku 2011 
pri príprave strategických materiálov a súvisiacich aktivít na úrovni vedenia štátu v oblasti, 
úzko súvisiacej so vzdelávaním, vedou, výskumom a vývojom. Nasledujúce informácie sú 
čerpané z dokumentov, ktoré boli vytvorené, resp. sprístupnené z rezortu školstva, financií 
a hospodárstva (napr. harmonogram realizácie opatrení Minervy 2.0). 

Systémové zmeny vo financovaní vedy a výskumu na Slovensku i zadefinovanie úloh 
štátu v tejto oblasti priniesol dokument Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej 
a technickej politiky do roku 2015 (Stratégia Fénix), ktorý by sa mal stať základom pre 
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organizáciu štátnej podpory výskumu a vývoja. Materiál bol predložený v júni 2011 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na pripomienkovanie. 

Vláda Slovenskej republiky schválila v auguste 2011 stratégiu budovania vedomostnej 
ekonomiky Minerva 2.0 – Slovensko do prvej ligy. Materiál upozorňuje na problematický 
stav vzdelávania, výskumu a inovatívneho prostredia na Slovensku a vyjadruje odhodlanie 
vlády riešiť tieto problémy a vybudovať na Slovensku vedomostnú ekonomiku porovnateľnú 
so špičkou OECD. Slovenská republika má však už dnes jeden z najmenších verejných 
sektorov v OECD. Štát by mal podľa posledného Programu stability prerozdeľovať tento rok 
38,2 % HPD s klesajúcou tendenciou k 33 % v roku 2014 (Program stability SR 2011-2014). 
Zároveň naše výdavky na vzdelávanie, výskum a vývoj sú hlboko pod priemerom EÚ 
a OECD (ostatné krajiny V4 investujú približne o 23 % viac prostriedkov do vzdelávania, 
v prípade OECD celkovo sú investície do tohto sektoru vyššie o 40 % (OECD, Education: 
Statistics )). Ďalšie šetrenie preto už môže priniesť len minimálne úspory pre štátnu pokladňu 
a za cenu ďalšieho zaostávania Slovenska.  

Zaujímavé je nasledujúce odporúčanie vo vyššie spomínaných dokumentoch: „Jedinou 
reálnou možnosťou, ako Slovensku pomôcť dostať sa z hroziacej ekonomickej krízy, je vziať 
si za vzor postup Fínska v ekonomickej kríze na konci osemdesiatych rokov. Fínska 
ekonomika prešla v tomto období 10 % prepadom, ktorý priniesol 4-násobné zvýšenie 
nezamestnanosti na úroveň 17 %. Fínska vláda sa rozhodla pre masívne úspory vo verejných 
výdajoch s jedinou výnimkou, v podobe zvýšenej podpory vedy, výskumu, a vzdelávania. 
Proticyklické investície do fínskej Agentúry pre technológie a inovácie položili základ pre 
výrazný rast fínskej ekonomiky, založený práve na inovatívnych technológiách v 90. rokoch. 
(Investing in Innovation for Long-Term Growth, OECD, jún 2009).“ 

Z aktuálnej súčasnosti, ktorú sme v predchádzajúcich odsekoch stručne charakterizovali 
citovaním z rezortných dokumentov, sa posuňme do budúcnosti, ktorá je zatiaľ v kategórii 
sci-fi: Na Slovensku sú základné školy plné nadšených detí, spokojných a kvalitne 
vyučujúcich učiteľov, stredné školy si pochvaľujú solídnu vedomostnú a kompetenčnú bázu  
novo prijímaných študentov, vysoké školy si nevedia vynachváliť kvalitnú prípravu 
stredoškolákov pre vysokoškolské štúdium, prax sa bije o absolventov našich škôl. Na pozadí 
toho nevieme prinútiť našich študentov (aspoň tých priemerných), aby išli študovať do 
zahraničia, prípadne sa v zahraničí zamestnali, lebo naše médiá zmanipulovali verejnú mienku 
a vytvárajú iba pozitívny obraz slovenského školstva. Médiá chvália naše vysoké školy, že aj 
napriek extrémne nízkym rozpočtom dokážu prijímať študentov a poskytnúť im kvalitné 
vzdelávacie a študijné prostredie. 

Je situácia na Slovensku až taká zlá, že je porovnateľná s „negatívom“ pozitívneho 
zveličenia v predchádzajúcom odseku? O podiele HDP Slovenska, určenom 
na vzdelávanie, výskum a vývoj sa oprávnene konfrontačne hovorí pravidelne na viacerých 
fórach. Konfrontačne hlavne v tom zmysle, že dávame do súvisu oficiálne vyhlásenia 
predstaviteľov rezortu, citácie zo strategických dokumentov a našu realitu. Nie je našou 
ambíciou v tomto príspevku detailne diskutovať napríklad školskú reformu a využitie, resp. 
nevyužitie možností na reálne umožnenie či zabezpečenie prírodovedného a technického 
vzdelávania našich mladých ľudí v rozsahu, zodpovedajúcom potrebám spoločnosti 
a deklarovaným cieľom. Chceme skôr poukázať na to, že je možné hľadať a aj nachádzať 
riešenia v kooperácii s odborníkmi u nás doma i z iných krajín.  

Pri výpočte dlhodobých i aktuálnych problémov školského systému na Slovensku by sa 
určite dal vytvoriť dlhý zoznam. Dlhé obdobie pracuje veľa odborníkov v didaktike fyziky, 
prírodovedných a technických predmetoch so spoločným jednoducho sformulovateľným 
cieľom – zlepšiť výučbu týchto predmetov. Vymenúvať všetky parciálne ciele, ktoré chcú 
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dosiahnuť, by zabralo pomerne veľký priestor. Možno k nim patrila aj reforma vzdelávania 
v prírodovedných a technicky zameraných predmetoch. Súčasný stav reformy našej 
vzdelávacej sústavy však ukazuje, že odborníci z tejto oblasti na prípravu reformy a jej 
realizáciu zásadný vplyv nemali. Žijeme preto v relatívne zaujímavých protirečeniach (ale iba 
pre neinformovaného pozorovateľa zo zahraničia, nie pre nás), keď je z úrovne vedenia 
rezortu školstva i z ostatných rezortov vrátane najvyššej štátnej administratívy unisono 
deklarovaná potreba vzdelávania, vedomostnej ekonomiky a dôležitosti prírodovedného 
a technického vzdelávania. Toto vzdelávanie je nevyhnutné pre prípravu žiadaných 
a pre ekonomický rozvoj spoločnosti v každej vyspelej krajine nenahraditeľných odborníkov. 
Na druhej strane je protirečenie, ktoré je charakterizované už veľa rokov sa opakujúcim 
podfinancovaním školstva a viacerými negatívnymi dôsledkami uskutočňovanej reformy 
školskej sústavy. Jedným z nich je aj možnosť pre prakticky všetkých študentov stredných 
škôl vyhnúť sa výučbe prírodovedných a technických predmetov. Vyhnúť sa výučbe v takom 
rozsahu, ktorý by zabezpečil aspoň priemernú úroveň prírodovednej gramotnosti našej mladej 
generácie a ktorý by bol postačujúci k tomu, aby bolo možné získať väčšie percento mladých 
ľudí pre ich ďalšie štúdium zamerané na oblasť prírodných, resp. technických vied. 

Problémy, s ktorými zápasia v školských systémoch iné krajiny , sú často veľmi 
podobné až identické s našimi. Zásadné odlišnosti jednotlivých krajín v porovnaní 
so Slovenskom sú spravidla v podmienkach, v akých sa tieto krajiny vyvíjali a vyvíjajú. 
Hlavne z tohto dôvodu nemôžeme jednoducho preberať skúsenosti s riešením problémov 
v školských systémoch zo zahraničia, hoci vykazujú veľa znakov podobnosti, či identity 
s problémami na Slovensku. Na druhej strane je určite veľmi dôležité získavať relevantné 
informácie zo zahraničia a kriticky ich prehodnocovať pred ich prípadným využitím.   

Zaujímavým a informačne bohatým bolo 13. generálne fórum EUPEN na Cypre koncom 
augusta 2011, uskutočnené v rámci projektu EUPEN (Európska sieť fyzikálneho 
vzdelávania). Na aktivitách tohto projektu sa podieľajú aj zástupcovia mimoeurópskych 
krajín, ktorí pôsobia na katedrách fyziky a venujú sa vzdelávaniu vo fyzike. Za pracovisko 
autorov tohto príspevku sa podujatia zúčastnili dr. J. Raganová, dr. M. Spodniaková 
Pfefferová a študentka učiteľstva fyziky v druhom stupni štúdia K. Krišková. Aktuálne je 
v rámci projektu EUPEN riešený tematický projekt STEPS TWO s dobou riešenia v rokoch 
2008 až 2011. Definované boli tri hlavné oblasti záujmu a vytvorené tri pracovné skupiny pre 
tieto oblasti:  

1. Kurikulá po Bologni a Celoživotné vzdelávanie. 

2. Moderné vyučovacie metódy vo fyzikálnom vzdelávaní a Výučba zameraná 
na študenta. 

3. Vzdelávanie učiteľov fyziky a Európska dimenzia (STEPS TWO, 2008). 

Zástupcovia pracoviska katedry fyziky FPV UMB reprezentujú Slovensko pri riešení 
úloh v druhej a tretej pracovnej skupine. Úlohy tretej pracovnej skupiny boli sústredené na:   

- zbieranie údajov týkajúcich sa vzdelávania učiteľov fyziky v partnerských krajinách,  
nových metód v učiteľskom vzdelávaní, 

- výmenu skúseností medzi partnermi, 

- zbieranie príkladov z praxe. 

 

V nasledujúcom bude venovaná pozornosť informáciám z uvedeného okruhu problémov, 
ktoré prezentovali účastníci generálneho fóra z dvoch krajín – Anglicka a USA.  
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Situáciu v Anglicku charakterizoval Gareth Jones (Imperial College London). Krízu 
v školskom fyzikálnom vzdelávaní v Anglicku podčiarkuje nedostatok učiteľov fyziky 
a chémie (4 000, resp. 2 000 učiteľov) na štátnych školách. Odhadovaná je potreba počas 
nasledujúcich 15 rokov pripravovať každoročne 1 000 nových učiteľov fyziky 
za predpokladu, že všetci budú pôsobiť v štátnych školách. V súčasnosti každoročne končí 
štúdium fyziky asi 2 500 absolventov. Pri akceptovaní požiadavky vzdelania vo fyzike, 
kladenej na nových učiteľov fyziky, by sa malo 40 % z týchto absolventov stať učiteľmi – 
skutočnosť je 8-krát nižšia (Jones, 2011). 

Aké sú negatívne prejavy nedostatku učiteľov fyziky pre vekovú skupinu žiakov do 16 
rokov? Vo väčšine škôl sú fyzikálne témy súčasťou prírodovedného kurikula a učia ich hlavne 
absolventi štúdia biologického zamerania, ktorí vo všeobecnosti fyzike nerozumejú (35 % 
výučby realizujú učitelia, ktorí fyziku absolvovali na úrovni maximálne „GCSE“ – General 
Certificate of Science Education – a 70 % na úrovni maximálne „A level“, čo zodpovedá 
maturite z fyziky na Slovensku). Výsledkom je nekvalitná výučba žiakov, z ktorých sa iba 
minimum venuje štúdiu fyziky aj po 16. roku svojho veku.  

Aká je situácia s výučbou fyziky na úrovni 16- až 18-ročných študentov (A level)? 
Takmer 25 % štátnych škôl nemá učiteľov fyziky ako samostatného školského predmetu. 
Vo veľa školách je príliš málo záujemcov o štúdium fyziky na úrovni A, preto takéto 
predmety nevyučujú – študenti musia ísť do inej školy alebo na „6th Form College“, ktoré 
ponúka maturitné štúdium ako prípravu na vysokoškolské štúdium. 

Dôvody demotivácie absolventov fyzikálneho vysokoškolského štúdia k učiteľskému 
pôsobeniu vidí G. Jones hlavne v ich neuspokojení po intelektuálnej stránke, v možnosti 
získať oveľa lepšie platené perspektívne pracovné pozície. Ďalšími dôvodmi sú časté stresové 
stavy pri výkone učiteľského povolania, slabé vybavenie škôl, priveľa byrokracie, nízke 
sociálne postavenie a chýbajúci rešpekt zo strany žiakov a rodičov, požiadavky zo strany 
vedenia škôl vyučovať aj iné prírodovedné predmety (Jones, 2011). 

Aké by bolo potrebné uskutočniť opatrenia na zvýšenie počtu učiteľov fyziky, resp. 
kompenzovať ich nedostatok? Zo strany vládnych inštitúcií sú to predovšetkým finančné 
stimuly do prípravy budúcich učiteľov fyziky, poradenstvo, posilnenie fyzikálnych kurzov pre 
študentov biológie, umožňujúce získať im kvalifikáciu učiteľa fyziky. Zo strany médií je 
potrebné hlavne informovanie o nebezpečenstvách nedostatku učiteľov fyziky a uvádzanie 
programov zameraných na popularizáciu fyziky pre všetky vekové kategórie. Popularizovať 
fyziku a ďalšie prírodné vedy je poslaním aj prírodovedných múzeí, ktoré v procese 
popularizácie prírodných vied zohrávajú dôležitú úlohu. 

Finančné stimuly pre podporu štúdia učiteľstva fyziky i relatívne vysoké finančné 
ohodnotenie práce kvalifikovaných učiteľov fyziky – oboje ako výsledok cielenej štátnej 
politiky – by mohli byť pozitívnym faktorom, ovplyvňujúcim súčasnú situáciu v zabezpečení 
výučby fyziky na anglických školách. Podpora výučby prírodovedných predmetov formou 
individuálnych predmetov namiesto preferovania kombinovaného prístupu by bola tiež 
pozitívnym systémovým prvkom. 

Zaujímavým faktom je, že výučba prírodných vied na úrovni základných škôl je 
hodnotená v Anglicku veľmi pozitívne. Významnú úlohu majú v tomto procese už spomínané 
prírodovedné múzeá. Problémom je, že prechod (pred 22 rokmi) od výučby oddelených 
prírodovedných predmetov ku kombinovanej prírodovede zvýšil počet študujúcich prírodné 
vedy, ale zároveň prispel ku kríze v zabezpečení výučby fyziky na týchto školách. 
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O projekte „National Task Force on Teacher Education in Physics“, referoval 
Stamatis Vokos, profesor Seattle Pacific University, USA, ktorý bol aj hlavným riešiteľom 
projektu. 

Projekt mal ambície zmapovať situáciu v príprave budúcich učiteľov fyziky v USA 
a pripraviť návrhy a odporúčania ako reakciu na zistené problémy. Informácie začali získavať 
od roku 2008, oslovili všetky katedry fyziky na vysokých školách v USA, využili dostupné 
informačné zdroje, pripravili a distribuovali dotazníky, uskutočnili osobné návštevy i veľa 
telefonických interview.  

K hlavným zisteniam patrí: 

- iba málo katedier fyziky a pedagogických fakúlt vyvíja aktivity pre získanie a prípravu 
budúcich učiteľov fyziky, 

- veľká väčšina študijných programov zameraných na prípravu budúcich učiteľov 
fyziky je postavená na individuálnych garantoch, ktorí majú relatívne slabú podporu 
svojich inštitúcií; inštitucionálna podpora je podstatná pre orientáciu katedier fyziky aj 
na výučbu učiteľov fyziky,  

- študijné programy sú málo orientované na pedagogické a didaktické aspekty výučby 
fyziky, čoho dôsledkom je slabá príprava učiteľov fyziky vyučovať fyziku (Vokos, 
2011). 

V zozname niektorých odporúčaní, zredukovanom podobne ako pri predchádzajúcich 
zisteniach, uvádzame:  

- potrebné je venovať väčšiu pozornosť odbornej príprave učiteľov zo strany pracovísk, 
zameraných na jednotlivé prírodovedné odbory i zo strany pracovísk, venujúcim sa 
teórii vyučovania jednotlivých predmetov a všeobecnej pedagogike a didaktike. Kurzy 
zamerané na prírodovedné vzdelávanie v širšom zmysle slova nie sú vhodné pre 
prípravu učiteľov jednotlivých prírodovedných predmetov, 

- na federálnej úrovni by mal byť vytvorený model profesionálnej prípravy učiteľov 
jednotlivých prírodovedných predmetov, 

- vyučujúci fyziky by mali nájsť vo väčšom rozsahu odbornú podporu v literatúre, 
zameranej na výskum v teórii vyučovania fyziky, 

- príprava učiteľov fyziky musí obsahovať v širšom rozsahu aj aplikácie pedagogiky 
a didaktiky do výučby fyziky, vrátane pedagogických praxí,  

- komplexná príprava učiteľov by mala obsiahnuť aj tútorstvo pre začínajúcich učiteľov, 

- postupne je potrebné nahradiť učiteľskú kvalifikáciu pre výučbu všeobecnej 
prírodovedy kvalifikáciou pre jednotlivé prírodovedné predmety (Vokos, 2011). 

V úvode sme naznačili alarmujúci stav vzdelávania v prírodovedných a technických 
školských predmetoch na Slovensku, ktorý je už viac rokov konštatovaný odborníkmi 
na vzdelávanie a ktorý je podložený aj objektívnymi zisteniami. Alarmujúci aktuálny stav 
vo svojich krajinách popisovali aj citovaní odborníci z Anglicka a USA, podobný stav bol aj 
vo Fínsku (jeho úspešné riešenie je spomínané v úvode tohto príspevku).  

Hľadať východiská z nelichotivého stavu vzdelávania v uvádzaných predmetoch 
na Slovensku, nájsť ich a aj realizovať nie je krátkodobý proces. Systémové riešenia sa 
ponúkajú, ich implementácia určite nie je lacná. Situáciu na Slovensku v súčasnosti i 
v posledných rokoch charakterizuje predovšetkým fakt, že veľa odborníkov na vzdelávanie 
pracuje u nás na riešení parciálnych problémov. Ide o riešenie úloh a problémov spravidla bez 
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vzájomnej či nadhľadovej koordinácie, riešenia však prispievajú k lokálnym a zvyčajne 
pozitívnym posunom.  

 

Pracovisko autorov príspevku sa za ostatných necelých 20 rokov venovalo hlavne 
problematike fyzikálneho vzdelávania predovšetkým v kontexte prírodovedného vzdelávania, 
využitiu informačných a komunikačných technológií pri experimentálnych aktivitách po 
obsahovej i metodickej stránke. V nasledujúcom uvedieme stručnú charakteristiku 
najvýznamnejších zahraničných a domácich projektov a ich výstupov. 

Projekt TEMPUS Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 bol v rokoch 
1995 až 1998 riešený skupinou troch slovenských a dvoch zahraničných univerzít, 
koordinátorom a kontraktorom projektu bola FPV UMB. 

Projekt bol prioritne zameraný na reštrukturalizáciu študijných programov budúcich 
učiteľov prírodovedných predmetov na troch zúčastnených slovenských univerzitách. 
Charakteristickou črtou reštrukturalizácie malo byť zavedenie inovačných foriem a metód do 
prírodovedného vzdelávania. V rámci zabezpečenia tohto finálneho cieľa boli v projekte 
vytýčené a splnené nasledujúce čiastkové úlohy: 

- Vytvorenie nového integrovaného predmetu Prírodoveda a jeho začlenenie 
do existujúcich študijných programov.  

- Vypracovanie profilu absolventa s cieľom zvýšenia kompatibility a ekvivalencie 
medzi zúčastnenými inštitúciami.  

- Zavedenie širšieho rámca vyučovacích učebných prístupov do procesu výučby 
jednotlivých prírodovedných predmetov.  

- Vytvorenie možnosti pre zvýšenie rozsahu školskej praxe.  

- Zvýšenie podielu bádateľských aktivít študentov v procese získavania prírodovedných 
poznatkov.  

- Zriadenie centier informačných technológií vybavených zariadeniami umožňujúcimi 
realizáciu počítačom podporovanej výučby a zvýšenie rozsahu samostatnej práce 
študentov počas ich štúdia.  

- Vytvorenie programu ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov 
využívajúceho integrovaný prístup vo výklade prírodovedných predmetov.  

V rámci schémy Leonardo da Vinci sme riešili v rokoch 2001 – 2004 a v rokoch 2005 
– 2007 projekty Počítačom podporované laboratórium vo vyučovaní prírodovedných 
a technických predmetov (ComLab-SciTech), časť 1 a časť 2. Hlavným cieľom prvého 
projektu (časti 1) bolo integrovať rôzne nástroje informačných technológií do prírodovedného 
a technického vzdelávania. Dôraz bol kladený na dva aspekty: reálne laboratórium – tvorené 
počítačmi, prevodníkmi a príslušnými senzormi a Virtuálne laboratórium – vytvorené 
zo súboru počítačových simulácií rôznych dejov. 

Hlavným výstupom projektu sú zariadenia pre počítačom podporované laboratóriá 
a kurzy pre prírodovedné a technické vzdelávanie. Kurzy sú založené na html dokumentoch 
integrujúcich počítačom podporované laboratórium, simulácie, animácie, video klipy, 
interaktívnych tútorov (Integrovaná prírodoveda ...). Okrem internetu sú materiály dostupné 
na CD médiách s príručkami aj v tlačenej podobe. Kurzy sú pripravené tak, aby ich bolo 
možné použiť s rôznymi typmi meracích systémov (Holec a kol., 2004). 
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Ciele druhého projektu (časti 2) vychádzali zo vzrastajúceho záujmu Európskeho 
spoločenstva o prírodovedné a technické vzdelávanie na stredných školách. Od absolventov 
týchto škôl sa očakáva, že budú mať adekvátne odborné zručnosti a praktické vedomosti, 
ktoré im umožnia rýchlo sa stať plnohodnotnými zamestnancami. Zároveň je nevyhnutné 
poskytnúť im aj všeobecné vedomosti, aby získali aj zručnosti, postoje a motiváciu pre svoje 
celoživotné vzdelávanie (Investigations of ...). 

Výstupom projektu je praktická realizácia reálneho počítačom podporovaného školského 
laboratória s príslušným technickým vybavením (jednoduchý a multifunkčný prevodník) a na 
druhej strane kurzy pre prírodovedné a technické vzdelávanie obsahujúce počítačom 
podporované reálne experimenty integrované s kvantitatívnymi modelmi fyzikálnych dejov, 
modelovými simuláciami, videosekvenciami, animáciami a interaktívnymi cvičeniami. 
Cieľovou skupinou sú učitelia prírodovedných a technických predmetov v školách, kde sú 
tieto predmety súčasťou učebných plánov a mladí ľudia s vnútornou motiváciou samostatne 
sa vzdelávať v oblasti prírodných vied a techniky s využitím informačných a komunikačných 
technológií. 

Témy podobného zamerania, ale iného obsahu, boli riešené v niekoľkých projektoch 
KEGA, v ktorých bol hlavný riešiteľ z pracoviska katedry fyziky FPV UMB: 

a) Tvorba videozáznamov školských pokusov z fyziky pre základné a stredné školy (2004 – 
2006) 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť videozáznamy experimentov na podporu výučby 
na základných a stredných školách ako aj metodiku používania týchto prostriedkov na 
vyučovaní. V rámci projektu boli vytvorené videá na podporu výučby témy Mechanika 
tekutín, ktoré sú prístupné na DVD nosiči. 

b) Nové prvky v obsahu a metodike prípravy budúcich učiteľov fyziky a ďalších 
prírodovedných predmetov (2005 – 2007) 

Cieľom projektu bolo vytvoriť materiál na podporu výučby prírodovedných predmetov, 
ktorý poskytne nový pohľad na „klasické“ i netradičné témy spracované z hľadiska 
akceptovania integrujúcich faktorov prírodných vied ako aj námety na experimentálne 
aktivity využívajúce počítačovú podporu (prevodníky, senzory).  

Výstupom projektu je publikácia Prírodné vedy – integrovaný prístup (Holec a kol., 
2009), ktorá je určená budúcim učiteľom prírodovedných predmetov na úrovni nižšieho 
a vyššieho sekundárneho vzdelávania ako aj učiteľom z praxe. Uvedená publikácia je 
doplnená aj elektronickou verziou použitých textov prístupných na CD nosiči, ktoré sú 
doplnené odkazmi na experimentálne aktivity (vo forme metodických ako aj žiackych 
pracovných listov), prostredníctvom ktorých majú používatelia možnosť overiť si získané 
poznatky v praxi.  

c) Virtuálne laboratórium fyziky – online databáza experimentov prírodovedného 
charakteru (2009 – 2011) 

Cieľom projektu je vytvoriť web-portál – virtuálne laboratórium, ktoré bude obsahovať 
súbor experimentov z rôznych oblastí fyziky určených pre základné a stredné školy. Vybrané 
experimentálne aktivity budú spracované formou videozáznamov prístupných v on-line 
režime a doplnené o metodické návody na ich použite. Okrem videozáznamov sú k dispozícii 
aj návody na ďalšie experimentálne aktivity realizované s podporou, aj bez podpory počítača. 
Súčasťou výstupov projektu bude aj metodická príručka v tlačenej podobe a súbor 
videozáznamov jednotlivých experimentov na DVD nosiči (Holec, 2011).  
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Projekt APVV Brána vedy otvorená bol riešený na FPV UMB v spolupráci s viacerými 
jej katedrami v rokoch 2006 až 2009, hlavný riešiteľ bol z katedry fyziky. 

Všeobecným cieľom projektu bolo vytvoriť strategické partnerstvo FPV UMB a troch 
najvýznamnejších gymnázií v Banskej Bystrici a vo Zvolene: Gymnázia J. G. Tajovského 
v Banskej Bystrici (GJGT), Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici (GAS) a Gymnázia 
Ľ. Štúra vo Zvolene (GĽŠ). V prvej etape, počas trvania tohto trojročného projektu, bola 
pozornosť venovaná hlavne popularizácii vedy a spolupráci pri budovaní školských knižníc a 
organizovaní pedagogickej praxe. V budúcnosti je zámerom riešiteľov projektu spolupracovať 
aj pri tvorbe učebníc, najmä pre špecializované triedy. 

Projekt detailnejšie charakterizujú jeho čiastkové ciele: 

- popularizácia významu súčasnej vedy a jej výsledkov žiakom partnerských škôl, 

- priblíženie žiakom práce vedcov v oblasti matematiky, fyziky, informatiky, chémie 
a biológie, 

- individuálna starostlivosť o talentovaných žiakov na gymnáziách, 

- spolupráca pri budovaní odborných školských knižníc, 

- vytvorenie súboru prednášok (v elektronickej, tlačenej aj video forme) predstavujúcich 
zaujímavé a atraktívne výsledky súčasnej vedy. 

 

Hlavné aktivity projektu je možné popísať v nasledujúcich bodoch: 

1. Prednášky pre žiakov. Zborník prednášok, videozáznamy, DVD 

Na každom z troch gymnázií pracovníci FPV UMB v rokoch 2006 – 2009 pravidelne 
uskutočňovali prednášky na zvolenú atraktívnu tému z matematiky, fyziky, informatiky, 
chémie alebo biológie. Okrem toho sa nepravidelne organizovali aj prednášky vedeckých 
pracovníkov z iných pracovísk v SR aj zo zahraničia (ČR, UK, USA). Počas troch rokov 
trvania projektu odznelo 117 prednášok, ktoré si vypočulo viac ako 6 000 poslucháčov.  

20 prednášok bolo vydaných vo forme zborníka, záznamy z 13 prednášok sú umiestnené 
na webe projektu (Brána vedy otvorená) a vyšli aj na nosiči DVD. 

2. Špecializované semináre 

Na GJGT prebiehal seminár z matematiky (spolu 44 seminárov), na GAS seminár 
z informatiky (16 seminárov) a na GLŠ seminár z fyziky (15 seminárov). Seminárov sa mohli 
zúčastňovať aj záujemcovia z iných škôl. Okrem toho sa uskutočnilo v rámci štvrtého 
semináru Prírodné vedy v experimentoch 12 seminárov pre viacero skupín žiakov 
v laboratóriách fyziky, chémie, biológie a v laboratóriu gridových technológií FPV UMB. 

3. Sústredenia vybraných žiakov partnerských gymnázií 

Počas obdobia riešenia projektu sa na konci každého školského roku uskutočnilo 
sústredenie pre vybraných žiakov partnerských gymnázií. Na sústredeniach okrem prednášok 
žiaci absolvovali besedy so známymi vedcami a exkurzie na zaujímavé pracoviská . 

4. Žiacke granty a kolokviá. 

Žiaci žiadali o granty na zjednodušených formulároch APVV, podporených bolo osem 
žiackych projektov z finančných prostriedkov projektu. Výsledkom práce na projektoch boli 
venované dve kolokviá, najlepšie práce boli ocenené a vydané vo forme zborníka. 
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5. Podpora účasti žiakov partnerských gymnázií na matematických a iných súťažiach 

Z prostriedkov projektu bola pravidelne podporovaná účasť žiakov na celoslovenských 
matematických súťažiach “Náboj” v Bratislave a “Matboj” v Košiciach, na sústredení 
riešiteľov fyzikálneho korešpondenčného seminára v Lome nad Rimavicou a na fyzikálnej 
súťaži „Náboj“v Bratislave. Celkove bolo podporených viac ako 100 žiakov. 

6. Nákup kníh pre školské knižnice partnerských gymnázií 

Počas trvania projektu si tri gymnáziá zakúpili pre svoje školské knižnice knihy za viac 
ako 20 000 EUR. 

7. Záverečný seminár pre učiteľov stredných škôl 

Záverečný seminár pre učiteľov stredných škôl sa uskutočnil s cieľom vzájomnej výmeny 
skúseností učiteľov stredných škôl a pracovníkov FPV UMB v oblasti sprístupňovania 
nových vedeckých poznatkov matematiky, fyziky, informatiky, biológie a chémie žiakom 
stredných škôl.  

K uvedenému prehľadu projektov je potrebné pridať seminár International Particle 
Physics Masterclasses pre žiakov gymnázií v rámci projektu európskej skupiny pre 
popularizáciu časticovej fyziky IPPOG a Európskej fyzikálnej spoločnosti EPS. Tento 
seminár každoročne organizuje katedra fyziky FPV UMB a teší sa vždy veľkému záujmu 
žiakov. 

 

Namiesto záveru: podľa nášho názoru je na Slovensku niekoľko pracovísk, ktoré 
vyvíjajú zmysluplné aktivity, smerujúce k zlepšeniu výučby prírodovedných predmetov. Ako 
dosiahnuť ich synergický efekt v rámci celého Slovenska? Určite by pomohlo, ak by reforma 
vzdelávacieho systému na Slovensku akceptovala objektívnu potrebu prírodovedného 
a technického vzdelávania mladých ľudí v primeranom rozsahu. V takomto prípade by našlo 
vo výučbe uplatnenie veľké množstvo výstupov projektov a iných aktivít odborníkov 
na vzdelávanie spomínaných školských predmetov. V súčasnosti tieto výstupy tvoria – 
obrazne povedané – dláždenie cesty, ktorá ešte nie je postavená.  

Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA č. 3/7086/09 s názvom Virtuálne 
laboratórium fyziky – online databáza experimentov prírodovedného charakteru. 
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