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Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Technológie vzdelávania v príprave 
učiteľov prírodovedných a technických predmetov koncepčne nadväzuje na cyklus 
konferencií organizovaných kolektívom zamestnancov Katedry fyziky, matematiky a techniky 
Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v predchádzajúcich 
rokoch a Katedry prírodovedných a technických disciplín Pedagogickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove. Organizáciou konferencie sme chceli verejnosti pripomenúť významnú 
udalosť v histórii katedry - 60 rokov vysokoškolskej prípravy učiteľov fyziky v Prešovskom 
kraji. Organizátori s potešením prijali skutočnosť, že konferencie sa zúčastnili nielen učitelia 
základných, stredných a vysokých škôl z rôznych regiónov Slovenska, ale aj účastníci 
z viacerých krajín Európy. Tak, ako predchádzajúce konferencie, aj táto sa tematicky 
zamerala na problematiku prípravy a pôsobeniu učiteľov prírodovedných a technických 
predmetov na základných, stredných a vysokých školách. Cieľom konferencie bola otvorená 
diskusia k problematike záujmovej činnosti a voľno časových aktivít žiakov v podmienkach 
súčasnej školy, k dištančným formám štúdia a uplatneniu informačno-komunikačných 
technológií na základných, stredných a vysokých školách. Zámerom konferencie bolo 
poskytnúť účastníkom priestor pre prezentovanie výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti 
s dôrazom na didaktické aspekty výučby.  

Preferované boli tieto témy: 

• profesijné kompetencie pedagógov so zameraním na záujmovú činnosť žiakov 1. 
stupňa základnej školy 

• profesijné kompetencie pedagógov so zameraním na záujmovú činnosť žiakov 
v prírodovedných a technických predmetoch na 2. stupni základnej školy 

• školská reforma a jej dopady na prírodovedné a technické vzdelávanie 
• dištančné formy vzdelávania s prírodovedným a technických obsahom  

• moderné technológie vzdelávania v pregraduálnej a graduálnej príprave učiteľov 
prírodovedných a technických predmetov 

• špecifiká prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov 

• graduálna príprava učiteľov a pokroky fyzikálnej vedy.  
 

Účastníci konferencie vo svojich vystúpeniach v rámci plenárneho zasadnutia, v sekciách 
a neformálnych diskusiách prezentovali výsledky svojej práce a skúsenosti z uplatnenia 
moderných informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese. V priebehu 
konferencie bolo konštatované, že radikálne spoločenské zmeny a prechod od industriálnych 
k vedecko-informačným technológiám si vyžaduje aj prehodnotenie cieľov, obsahu 
a technológie výučby prírodovedných a technických predmetov. Tieto závery sú v súlade 
s jedným zo strategických cieľov modernizácie vzdelávacieho procesu, ktorým je aplikácia 
takých foriem a metód vyučovania, ktoré umožnia v praxi zabezpečiť poznávaciu aktivitu 
a samostatnosť myslenia žiakov.  



Školská reforma výrazne ovplyvnila výučbu prírodovedných a technických disciplín na 
základných a stredných školách. Na učiteľov týchto disciplín kladie vysoké nároky. Títo 
v snahe o dosiahnutie stanovených cieľov musia hľadať a efektívne využívať nové formy 
a metódy vzdelávania. Moderné informačné komunikačné technológie sú jedným 
z prostriedkov, ktorý sa tak pri efektívnom zaradení do vyučovacieho procesu stáva 
významným prostriedkom v rukách učiteľa a žiaka. 
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