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Abstrakt  

Funkciou koordinátora environmentálnej výchovy na ZŠ alebo SŠ je poverený jeden 
učiteľ z pedagogického zboru. Nakoľko environmentálne vzdelanie nie je podmienkou na 
zastávanie tejto funkcie, ďalšie vzdelávanie koordinátorov v oblasti životného prostredia je 
nevyhnutné. S týmto zámerom sa Katedra fyziky a Katedra životného prostredia FPV UMB 
v Banskej Bystrici zapojili do medzinárodného projektu COMBAT. V rámci projektu bola 
vyvinutá multijazyková platforma obsahujúca okrem iných materiálov aj kompetenčné profily 
koordinátorov environmentálnej výchovy v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie 
odpadov. Najvýznamnejším výstupom projektu sú kurzy kontinuálneho vzdelávania pre 
odborníkov z viacerých oblastí využívajúce formu e-vzdelávania. V príspevku predstavíme 
ich štruktúru a výsledky získané testovaním kurzov na FPV UMB. 

 

Abstract 

A role of the coordinator of environmental education at primary and secondary schools is 
performed by one of school teachers. A formal education in the area of environment is not 
required for the teachers to perform this role. Therefore an in-service training of the 
coordinators of environmental education is necessary. This necessity lead Department of 
environment and Physics department Faculty of Natural Sciences Matej Bel University 
Banská Bystrica (FPV UMB) to participate at international project COMBAT. Outcomes of 
the project have included a multilanguage platform containing besides other materials 
competence profiles of coordinators of environmental education in the area of waste 
management and recycling. In-service training courses using e-learning methods focused on 
professional development in the area of waste management were created as well. The paper 
introduces their structure and results gained from a testing of the courses at FPV UMB. 

 

1 Úvod 

Environmentálna výchova (ENV) je jednou z prierezových tém definovaných v Štátnom 
vzdelávacom programe pre nižšie aj vyššie sekundárne vzdelávanie [1], [2]. Ako prierezová 
téma by mala byť implementovaná do výučby ostatných predmetov. Metodický konzultačný 
servis pre kolegov vo veciach implementácie tejto témy, ako aj aktívne vyhľadávanie 
medzipredmetových súvislostí, by mal na školách poskytovať koordinátor environmentálnej 
výchovy. Okrem uvedenej aktivity by malo patriť do náplne práce koordinátora ENV takisto: 
vytýčenie cieľov ENV v podmienkach konkrétnej školy, príprava dlhodobého programu 
environmentálnej výchovy a vzdelávania, spolupráca pri tvorbe školského vzdelávacieho 
programu, ako aj aktívna implementácia prierezovej témy ENV do všetkých školských 
pedagogických dokumentov, príprava každoročného realizačného plánu environmentálnej 
výchovy a vzdelávania, iniciácia aktivít v zmysle schváleného plánu práce ENV 
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a v neposlednom rade koordinácia prác na ekologizácii prevádzky školy, do čoho prirodzene 
spadá aj nakladanie s odpadmi v rámci školy [3].  

Funkciou koordinátora environmentálnej výchovy v základných a stredných školách 
bývajú väčšinou poverení učitelia prírodovedných predmetov, ktorí počas svojej 
pregraduálnej prípravy nezískali pre takúto činnosť špeciálne vzdelanie. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti je potrebné poskytnúť im možnosť doplniť si vedomosti a získať potrebné 
zručnosti v rámci postgraduálnych kurzov kontinuálneho vzdelávania. S týmto zámerom sa 
Katedra fyziky a Katedra životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici zapojili do 
riešenia medzinárodného projektu COMBAT.  

 

2 Projekt COMBAT 

Hlavnou úlohou projektu COMBAT, celým názvom Vzdelávanie profesionálov pre 
odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti čistého životného prostredia zamerané na rozvoj 
kompetencií – COMBAT,  je zlepšovanie kompetencií profesionálov v odbornom vzdelávaní 
a príprave (OVP), a to najmä v kontexte prepojenia teórie, praxe a vyučovacích metód 
prispôsobených potrebám a schopnostiam učiacich sa [4]. 

S cieľom uľahčiť krajinám juhovýchodnej Európy prístup do systému vzdelávania 
profesionálov v odbornom vzdelávaní a príprave, sa v konzorciu COMBAT spojilo päť 
partnerov z Bulharska, Turecka, Slovenskej republiky a Slovinska. Zúčastnené univerzity, 
centrá výskumu a rozvoja a stredné a malé podniky zabezpečili partnerstvu nevyhnutné 
odborné vedomosti a skúsenosti, obohatené kompetenciami asociovaných partnerov. 

Aby boli pri riešení projektu naplnené vyššie uvedené ciele, zameral sa projekt 
COMBAT  na: 

1) transformáciu úspešného vzdelávacieho programu vytvoreného v rámci projektu 
WASTE-TRAIN do vzdelávania v oblasti recyklácie odpadov,  

2) budovanie štruktúrovaného modelu podľa požiadaviek Európskeho kvalifikačného rámca;  

3) vzdelávací systém kombinujúci viacero nových vyučovacích metód so špecifickým 
tematickým obsahom, 

4) multijazykovú e-learningovú platformu .  

Naším zámerom nie je podrobne rozoberať všetky výstupy projektu. Zamerali sme sa 
len na výstupy, ktoré sa priamo dotýkajú problematiky ďalšieho vzdelávanie koordinátorov 
environmentálnej výchovy a na ktorých sme participovali. 

 

3 Štruktúra e-learningovej vzdelávacej platformy 

Pri tvorbe učebných materiálov sme vychádzali z publikácie Book of Rubbish, ktorá 
vznikla v rámci projektu WASTE-TRAIN [5] a podrobne rozoberá problematiku odpadového 
hospodárstva. Použitý materiál bol aktualizovaný a doplnený o nové kapitoly a následne 
rozdelený do tzv. učebných jednotiek (TUs), ktorým boli pridelené kredity v súlade 
so systémom ECVET (obr. 1). 

Vytvorené učebné materiály poskytujú ucelený pohľad na problematiku odpadového 
hospodárstva. Pre kvalifikovaný výkon vybraných povolaní ale nie je potrebná znalosť celého 
materiálu. Na to, aby bolo možné identifikovať potrebu obsahu vzdelávania pre vybrané typy 
povolaní, bolo potrebné vytvoriť opisy týchto kvalifikácií v súlade s Medzinárodnou 
štandardnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-08 [6], ako aj ich kompetenčné profily. Pri tvorbe 
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kompetenčných profilov sme vychádzali z metodiky Európskeho kvalifikačného rámca 
(EKR), v ktorom je zadefinovaných 8 referenčných úrovní pre dosiahnutie danej kvalifikácie. 
Uvedené úrovne pokrývajú celý rozsah kvalifikácií od ukončenia povinného vzdelania po 
najvyššiu úroveň akademického a profesijného alebo odborného vzdelávania a prípravy [7]. 

 

Obr. 1 Rozdelenie vzdelávacieho obsahu do učebných jednotiek (TUs) 

Pre každú úroveň sú zadefinované vedomosti, zručnosti a širšie kompetencie, ktorými 
musí človek disponovať, aby mohol vykonávať danú kvalifikáciu na požadovanej úrovni. 
Vzhľadom na zameranie projektu boli pre koordinátora environmentálnej výchovy 
vytvorené kompetenčné profily pre úrovne 5 – 6 EKR. Spomínané materiály (učebné texty, 
opis kvalifikácií, kompetenčné profily) sú prístupné aj na portáli projektu v časti COMBAT 
kvalifikácie / Opis kvalifikácií v hlavnom menu [4]. 

Pre každý vytvorený profil bol následne zadefinovaný vzdelávací obsah pre dosiahnutie 
danej úrovne kvalifikácie. Ukážku vzdelávacieho obsahu pre koordinátora environmentálnej 
výchovy pre ZŠ uvádzame na obr. 2. 

 

Obr.2 Ukážka vzdelávacieho obsahu pre jednotlivé úrovne kvalifikcie 
koordinátora environmentálnej výchovy pre ZŠ 

Absolvovanie kurzu na získanie potrebnej kvalifikácie z oblasti odpadového 
hospodárstva pre dané povolanie je možné prostredníctvom e-learningového prostredia 
projektu COMBAT, ktoré je prístupné na webovskej stránke projektu [4]. Po zaregistrovaní 
a prihlásení sa na portáli projektu má užívateľ možnosť zvoliť si požadovanú úroveň 
vzdelania potrebnú pre výkon jeho povolania v interaktívnom menu (obr. 3), ktoré je 
prístupné cez položku COMBAT kvalifikácie / Učebné materiály hlavného menu.  
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Obr. 3 Ukážka interaktívneho menu 
K – vedomosti, s – zručnosti, WdS – širšie kompetencie, CP – počet kreditov 

Súčasťou e-learningového portálu je aj časť určená na získanie spätnej väzby o úrovni 
dosiahnutých vedomostí, zručností a širších kompetencií. Za týmto účelom bola vytvorená 
databáza otázok, z ktorej sa v prípade potreby vygenerujú testové otázky. Otázky zisťujúce 
úroveň dosiahnutých vedomostí nebolo potrebné diskutovať. Problém skôr vznikol pri tvorbe 
otázok testujúcich úroveň dosiahnutých zručností a kompetencií. V tomto prípade bolo 
potrebné vytvoriť otázky spájajúce teoretické vedomosti so schopnosťou aplikovať ich 
v praxi. 

Ako vidieť z ukážky na obr. 4, pri tomto type otázok nie je možné jednoznačne určiť, 
ktorá odpoveď je správna a ktorá nie. Môžeme skôr hodnotiť lepšie alebo horšie aplikovanie 
získaných poznatkov v praktických situáciách. 

 

Obr. 4 Ukážka otázky určenej na testovanie úrovne získaných kompetencií 

Po úspešnom absolvovaní zvoleného kurzu získa záujemca certifikát o úrovni 
dosiahnutej kvalifikácie. Naším zámerom je následné akreditovanie vytvorených kurzov, 
ktoré budú môcť záujemcovia absolvovať v rámci kontinuálneho vzdelávania.  

 

4 Testovanie vytvorených materiálov 

S cieľom overiť vytvorené materiály v praxi a získať spätnú väzbu boli na pracovisku 
autorov organizované dve aktivity:  

1) testovanie, kde sme overovali zrozumiteľnosť vytvorených materiálov, ako aj správnosť 
formulácií testových otázok, 

2) workshop, kde mali účastníci možnosť oboznámiť sa s výstupmi projektu a v závere 
workshopu vyjadriť svoj názor na predstavené materiály. 

Testovania sa zúčastnilo 27 študentov 1. ročníka magisterského stupňa študijného 
programu Environmentálny manažér. Na účely testovania sme vybrali 3. kapitolu Produkcia 
odpadu (TU 3) a test pre daný obsah určený pre úroveň 5 EKR. V úvode bol študentom 
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predstavený študijný materiál, ako aj základná filozofia projektu COMBAT a následne mali 
vyhradený čas na samoštúdium. V závere respondenti vypracovali test, ktorý obsahoval 
otázky overujúce úroveň nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií. Takisto sme 
chceli poznať aj ich názor na vytvorené materiály, za týmto účelom bol použitý dotazník. 

V ďalšej časti sa podrobnejšie pozrieme na výsledky testovania. Viac ako 96 % všetkých 
respondentov získalo v teste viac ako 60 % bodov. Tento výsledok je pravdepodobne 
ovplyvnený tým, že išlo o študentov Environmentálneho manažérstva. Ak sa ale pozrieme na 
úspešnosť respondentov v jednotlivých testovaných častiach – vedomosti, zručnosti, 
kompetencie – môžeme vidieť rozdiely v dosiahnutom skóre (obr. 5). Pri testovaní vedomostí, 
skóre vyššie ako 60 % dosiahlo 74 % respondentov, pri zručnostiach to bolo len 30 % 
respondentov, ale až 96 % respondentov pri overovaní kompetencií dosiahlo skóre vyššie ako 
60 %. Prekvapujúca je nízka úspešnosť respondentov pri testovaní zručností, nakoľko 
vzhľadom na ich študijné zameranie bol predpoklad, že ich dosiahnuté skóre bude aj v tejto 
oblasti vysoké. Tento stav je pravdepodobne možné pripísať ich nižšej schopnosti aplikovať 
získané teoretické vedomosti v praktických situáciách.  

 

Obr. 5 Dosiahnuté skóre v jednotlivých testovaných častiach 

Počas testovanie nebol zistený problém s nejasnými, resp. nepresnými formuláciami 
položených otázok. Ako sme už uviedli, respondenti mali možnosť vyjadriť aj svoj názor na 
vytvorené materiály, spomenieme tie najzaujímavejšie: 

(1) Všetci respondenti odporučili používať vytvorený materiál na úrovni stredných škôl a ako 
doplňujúci materiál pri štúdiu na vysokej škole. Tretina respondentov zhodnotila, že 
predložený materiál by bol zaujímavý a vhodný aj pre organizácie venujúce sa životnému 
prostrediu. Jeden respondent uviedol, že materiál je vhodných pre všetkých, nakoľko 
problematika nakladania s odpadmi sa dotýka všetkých ľudí. 

(2) Na otázku, či si myslia, že absolvovanie takéhoto kurzu by im mohlo uľahčiť hľadanie 
práce, 55,6 % respondentov odpovedalo kladne, pretože učebné materiály obsahujú 
aktualizované informácie s praktickými príkladmi. Na druhej strane 40,7 % respondentov 
odpovedalo záporne s odôvodnením, že materiály sú síce zaujímavé a poskytujú dôležité 
informácie, ale v súčasnej dobe je veľmi ťažké nájsť si prácu v odbore. Podľa uvedených 
vyjadrení musíme konštatovať, že vysoký podiel negatívnych odpovedí bol ovplyvnený 
súčasnou ekonomickou situáciou, a nie nízkou kvalitou použitých materiálov. 
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(3) Pri hodnotení predloženého materiálu ako celku ho 66,7 % respondentov (18) ohodnotili 
známkou „veľmi dobrý“ a 3,7 % respondentov (1) ako výborný.  

Účastníkmi workshopu boli pracovníci katedry životného prostredia (v počte 12), ktorí 
sa aktívne podieľajú na vzdelávaní budúcich odborníkov v oblasti životného prostredia, ako aj 
na ďalšom vzdelávaní koordinátorov environmentálnej výchovy. Účastníci workshopu mali 
možnosť oboznámiť sa s cieľmi projektu COMBAT, ako aj s vytvorenými materiálmi – 
vzdelávací obsah, opisy kvalifikácií, kompetenčné profily a testové otázky. Na konci 
workshopu vyjadrili svoj názor na predložené materiály v dotazníku. V skratke uvedieme tie 
najpodstatnejšie závery: 

(1) Všetci účastníci vyjadrili názor, že výstupy projektu sú zaujímavé aj z pohľadu našej 
krajiny, lebo téma odpadového hospodárstva je v súčasnosti veľmi aktuálna. 

(2) Všetci respondenti uviedli, že predložené materiály sú zaujímavé, poskytujú veľa 
dôležitých informácií z oblasti odpadového hospodárstva, sú prehľadné, jasné a aktuálne.  

(3) Tretina respondentov zhodnotila, že materiály obsahujú užitočné praktické príklady 
a opisujú aktuálnu situáciu pri nakladaní s odpadmi v rôznych krajinách Európy. 

(4) Tretina respondentov kriticky hodnotila kvalitu niektorých obrazových materiálov. Tento 
fakt bol pravdepodobne spôsobený nižšou kvalitou poskytnutých tlačených materiálov. 

 

5 Zhrnutie 

V závere je možné konštatovať, že vytvorené materiály sa stretli s dobrou odozvou 
a podľa názorov, ktoré sme získali pri testovaní materiálov, poskytnú záujemcom aktuálne 
a užitočné informácie z oblasti odpadového hospodárstva. V nasledujúcom kroku je 
plánovaná akreditácia pripraveného kurzu ako kurzu kontinuálneho vzdelávania. 

Príspevok vznikol s podporou medzinárodného projektu Leonardo da Vinci č. 2009-
1BG1-LEO05-01655 s názvom „Vzdelávanie profesionálov pre odborné vzdelávanie 
a prípravu v oblasti čistého životného prostredia zamerané na rozvoj kompetencií – 
COMBAT“ 
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