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ROZŠIROVANIE EDUKA ČNÝCH KOMPETENCII  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 

 

 

ŠEBEŇOVÁ Iveta - ŠEBEŇ Vladimír, SR 

 

Abstrakt  

Zámerom autorov príspevku „Rozširovanie edukačných kompetencii pedagogických 
pracovníkov“ je prezentovať obsah, ciele a výstupy, ktoré dosiahli riešitelia projektov Kega  
č. 3/7083/09 Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencií 
pedagogických pracovníkov. 

 

Abstract  

The intention of the authors of the contribution „Expanding educational skills of teaching 
staff“ is to present the content, goals and outputs, which were achieved by the solvers of the 
Kega No. 3/7083/09 projects Expanding, Upgrading and Update educational skills of teaching 
staff. 

 

1 Úvod 

Záujmové činnosti patria medzi najdôležitejšie súčasti obsahu výchovy mimo 
vyučovania. Uspokojovanie, rozvíjanie a kultivácia záujmov, uspokojovanie potrieb a rozvoj 
špecifických schopností sú významné výchovné úlohy, ktoré sa podieľajú na utváraní 
životného štýlu a hodnotovej orientácie. Je reálnym faktom, že na vedení záujmových aktivít 
sa často podieľajú aj učitelia, resp. iní pedagogickí pracovníci, ktorí počas svojho štúdia 
nezískali potrebné kompetencie. Systematická príprava budúcich učiteľov na prácu so svojimi 
žiakmi v rámci mimoškolských záujmových činností je aj v súčasnosti na vysokých školách 
skôr výnimkou. Činnosť takto vedených záujmových útvarov je preto často charakterizovaná 
náhodnosťou, formálnosťou, nekvalifikovanou organizáciou a realizáciou mimoškolských 
foriem práce. Napriek uvedenému sme presvedčení, že rôzne druhy mimoškolských foriem 
práce prispievajú k racionálnemu využitiu voľného času mládeže, k jej zdravému rozvoju, 
k prirodzenému rozvíjaniu jej záujmov, k formovaniu potencionálneho vzťahu k budúcemu 
povolaniu. 

2 Zámery a ciele projektu 

Projekt, ktorému sa v tomto príspevku chceme venovať, organicky nadväzuje na 
výsledky riešenia a skúseností získané v rámci projektu KEGA č.3/4114/06. Vedúcou 
riešiteľkou projektu Kega č. 3/7083/09 Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných 
kompetencií pedagogických pracovníkov bola doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD., z Katedry 
prírodovedných a technických disciplín Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Kolektív 
spoluriešiteľov projektu tvorili učitelia z Katedry fyziky a Katedry biológie z Fakulty 
humanitných a prírodných vied ako aj z Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty.  

Riešitelia projektu sa zamerali na problematiku rozšírenia kompetencií pedagogických 
pracovníkov pre prácu v záujmových krúžkoch pôsobiacich pri vzdelávacích inštitúciách. 
Prioritným zámerom predkladaného projektu bolo rozpracovanie systému prípravy 
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pedagogických pracovníkov na prácu v krúžkoch, kurzoch a iných voľno časových aktivitách 
organizovaných školskými a mimoškolskými vzdelávacími inštitúciami. Uvedený zámer 
reagoval na zavedenie normatívneho systému financovania regionálneho školstva 
vyplývajúceho z programového vyhlásenia vlády SR. Cieľom projektu bolo poskytnúť tejto 
cieľovej skupine možnosť odbornej, metodickej a metodologickej podpory. Jeho úspešnou 
realizáciou sme sa pokúsili prispieť k vytvoreniu predpokladov pre naplnenie princípov 
projektu otvorenej školy. Zároveň sme chceli využiť synergický efekt a tvorivo rozpracovať 
skúsenosti učiteľov z vedenia záujmovej činnosti na školách.  

Našim zámerom bolo prostredníctvom systému dištančnej participácie a kooperácie 
zapojiť učiteľov základných škôl do produkcie metodických materiálov vhodných pre 
realizáciu záujmovej činnosti na školách.  

Na rozdiel od predchádzajúceho projektu KEGA, v ktorom sa riešitelia zamerali na 
prípravu metodických materiálov, hlavným cieľom tohto projektu bolo rozpracovanie systému 
prípravy pedagogických pracovníkov na prácu v záujmových útvaroch, s využitím skôr 
respektíve novo pripravených metodických materiálov a ich prezentácia a overenie efektivity 
v rámci vybraných skupín frekventantov.  

Vzhľadom na predchádzajúcu spoluprácu riešiteľov projektu boli nižšie formulované 
ciele dosahované v každom roku v úzkej spolupráci všetkých zúčastnených. V riešení 
projektu aktívne pracovali riešitelia vysokoškolskí učitelia zabezpečujúci prípravu učiteľov 
pre primárny stupeň základnej školy, ako aj vysokoškolskí učitelia pôsobiaci pri príprave 
učiteľov pre sekundárny stupeň základnej školy.  

Medzi špecifické ciele projektu patrilo: 

• Pokračovať v graduálnej príprave študentov – budúcich učiteľov, na prácu 
v záujmových útvaroch realizáciou výučby voliteľných predmetov. 

•  v rámci prezenčných workshopov pripraviť pedagogických pracovníkov na 
prácu v záujmových krúžkoch. 

• Poskytnúť frekventantom v rámci realizovaných školení informácie o nových 
trendoch v danej oblasti. 

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

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

• Realizáciou informačného systému dištančnej participácie a kooperácie, 
vytvoriť priestor pre zapojenie sa pedagogických pracovníkov do projektu aj 
zo vzdialenejších regiónov. 

• K dôležitým cieľom projektu patrilo taktiež vytvorenie www stránok, 
umožňujúcich prezentáciu vytvorených materiálov v rámci projektu a mimo 
neho, ako aj rozpracovanie a prezentácia možností využitia informačno-
komunikačných technológii pri realizácii záujmovej činnosti. 

• Vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov, ktoré boli dosiahnuté vďaka 
projektu, ako aj priestor na prezentáciu vlastnej práce, nápadov a postrehov 
frekventantov vďaka konferencii, ktorá sa uskutoční v závere projektu. 
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3 Priebeh riešenia projektu a dosiahnuté výsledky  

V prvej polovici riešenia projektu sme sa zamerali na vytvorenie základnej materiálnej 
základne, materiálové zabezpečenie realizácie vybraných námetov. Do činnosti bola uvedená 
www stránka projektu, ktorá umožňovala záujemcom oboznámiť so zámermi projektu, 
aktivitami realizovanými v rámci projektu, s publikačnou činnosťou riešiteľov projektu 
v súlade so zámermi projektu. Bolo navrhnuté logo projektu. Priebežne bola zakúpená 
výpočtová technika potrebná pre realizáciu plánovaných workshopov. Zámery projektu boli 
prezentované riešiteľmi projektu na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách. 
V tomto období bol na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity realizovaný blok hodín, 
ktorý pripravila pani Mgr. H. Smolková na tému Skúmanie foriem a tvarov. Na pozvanie 
riešiteľky projektu Mgr. A. Sedlákovej, PhD. sa v zimnom semestri 2009/2010 uskutočnila 
prednáška A. Hirkovej, výtvarníčky Šarišského osvetového strediska v Prešove na tému: 
Neprofesiálna výtvarná tvorba v mimoškolských formách. V januári 2010 sme v priestoroch 
Pedagogickej fakulty zorganizovali výstavu prác a námetov vhodných pre záujmovú činnosť. 
Vo februári 2010 členovia riešiteľského kolektívu zrealizovali workshop – Seminár pre 
učiteľov fyziky 2. stupňa základných škôl. Seminár sa uskutočnil na Základnej škole 
v Raslaviciach. Obsahovo bol zameraný na prezentáciu vhodných námetov pre činnosť 
záujmových útvarov. Členovia riešiteľského kolektívu z Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. 
Iveta Šebeňová, PhD., a Mgr. Alena Sedláková PhD., zrealizovali 2. workshop s učiteľmi 
základných škôl vyučujúcich na primárnom stupni a s pedagógmi záujmových útvarov. 
Workshop sa uskutočnil v apríli 2010 na Pedagogickej fakulte. Svojim obsahom bol 
zameraný na problematiku činnosti záujmových útvarov na základných školách a techniky 
prác pre výtvarnú a pracovnú činnosť k téme Jarné inšpirácie.  

V druhej polovici riešenia projektu bol zrealizovaný rozsiahly pedagogický prieskum, do 
ktorého bolo zapojených spolu 340 respondentov - žiakov základných škôl a 56 respondentov 
z radov učiteľov základných škôl. Prieskum bol zameraný na problematiku zistenia 
aktuálneho stavu a identifikáciu problémov v oblasti činnosti záujmových útvarov na 
základných školách. Získané informácie boli využité pri tvorbe knižných publikácii, ktoré 
budú slúžiť ako metodický materiál zameraný na činnosť záujmových útvarov.    

V priebehu trojročného obdobia riešenia projektu autori postupne dosiahli viacero 
zaujímavých výsledkov. K významným výstupom riešenia projektu patria: 

1. Vydanie odbornej monografie: Prostriedky výtvarného umenia vo voľno časovom 
vzdelávaní a metodika vybraných výtvarných postupov. 

2. Vydanie vysokoškolského učebného textu: Námety pre prírodovednú a technickú 
záujmovú činnosť. 

3. Vydanie vysokoškolského učebného textu: Tvorivosť a technická zručnosť vo 
voľno časovom vzdelávaní. 

4. Vytvorenie databázy učiteľov základných škôl, participujúcich na riešení úloh 
projektu. 

5. Vytvorenie a aktivácia www stránky projektu. 

6. Realizáciu troch workshopov pre učiteľov základných škôl. 

7. Realizácia a kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie rozsiahleho pedagogického 
prieskumu 

8. Príprava a realizácia medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: Technológie 
vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov 
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9. Príprava a vydanie konferenčného zborníka v elektronickej podobe.  

10. Modernizáciu prednáškovej učebne zameranej na prípravu študentov pre prácu 
v záujmových útvaroch. 

11. Rozsiahlu prednášateľskú a publikačnú činnosť riešiteľov projektu zameranú na 
problematiku záujmovej činnosti žiakov na domácich a zahraničných vedeckých 
konferenciách v počte 35 publikačných výstupov. 

 

4 Záver 

V tomto príspevku sme uviedli zámery a ciele, ktoré sme si vytýčili pri príprave projektu 
Kega č. 3/7083/09 „Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencií 
pedagogických pracovníkov“, na ktorých participovali riešitelia z viacerých katedier našej 
univerzity. Veríme, že výsledky, ku ktorým sme počas ich riešenia dospeli, nájdu svoje 
miesto v práci vedúcich záujmových útvarov. 

 

Tento príspevok bol spracovaný vďaka podpore projektu KEGA č. 3/7083/09 
„Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencií pedagogických 
pracovníkov“. 


