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níkov nášho odboru o poslaní školy a cieľoch vzdelávania, o vzťahoch medzi ţiakmi 
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Cieľ predmetu Vzdelávanie v digitálnom svete 
Predmet Vzdelávanie v digitálnom svete sa v troch moduloch venuje zmenám, ktoré 
prináša digitálny vek do oblasti vzdelávania. Nasledujúci obrázok ukazuje, aké mo-
duly obsahuje. 

 

Štruktúra predmetu Vzdelávanie v digitálnom svete 

Kým prvý predmet línie Moderná škola nás previedol spoločenskými zmenami, 
ktoré sa odohrali a odohrávajú akoby kvôli digitálnym technológiám, v tomto pred-
mete budeme skúmať zmeny ostatných desaťročí v oblasti učenia a učenia sa, teda 
v poznávacom procese. 

 Cieľom modulu Východiská a inšpirácie je spoznať korene a základy, na 
ktorých dnes odborníci stavajú svoje predstavy o modernom produktívnom 
učení sa v digitálnom svete (podrobnejšie pozri ďalej).  

 Cieľom modulu Vzdelávanie v škole a mimo nej je uvaţovať o rôznych mies-
tach a príležitostiach pre vzdelávanie v digitálnom veku. Pozrieme sa na 
školu ako na priestor pre vzdelávanie, pozrieme sa na moderné edukačné 
nástroje (softvérové i hardvérové) a učebné materiály, na vzdelávanie mimo 
školy, v rodine, v sociálnych komunitách, vo virtuálnom priestore. 

 Cieľom modulu Digitálne technológie a zásahy do vyučovania je zoznámiť sa 
s pojmom zásah alebo intervencia do vyučovania - v kontexte digitálnych 
technológií, uvaţovať o moderných didaktických postupoch a formách orga-
nizovania poznávacieho procesu, ktoré sa čoraz častejšie pouţívajú v ško-
lách, ako napr. projektové vyučovanie. Modul sa zameria aj na projekty, 
v ktorých vystupujú ţiaci ako mladí výskumníci, schopní zbierať a analyzovať 
údaje, robiť pozorovania a primerané úsudky.  

Cieľ modulu Východiská a inšpirácie 
Cieľom tohto modulu je spoznať predstavy o modernom produktívnom učení sa 
v digitálnom svete, a tieţ korene, z ktorých tieto predstavy vyplývajú. Chceli by 
sme, aby si učitelia – účastníci vzdelávania – uvedomili, ţe: 

 súčasné teórie učenia sa majú svoje základy v práci vedcov prvej polovice 
20. storočia – a prirodzene, aj ich predchodcov, 

 v druhej polovici 20. storočia nastala v našej oblasti zmena – pozornosť 
teoretikov i praktikov vzdelávania sa posúva na ţiaka. Prestávajú uvaţovať 
o tom, nakoľko nové technológie zvýšia efektívnosť učenia. Zamýšľajú sa 
skôr nad tým, aké príleţitosti môţu tieto technológie vytvoriť pre ţiaka 
a pre jeho učenie sa, 

 naše postoje k tomu, ako integrovať digitálne technológie do poznávacieho 
procesu ovplyvňujú aj oblasti ako teória vyučovania matematiky, psychológia 
či informatika a kognitívne vedy, 

 tak, ako sa menia potreby spoločnosti, postupne sa mení aj chápanie pojmu 
gramotnosť. V našej oblasti často hovoríme o digitálnej gramotnosti, 

 digitálne technológie môţu rôznymi spôsobmi prispieť k rozvoju rôznych 
typov inteligencie a rôznych učebných štýlov, 

 digitálne technológie môţu tieţ zveľaďovať rozvoj vyšších poznávacích 
funkcií, 

 pri projektovaní budúcnosti vzdelávania sú dôleţité odváţne vízie a veľké 
myšlienky, ktoré dokáţu vyjadriť potreby a príleţitosti novej spoločnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tento obrázok ilustruje dve 
strany jednej mince. Pre 

teóriu vyučovania 
informatiky sú rovnako 
dôleţité obidve z nich. 

 
 
 
 
 
 
Najlepší spôsob, ako pred-
povedať budúcnosť, je 
pustiť sa do jej vytvárania! 

povedal Alan Kay 
a pustil sa do jej 

vytvárania, pozri [11] 
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Vstupné vedomosti 

Požadované prerekvizity 

Poţadujeme, aby účastníci vzdelávania v čase štúdia tohto modulu uţ úspešne absol-
vovali prvý modul línie Moderná škola, a to Digitálny svet.  

Predpokladané vstupné vedomosti, skúsenosti  
a zručnosti 

Predpokladáme, ţe účastník vzdelávania 

 vie premýšľať o digitálnych technológiách a svojej digitálnej gramotnosti, 

 dokáţe sa kriticky, triezvo a konštruktívne pozerať na spoločenské zmeny 
v kontexte integrácie DT do nášho kaţdodenného ţivota, 

 zaujíma sa o názory významných osobností v našej oblasti, 

 uvedomuje si, ţe o otázkach, ktoré z tohto vývoja vyplývajú, treba so ţiakmi 
diskutovať, ţe neexistuje téma v tejto oblasti, na ktorú by zatiaľ boli 
primladí, 

 je pripravený počúvať a uvaţovať aj o iných, moţno prekvapujúcich pohľa-
doch a aspektoch, 

 pozná etapy vývoja spoločnosti od agrárnej k informačnej a uvedomuje si, 
akú úlohu v transformáciách spoločnosti zohrávajú (digitálne) technológie, 

 pozná významné zlomové udalosti ostatných 20 rokov, ktoré súvisia 
s rozširovaním DT do všetkých aspektov ţivota, 

 uvedomuje si výhody a nevýhody globalizácie a informatizácie ľudskej 
spoločnosti, pozná príčiny a dôsledky prehlbujúcej sa digitálnej priepasti, 

 uvedomuje si prevratnosť integrácie internetu do nášho ţivota, pozná 
výhody a riziká tohto fenoménu pre deti a mladých ľudí, 

 aktívne pouţíva a rozumie odborným výrazom v spojitosti s digitálnym 
svetom a narastajúcim vplyvom internetu v ňom – napr. pojmom digitálne 
technológie, sociálne siete, blogovanie, wikipedizácia a pod. 

Preverenie vstupných vedomostí 

Navrhujeme jednoduchú a prekvapujúcu formu „preverenia“ vstupných vedomostí. 
Naším cieľom je zistiť – priateľským a neformálnym spôsobom, čo si účastníci vzdelá-
vania odniesli z predošlého modulu. 

Účastníci preto stručne (v rozsahu 200 – 300 slov) písomne odpovedia na jednu 
z týchto (alebo tematicky podobných) otázok:   

 Čo prekvapujúce ste sa dozvedeli v module Digitálny svet? Čo vás príjemne 
alebo nepríjemne prekvapilo?  

 Aké sluţby internetu by ste v budúcnosti radi pouţívali so svojimi ţiakmi? 
Inšpirovali ste sa niečím v module Digitálny svet?  

 Akú zmenu vo vlastnom vyučovaní plánujete uskutočniť potom, čo ste 
preštudovali modul Digitálny svet? Ak ţiadnu, stručne popíšte, aké problémy 
predostreté v tomto module ste uţ v minulosti prekonali. 

Odpovede účastníkov pouţijeme ako inšpiráciu pre krátku diskusiu o tom, v čom 
vidia potenciál digitálnych technológií pre vzdelávanie. 

 
 
 
 
 
 
 
Tento študijný materiál 
nadväzuje na materiál 
k modulu Digitálny svet, 
pozri [40].  Budeme 
pouţívať ten istý slovník, 
skratky a spôsob odvolávok. 
Pojmy, ako napr. digitálne 
technológie či DT, digitálna 
priepasť, sociálne siete 
a pod., ktoré sme zaviedli 
a ozrejmili tam, uţ 
nebudeme znovu 
vysvetľovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatívna forma 
vstupnej previerky: 
Napíšte básničku o svojom 
vzťahu k internetu alebo 
iným digitálnym 
technológiám. Pre vašu 
inšpiráciu – my sme si 
takúto previerku uţ splnili 

 
 
Neprešiel som okom siete. 
O čom vravím, dobre viete. 
Tá sieť, starý známy net, 
aj vás zdrapne, má vás hneď. 
 
Márne tvrdím: Neľúbim Ťa! 
Nemám Tvoje brehy rád! 
Chcem ţiť voľný ako dieťa, 
iskriť ako vodopád! 
 
Potom rýchlo príde pád: 
nedočkám sa dobrých rád. 
Hľadám fakty, ceny, dáţď, 
Nevrav, ţe to nepoznáš. 
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Úvod 

Tento študijný materiál obsahuje tri kapitoly, pozri nasledujúci obrázok. Našim cie-
ľom je, aby si účastníci vzdelávania uvedomili, ţe digitálne technológie hrajú vý-
znamnú úlohu v rozvoji spoločnosti a v budovaní moderného vzdelávania a ţe naše 
poznanie o nich - a vďaka nim – je významným výsledkom, ku ktorému nás priviedli 
veľkí myslitelia a vzdelanci 20. storočia. Ak chceme rozumieť širším súvislostiam 
v našej oblasti, musíme sa o nich všeličo dozvedieť, musíme spoznať a váţiť si toto 
vzrušujúce kontinuum poznávania. 

 

Modul Východiská a inšpirácie 

Náš výlet 20. storočím začíname v roku 1913. Nebudeme sa na časovej osi obzerať 
pred tento rok – o slávnych pedagógoch staroveku, stredoveku a novoveku aţ po 19. 
storočie ste počúvali na svojich pedagogických fakultách. Budeme sa pozerať od 
roku 1913 vpred do súčasnosti. Prečo sme si zvolili práve tento rok? Inšpirovala nás 
k tomu zaujímavá kniha profesora L. Cubana z roku 1986 o histórii rôznych techno-
lógií v školskej triede (od premietacích strojov aţ po stroje počítacie). V nej sa 
dozvedáme o tom, ako ťaţko – a prečo – si hľadali do triedy cestu „predchádzajúce“ 
technologické novinky: film, rádio, televízia a počítač. Je poučné dozvedieť sa 
o prekáţkach, na ktoré naráţali učitelia vtedy, a odvtedy dodnes - zasa a zasa. 

V svojej knihe L. Cuban uvádza prekvapujúci citát Thomasa Edisona, zapáleného pre 
nemý film, z roku 1913: 

Učebnice sa uţ čoskoro stanú v škole zbytočné. Ţiakov budeme 
vzdelávať prostredníctvom ich zraku. S filmom sa môţeme venovať 
kaţdej oblasti ľudského poznania! 

Náš čitateľ určite tuší, kam týmto pomerne naivným citátom mierime: Uţ toľko 
revolúcií vo vzdelávaní malo prísť, uţ toľko nových technológií a ich vyznávačov 
sľubovalo či zvestovalo radikálnu zmenu... Tak prečo by práve tá, o ktorej premýšľa-
me teraz, tá digitálna, mala byť iná? Na jednej strane nás Cubanova kniha upozor-
ňuje, aby sme si zachovali zdravú skepsu. Na druhej strane nás inšpiruje k tomu, aby 
sme uvaţovali, napr. spolu s A. Kayom, S. Papertom a W. Feurzeigom o tom, prečo 
a čím je tá ostatná revolúcia vo vzdelávaní iná ako všetky predchádzajúce. 

V predmete Vzdelávanie v digitálnom svete sa k tejto vydarenej knihe vrátime tri-
krát: 

(a) budeme sa rozprávať o tom, aké príčiny bránili v školskej triede začiatkom 
20. storočia rýchlemu a revolučnému vyuţitiu nemého náučného filmu (a 
neskôr rádia, a neskôr televízie, a neskôr počítača... ), 

(b) pozrieme sa na modernú, leteckú vyučovaciu hodinu geografie z roku 1927 a 

(c) povieme si, ako S. Papert vysvetľuje – z pohľadu poznávacieho procesu – roz-
diel medzi technológiami predpočítačovými a počítačovými. 

V tomto úvodnom module predmetu Vzdelávanie v digitálnom svete sa pokúsime 
presvedčiť čitateľa, ţe práve 20. storočie je kľúčové pre naše snahy zmeniť vzde-
lávanie tak, aby lepšie zodpovedalo súčasným potrebám spoločnosti. Pre toto 
tvrdenie máme dva dôvody: 

 prvý je celkom prirodzený: aţ druhá polovica 20. storočia priniesla techno-
lógie, ktoré pre spomínanú transformáciu povaţujeme za významné, 

 druhý z nich je asi menej zrejmý: aţ 20. storočie prinieslo posun v pohľade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1913 

 

L. Cuban: Učitelia a stroje. 
Ako technológie vstúpili do 

triedy, pozri [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Záznamy zdravotnej 
sestry v preddigi- 

tálnom svete 
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na  priority vzdelávania  – stredobodom nášho záujmu sa stáva dieťa a ţiak. 
Neznamená to, ţeby ţiak vo vzdelávaní nehral predtým významnú úlohu. Ale 
témou pre odborníkov pred touto zmenou bolo,  ako má učiteľ učiť . Inova-
tívni odborníci ako J. Dewey, M. Montesori, J. Piaget, L. Vygotsky, S. Papert 
nás naučili, ţe stredom nášho záujmu je,  ako sa má učiť žiak .  

Uvedomujeme si, ţe táto téma je pre slovenskú odbornú literatúru – a celkom určite 
 pre didaktiku informatiky  - pomerne nezvyčajná. Potvrdzuje to napr. fakt, ţe 
skoro všetky literárne zdroje, ktoré sme pouţili, neexistujú v slovenskom (či českom) 
preklade. Naše dva jazyky patria k tej malej skupinke európskych jazykov, v ktorých 
nikdy nevyšlo ţiadne dielo Deweyho, Sarasona, Paperta a ďalších významných auto-
rov z nášho alebo príbuzného odboru. Napriek tomu sme sa snaţili, aby sme túto 
vzrušujúcu tému predloţili čitateľovi tak, aby jej rozumel, aby sa mu páčila a aby ju 
povaţoval za významnú pre svoju (informatickú) učiteľskú prax. 

Námet na 
projekt so 
žiakmi 

Vypátrajte spolu so ţiakmi, ktorý učiteľ a kedy začal vo vašej 
škole na vyučovaní ako prvý pouţívať premietací prístroj. Ak 
ešte ţije, vyhľadajte ho a urobte s ním interview. Aké mal 
vtedy očakávania? Na aké problémy naráţal? Pouţíva dnes vo 
svojom súkromnom ţivote počítač a internet? 

Vypátrajte aj ďalších pamätníkov, odporcov aj nadšencov pre 
staré technológie – nemý film či staré gramofónové platne. 

 

Budeme sa učiť uţ teraz alebo počkáme, kým sa všetko zmení? 

so súhlasom Švajčiarskej informatickej spoločnosti, z www.ictswitzerland.ch 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na strane 39 sme na záver 
zoznamu pouţitej literatúry 
uviedli samostatnú a krátku 
skupinu poloţiek, ktoré 
môţe čitateľ pomerne ľahko 
získať a prečítať 
v niektorom z našich 
jazykov. 
 

 

A ešte jeden Edisonov citát 
na tú istú tému: 

Chcem povedať, ţe efektív-
nosť pouţívania dnešných 
učebníc je asi 2%. 
Vzdelávanie budúcnosti, 
ako si ho predstavujem ja, 
sa bude odohrávať 
prostredníctvom nového 
média – filmu a jeho 
efektívnosť by sa mala 
priblíţiť 100%. 

Thomas A. Edison, 1922 
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1 Slávne osobnosti. Autori veľkých myšlienok 
Povaţujeme za dôleţité začať našu výpravu za vzdelávaním v digitálnom svete ex-
kurziou do krátkej minulosti revolučnej myšlienky – myšlienky o tom, ţe:  

digitálne technológie patria do rúk deťom, pretože im poskytujú jedinečné prí-
ležitosti pre nové, aktuálne a atraktívne  učenie sa , príležitosti pre skúmanie, 

komunikáciu a objavovanie veľkých myšlienok. 

Túto krátku exkurziu rozdelíme do štyroch krokov: (1.1) najprv sa porozprávame 
o troch klasikoch, ktorí svojim učením otvorili cestu tejto myšlienke, (1.2) stručne 
sa pozrieme na podnety, ktoré prišli z „klasickej“ informatiky, napr. z umelej in-
teligencie, (1.3) potom sa detailnejšie zastavíme pri osobe Seymoura Paperta, 
a nakoniec v (1.4) si povieme o ďalších významných inšpiráciách. 

 

O slávnych osobnostiach skúmanej oblasti 

1.1 Klasici 

Prvá etapa nášho výletu patrí trom klasikom modernej pedagogiky a vývinovej 
psychológie. Stručne sa pozrieme na významné dielo Johna Deweyho, Jeana Piageta 
a Leva Vygotského. Úmyselne sa nepúšťame do vzdialenejšej minulosti, pretoţe tá 
patrí pedagógom a psychológom a čitateľ uţ o nej veľa počul počas svojich 
univerzitných štúdií. Našim cieľom je skúmať súčasné pohľady na poznávací proces 
z pozície informatiky a digitálnych technológií. 

Spomínanú trojicu velikánov si celkom určite musí čitateľ doplniť sám čítaním 
o ďalších významných inovatívnych pedagógoch, napríklad o Marii Montesori, 
Seymourovi Sarasonovi, Paulovi Freireovi a ďalších. Trojica Dewey, Piaget a Vygotsky 
však dobre reprezentuje rôzne významné názory a východiská – zo Severnej Ameriky, 
Európy a Ruska - ktoré postavili cestu dnešným moderným teóriám o poznávacom 
procese v digitálnom svete, o dieťati a škole ako inštitúcii vzdelávania. 

 John Dewey (1859 – 1952) a reforma vzdelávania  

Jeden z podnetov pre reformné úvahy o školstve a vzdelávaní prišiel do Európy zo 
Spojených štátov koncom 19. storočia. Krajina sa vtedy ocitla v ekonomickej a spo-
ločenskej kríze a niekoľko múdrych vizionárov usúdilo, ţe jednou z ciest k náprave 
môže byť aj lepšia výchova a vzdelávanie. Medzi nich patril aj John Dewey, 
významný predstaviteľ americkej pragmatickej pedagogiky a jeden z autorov teórie 
problémového a projektového vyučovania. V [42] čítame: Uvedomoval si, ţe 
Amerika je krajinou, kde sa stretáva veľký počet rasových, etnických, náboţenských 
a kultúrnych skupín s rôznymi tradíciami. Svoju koncepciu vzdelávania vybudoval na 
dvoch ideách blízkych mysleniu Američanov – na ideách vedy a demokracie. Vytvoril 
americkú filozofiu výchovy a vzdelávania. Videl ju v získavaní skúseností z praktic-
kej činnosti a v aktívnom experimentovaní. Skúsenosť podľa neho nevzniká iba 
tak, z akejkoľvek činnosti, ale iba z tej, pri ktorej konáme či vytvárame niečo nové, 
moţno nejasné, neznáme a problematické. 

 
 
 
 
 
K tomuto názoru dospeli 
pred viac ako 40-timi rokmi 
dvaja geniálni vizionári: 
Seymour Papert a Alan 
Kay. Nezabúdajme, ţe 
o nej písali a snívali v ča-
soch, kedy ešte neexisto-
vali ani osobné počítače 
a vtedajšie sálové ozruty 
zaberali desiatky kubických 
metrov! 
 
Samozrejme, ako vţdy, aj 
teraz platí: mimoriadnu 
úlohu v tomto procese 
zohrali aj ďalší ľudia! Náš 
„zoznam“ nie je úplný a ani 
definitívny. Ďalšie význam-
né mená budeme spomínať 
v stĺpcoch na okraji strán. 
A dúfame, ţe ďalšie objaví 
vlastných štúdiom aj 
zapálený a zvedavý čitateľ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medzi klasikov modernej 
pedagogiky patrí nepochyb-
ne aj Jára Cimrman. Na 
Wikipedii sa môţeme 
dočítať o diele, ktoré 
dokladuje jeho pôsobenie 
v pedagogických vedách 
pod názvom Vyšetřování 
ztráty třídní knihy z roku 
1967. 

 

Spôsob, ako učíme, vychá-
dza z našich predstáv 
o tom, ako SA UČIA ľudia. 

E. Vyskočilová a D. Dvořák 
v [42], str. 42 

 
 
 

 
Projektovému vyučovaniu 
sa budeme podrobnejšie 
venovať v module 2MS4 
Vzdelávanie v digitálnom 
svete: Digitálne 
technológie a zásahy do 
vyučovania. Pozri tieţ [47]. 
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Keď budeme onedlho hovoriť o modernej teórii učenia sa S. Paperta, učenia sa 
konštruovaním  niečoho nového   pre niekoho   pomocou digitálnych technológií , 
spomeňme si na predchádzajúce slová. Papert a iní súčasní teoretici moderného poz-
návania sa otvorene hlásia k myšlienkam J. Deweyho, napr. i k tejto: Ţiak má pri-
rodzenú tendenciu učiť sa to, čo ho zaujíma, a nie to, čo si ţelá niekto iný. 

 Jean Piaget (1896 - 1980) – psychológ detí  

Tento významný švajčiarsky filozof a psychológ strávil väčšinu svojho profesionálne-
ho ţivota počúvaním a pozorovaním detí. Je autorom jednoduchej ale geniálnej 
myšlienky, podľa ktorej deti premýšľajú inak: 

Deti nepremýšľajú tak, ako my dospelí. Pravdaţe, všetci vieme, ţe často hovo-
rievajú milé, prekvapujúce a zábavné nezmysly. Avšak aţ Piaget – po tisícoch 
rozhovorov, ktoré absolvoval s deťmi – prišiel k názoru, ţe ich premýšľanie má 

svoj vlastný poriadok a svoju vlastnú logiku. 

Albert Einstein o tejto Piagetovej myšlienke povedal: iba génius môţe prísť na niečo 
také jednoduché a zrejmé. Prečítajme si pre ilustráciu záznam Piagetovho rozhovoru 
s 5-ročnou Júliou (P – Piaget, J - Júlia): 

P: Prečo fúka vietor? 
J:  Kvôli stromom. 
P:  Ako vieš?  
J:  Videla som, keď hýbali konármi.  
P:  Tak vzniká vietor? 
J:  Áno, pozri (máva rukami pred Piagetovou tvárou). Ibaţe sú väčšie. A je ich 

veľa! 
P:  Ako teda vzniká vietor na mori? 
J:  Zafúka tam z brehu. Vlastne nie. Je to kvôli vlnám. 

Piaget si uvedomil, ţe Júliine odpovede – aj keď nie sú správne podľa kritérií dospe-
lých, nie sú ani nesprávne. Citlivo reflektujú detské poznanie a logicky mu zodpo-
vedajú. Ak ich striktne zaradíme medzi pravdivé či nepravdivé, prehliadneme pod-
statu detského myslenia a prejavíme nedostatok rešpektu k deťom. Piagetovi išlo 
o to, aby v rozhovore o vetre našiel vnútornú logiku, dôvtip a pouţitie princípu hľa-
dania vysvetlení, ktorý stavia deti do výbornej pozície uţ vtedy, keď ešte nevedia 
dosť faktov a nemajú dostatok zručností na vysvetľovanie, aké vyhovuje dospelým. 

Piaget poloţil teoretické základy reforiem vzdelávania z konca 20. storočia a začiat-
ku toho nášho. Vysoko si ho váţili generácie učiteľov, ktorí nesúhlasili s tým, ţe deti 
sú prázdne nádoby, ktoré treba naplniť poznaním (ako to hlásala klasická pedago-
gika), ale aktívni konštruktéri svojho poznania, malí vedci, ktorí neúnavne vytvárajú 
a overujú svoje vlastné teórie o svete. Keďţe digitálne technológie dávajú deťom 
väčšiu autonómiu v skúmaní neznámeho, Piagetove myšlienky sú pre rodičov a uči-
teľov najaktuálnejšie práve teraz, v digitálnom svete. 

O Piagetových pokusoch - usporiadanie objektov podľa veľkosti 

Jeden z experimentov, ktoré uskutočnil Jean Piaget, spočíval v tom, ţe deti 
rôzneho veku dostali od asistentky osem paličiek rôznej dĺţky, ktoré mali za 
úlohu usporiadať podľa veľkosti, tak, ako to videli na makete. 

Barbara (3 a pol r.) usporiada paličky na dve skupiny – malé spolu a veľké 
spolu. Nedokáţe usporiadať celú postupnosť ôsmich paličiek. 
Matthieu (6 a pol r.) pouţije metódu pokus omyl, postupne porovnáva všetky 
paličky, aţ kým nenájde správne usporiadanie. Je uţ blízko pochopenia 
štruktúry usporiadania, ale nedokáţe presne popísať ako úlohu splnil, 
nesleduje ţiaden plán. 
Catherine (9 r.) má štruktúru pre celý problém a v štádiu operácií vyuţíva 
metódy na jej skonštruovanie, jej reprezentáciu, a tým úspešne rieši zadanú 
úlohu. Vie zodpovedať otázky o riešení úlohy. Ľahko si uvedomí, ţe ak bolo 7 
paličiek väčších ako najmenšia z nich, musí rovnako platiť, ţe na stole je 7 

paličiek menších ako najväčšia z nich, bez toho, aby musela počítať. 

 

V Encarte sa o ňom dočíta-
me: 

Vţdy zdôrazňoval praktic-
ké učenie sa a odsudzoval 
autoritatívne metódy vo 
vyučovaní. Začiatkom 20. 
storočia jeho myšlienky 

podnietili veľké zmeny vo 
vzdelávacom systéme USA. 

Je autorom mnohých 
významných kníh, napr. 

Demokracia a vzdelávanie 
(1916) alebo Skúsenosť 
a vzdelávanie (1938). 

 
 
 

 

Aktívne pracoval viac ako 
70 rokov. Svoju prvú 

vedeckú prácu napísal vo 
veku 11 rokov a produk-

tívne pracoval aţ do svojich 
84 rokov, kedy zomrel. 

Je zakladateľom viacerých 
nových vedných odborov: 
vývinovej psychológie, 
kognitívnej vedy a vývojo-
vej epistemológie. 
 
Môţeme povedať, ţe Piaget 
bol prvý, kto zobral pre-
mýšľanie detí vážne. 

S. Papert, 1999 
 
O Piagetovi sa môţeme 
dočítať viac napr. aj v [44] 
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O Piagetovom konštruktivizme – jeho teórii poznávania a o Papertovi, jeho ţiakovi, 
sa budeme rozprávať aj v nasledujúcich častiach tohto modulu. 

 Lev Vygotsky (1896 - 1934) a zóna najbližšieho vývoja  

Narodil sa v cárskom Rusku v tom istom roku ako Piaget (ale zomrel uţ ako 38-ročný 
na tuberkulózu). Mimoriadne talentovaný a pracovitý mládenec vyštudoval na 
moskovskej univerzite právo, ale celý svoj krátky profesijný ţivot venoval psycho-
logickým výskumom vývinu dieťaťa, jeho reči a kognitívnych procesov. Dnes ho 
povaţujeme za významného odborníka v pedagogickej psychológii. Vo svojich vedec-
kých prácach vysvetľoval, ako interakcie dieťaťa s dospelými prispievajú k rozvoju 
jeho schopností a zručností. 

Je autorom dvoch významných učení –  sociokulturálnej teórie  a teórie  zóny naj-
bližšieho vývoja . Podľa Vygotského vyplýva vývoj človeka z dynamických interakcií 
medzi ním a spoločenstvom, v ktorom ţije. Takto sa dieťa sústavne učí od svojich 
rodičov, učiteľov, súrodencov a kamarátov. Takéto učenie sa je však rôzne v rôznych 
kultúrach a rôznych spoločenstvách. Dynamickými interakciami mal Vygotsky na 
mysli vzájomné pôsobenie dieťaťa na spoločenstvo a spoločenstva na dieťa. Jeho 
sociokulturálna teória upozorňuje, ţe deti integrujú kultúru, v ktorej ţijú, do svojho 
uvaţovania, sociálneho správania a sebavnímania. Preto deti ţijúce v rôznych 
spoločenstvách a kultúrach môţu mať rôzne kognitívne zručnosti. 

Vnímaví učitelia (a rodičia) vidia potenciál dieťaťa pre nové výzvy, pre riešenie 
nových a náročnejších problémov. Dokáţu projektovať vyučovanie tak, aby dieťa 
vyuţívalo tento potenciál a aby si vďaka riešeniu vhodne ťaţkých problémov 
rozvíjalo nové zručnosti a budovalo nové schopnosti. Takýto učiteľ-radca cielene 
prevádza dieťa zónou jeho najbližšieho vývoja. Týmto pojmom Vygotsky označoval 
škálu zručností, ktoré dieťa zatiaľ dokáţe aplikovať iba s pomocou dospelého. To 
platí „dnes“. Ale „zajtra“ uţ prejde touto zónou a podobné zručnosti si osvojí. O zó-
ne najbliţšieho vývoja sa budeme podrobnejšie rozprávať v časti 2.1. 

Štyri základné princípy Vygotského pohľadu na poznávací proces: 

 Dieťa si svoje poznanie konštruuje samo. 

 Sociálne prostredie, v ktorom ţije, vplýva na tento proces a na celkový vývoj 
dieťaťa. 

 Spôsob, akým sa dieťa vzdeláva, ovplyvňuje jeho kognitívny vývoj. 

 V kognitívnom vývoji dieťaťa hrá ústrednú úlohu jazyk. 

Krátko po smrti L. Vygotského (1934) priniesli Stalinove čistky duchovný teror aj do 
oblasti pedagogiky a psychológie. Sovietsky establišment dôsledne vygumoval Vygot-
ského z existencie, jeho vedecké dielo však našťastie preţilo vďaka jeho študentom. 

V predhovore J. Průchu k Vygotského knihe Psychológia myslenia a reči [48] sa môţe-
me dočítať, ţe Sovietsky zväz znovu „objavil“ Vygotského dielo aţ na konci 50-tych 
a v 60-tych rokoch. Západný svet spoznal Vygotského prakticky aţ v roku 1962, a to 
vďaka záujmu a iniciatíve odborníkov zo špičkovej bostonskej univerzity MIT. 

Čo sme sa naučili 

V 19. a 20. storočí vzniklo niekoľko významných teórií, ktoré ovplyvnili smero-
vanie súčasnej pedagogiky. Dobrými reprezentantmi tohto myšlienkového prú-

du sú J. Dewey, J. Piaget a L. Vygotsky. 

L. Vygotsky bol ruský prie-
kopník medziodborových 
vzťahov medzi psycho-
lógiou, pedagogikou a lin-
gvistikou. 

 

 

Pedagogika sa nesmie 
orientovať na včerajšok, 

ale na zajtrajšok detského 
vývoja. 

L.S.Vygotsky, [48], str. 103 
 
 
Vygotského a podobne zmý-
šľajúcich vedcov niekedy 
kritizujú za to, ţe podce-
ňovali vplyv biologického 
dospievania, ktoré riadi vý-
voj dieťaťa nezávisle na 
kultúre a spoločenstve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIT – Massachusetts 
Institute of Technology 

 

Táto technická vysoká ško-
la, zaloţená v Cambridge 
pri Bostone v USA v roku 

1861, je svetovou špičkovou 
výskumnou univerzitou 

najmä v oblasti počítačov, 
umelej inteligencie, 
radarovej techniky, 

robotiky a – integrácie 
digitálnych technológií do 

poznávacieho procesu. 
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1.2 Informatika a učenie sa 

Ďalším významným zdrojom poznania pre našu oblasť bola aj sama informatika 
(computer science), ktorá sa uţ v 50-tych a 60-tych rokov zaujímala o proces učenia 
sa. Napr. v umelej inteligencii venovali veľkú pozornosť vývoju programových sys-
témov, ktoré by sa učili alebo inteligentne komunikovali, riešili problémy a pod. 
Z tých čias pochádza myšlienka perceptrónu (umelej neurónovej siete) a učiacich sa 
algoritmov. Z tohto obdobia tieţ pochádza pre našu oblasť významný programovací 
jazyk LISP, druhý najstarší moderný programovací jazyk. Jeho význam pre moderné 
teórie poznávania a pre vyučovanie informatiky spočíva najmä v tom, ţe poslúţil ako 
východisko pre vznik jazyka Logo, prvého programovacieho jazyka určeného deťom 
na to, aby sa mohli učiť vlastným objavovaním a skúmaním. V roku 1967 ho 
vytvorili D. Bobrow, W. Feurzeig a S. Papert. 

Čo sme sa naučili 

Predstavili sme si niekoľko dôleţitých míľnikov informatiky, ktoré ovplyvnili 
nazeranie pedagógov na učenie sa s vyuţitím počítača. Spomenuli sme význam 
programovania pre deti, programovania ako nástroja pre učenie sa objavova-

ním. 

1.3 Seymour Papert: Digitálne technológie na podporu 
učenia sa 

Špeciálnu pozornosť si zaslúţi profesor Seymour Papert, matematik, informatik a di-
daktik matematiky, zrejme prvý človek, ktorý si uvedomil nesmierny potenciál počí-
tačov pre deti a ich učenie sa. Je autorom teórie poznávania, ktorú nazval konštruk-
cionizmus, autorom niekoľkých brilantných kníh, spoluautorom programovacieho ja-
zyka Logo a programovacieho prostredia Lego Mindstorms. Papert vychoval alebo 
ovplyvnil celú generáciu významných odborníkov na celom svete. Viac ako ktokoľvek 
iný nás naučil stále sa sám seba pýtať: Akú hodnotu má pre ţiaka to, čo práve teraz 
robí v triede? Vytvorili sme preňho dobré podmienky na to, aby nový poznatok obja-
vil sám, aby tento poznatok hladko zapadol do mozaiky jeho terajšieho poznania? 

Áno, učenie je dôleţité, ale ešte dôleţitejšie je učenie sa. 

Papert pôsobil v 60-tych rokoch vo Švajčiarsku ako Piagetov doktorand. Jean Piaget 
raz o ňom povedal: Nikto nerozumie mojim myšlienkam lepšie ako Papert. Práve 
jemu sa podarilo preniesť Piagetovu teóriu učenia sa do školy bohatej na digitálne 
technológie. Okrem iného je Papert spolu s N. Negropontem aj iniciátorom projektu 
100-dolárový počítač a Notebook pre každé dieťa (One Laptop per Child). 

Aţ do 70-tych rokov všetci školskí reformátori 20. storočia, nadšení novými techno-
lógiami pre vzdelávanie, uvaţovali a písali o tom, ako film, rádio či televízia umoţní 
učiteľovi naučiť viac, rýchlejšie a efektívnejšie.  Aţ Papert začal uvaţovať skôr 
o ţiakoch, neţ o učiteľoch. Hovorí, ţe počítač nie je pomôcka učiteľa, ale pomôcka 
ţiaka. Neuvažuje primárne o tom, ako by mal učiť učiteľ.  Uvažuje o tom, ako by 
sa mohol učiť žiak . Tento posun je najvýznamnejším prínosom diela S. Paperta. 

 Krátky životopis  

Narodil sa v roku 1928 v Pretórii v Juhoafrickej Republike. Vyštudoval matematiku vo 
svojej vlasti, potom v štúdiu a vedeckej práci pokračoval v Anglicku. V rokoch 1958-
1962 pracoval na Univerzite v Ţeneve spolu s Jeanom Piagetom. Vďaka tejto 
spolupráci začal uvažovať o tom, ako by cez poznávanie v matematike mohol 
porozumieť to, ako sa deti učia a ako premýšľajú. 

So Ţenevy sa presťahoval do Bostonu v USA, kde na univerzite MIT zaloţil spolu 
s Marvinom Minskym Laboratóriu pre umelú inteligenciu. V roku 1967 vytvoril ako 
spoluautor programovací jazyk  Logo  – zrejme prvý a najvýznamnejší krok k tomu, 
ako umoţniť deťom získať kontrolu nad novou technikou. Spolu s Alanom Kayom 
premýšľali v 60-tych rokoch o tom, ako by mal vyzerať počítač pre deti. Kay tieto 

 
 
 
 
Logo nie je programovanie, 
ale metafora myslenia. 

 

Profesor Seymour Papert 
(1928) si ako prvý 
uvedomil, ţe počítače 
môžu od základov zmeniť 
to, ako sa budú deti učiť 
a vzdelávať. Zdôraznil 
slovo môžu. Je na nás, 
moderných edukátoroch, 
aby sme toto môžu zmeniť 
zmenili na zmenia. 
 
 
 
Dnes povaţujú profesora 
Paperta za svetovú vedúcu 
osobnosť v oblasti, ktorá 
skúma, ako môţu digitálne 
technológie vytvárať a 
podporovať nové spôsoby 
učenia sa. 
Vychoval generáciu nasle-
dovníkov, nadšených pre 
objavovanie toho, ako sa 
môţu učiť deti v digitálnom 
svete. Hrdo sa hlásime 
medzi nich. 
 
 
Chceli by sme, aby sa počí-
tač stal neviditeľnou súčas-
ťou poznávacieho procesu. 
Chceli by sme, aby mate-
matika bola neviditeľnou 
súčasťou toho, čo ţiaci 
robia. A aţ neskôr, keď jej 
uţ intuitívne porozumejú, 
keď im uţ prejde do podve-
domia, potom môţe začať 
vyučovanie formálnej 
abstraktnej matematiky. 
Dovtedy by sme ju však 
mali prepájať s čímkoľvek 
na svete – s uţitočnými ve-
cami a s krásnymi vecami. 

S. Papert v [19] 
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úvahy rozviedol do prvej predstavy notebooku (podrobnejšie na strane 30). 

V 80-tych rokoch vytvoril novú teóriu učenia sa a nazval ju  konštrukcionizmus . 
Opieral sa pritom o prácu Jeana Piageta a Johna Deweyho (oboch uţ poznáme 
z predchádzajúcich častí). V roku 1985 zaloţil na MIT Laboratórium pre médiá, 
ktoré sa rýchlo stalo vedúcim svetovo uznávaným pracoviskom v našej oblasti. 
V roku 1988 bol menovaný firmou Lego za profesora pre výskum učenia sa.  

4. decembra 2006 zahájil Seymour Papert svojou úvodnou prednáškou svetovú konfe-
renciu ICMI vo vietnamskom Hanoi, na druhý deň ho však na ulici zrazil motocykel 
a Papert utrpel váţne poranenie mozgu. Ţije v štáte Main v USA, kde sa postupne zo-
tavuje z tohto úrazu. 

 Jazyk Logo  

V 60-tych rokoch vyuţil Papert svoje skúsenosti zo spolupráce s Piagetom a spolu 
s W. Feurzeigom a D. Bobrowom vytvoril programovací jazyk pre deti – ako nástroj 
na rozvoj ich myslenia a stratégií pre učenie sa. V Laboratóriu pre umelú inte-
ligenciu vytvorili malého robota, ktorý chodil po výkrese a kreslil čiary, a nazvali ho 
Logo Turtle, čiţe logovská korytnačka. Deti pomocou jazyka Logo riadili tohto 
robota, a tak sa učili riešiť problémy. Na báze tohto jazyka a sprievodných výskumov 
vzniklo celosvetové hnutie, ktorému hovoríme  logovská kultúra . Jej hlavným 
zámerom je skúmať a rozvíjať schopnosti mladých ľudí učiť sa. V tejto kultúre je 
dôleţitý princíp nízkeho prahu a vysokého stropu: nízky prah zaručuje ľahký vstup 
pre začiatočníkov, vysoký strop zasa umoţňuje zloţité výskumy a náročné projekty 
pre skúsených pouţívateľov.  

Papert vţdy trval na tom, aby dobrý detský programovací jazyk obsahoval aj 
prostriedky pre pokročilých programátorov. To sa v našich slovenských verziách jazy-
ka – v Comenius Logu a Imagine Logu podarilo tak dobre, ţe sa zaradili medzi 
niekoľko najúspešnejších verzií na svete a pouţívali sa či pouţívajú na viac ako 
40 000 školách v rôznych krajinách. 

Úloha 

 
Známy Papertov mikrosvet ozubených 

kolies (implementácia A. Blaho) 

Hnedé ozubené koliesko je poháňa-
né motorom a otáča ţltým ozube-
ným kolieskom. Vidíme, ţe v tejto 
chvíli sú červené body na oboch 
kolieskach presne oproti sebe. 

Koľkokrát sa musí otočiť hnedé 
koliesko, aby sa červené bodky 
opäť stretli? 

Čo je mikrosvet pre učenie sa? 

Je to starostlivo vytvorené softvérové prostredie zamerané na učenie sa 
niektorých pojmov, javov či vzťahov v jasne určenej oblasti. Mikrosvet ponúka 
deťom a študentom príleţitosti, aby si vytvárali dôleţité poznatky v tejto 
oblasti aktívnym skúmaním, vlastným objavovaním a vlastnou tvorbou. 

Mikrosvet je otvorený, interaktívny a zameraný na svoju oblasť. Poznávanie 
v ňom prebieha nepriamo a nebadane, ako dôsledok pohrúţenia sa do aktivít. 

Mikrosvet zvyčajne obsahuje: 

 súbor vizuálnych objektov, stavebných prvkov danej oblasti (napr. ozube-
ných kolies, častí domčekov, čiar a kruţníc, základných povelov pre robo-
ta, kartičiek so slovami a pod.), 

 moţnosť kombinovať tieto objekty alebo činnosti (čiţe konštruovať, skla-
dať, vytvárať alebo modelovať zloţitejšie situácie a javy), 

 široký súbor aktivít alebo úloh, či uţ pripravených vopred alebo vyplý-
vajúcich z moţností prostredia a momentálnej situácie na pracovnej plo-

che. 

Slovo konštrukcionizmus je 
umelé a chce vyjadriť opak 
slova inštrukcionizmus – 
teda učenie zadávaním 
inštrukcií. 

 

Wally Feurzeig 

Ak sa spýtame ţiaka, ktorý 
práve programuje v Logu, 
čo robí, asi nám nepovie: 
„Programujem počítač." 
Nepovie nám ani: „Robím 
matematiku." Asi by 
odpovedal: "Kreslím kvet, 
robím preteky áut...“ 
Nehovorme preto v moder-
nej škole ničomu práca na 
počítači, ale písanie, kres-
lenie, úprava fotografií 
a pod. 

 
Logo je nástroj na rozvoj 
spôsobov, akými dieťa 
premýšľa a rieši problémy. 
 
 
 
Slovo  mikrosvet  pouţil 
prvýkrát Papert v roku 1980 
vo svojej knihe Mindstorms, 
pozri [18]. 
 
 
Kedy je softvérové prostre-
die  otvorené ? Ak nevedie 
ţiakov a neočakáva iba 
riešenia vopred daných 
a nezmeniteľných úloh, len 
vytvára príleţitosť na 
učenie sa objavovaním. 
 
Kedy je prostredie  interak-
tívne ? Ak vníma naše 
podnety a rozhodnutia, ak 
akceptuje počas práce naše 
poţiadavky a adekvátne na 
ne reaguje. 
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Úloha Poznáte z vlastnej skúsenosti nejaké mikrosvety? Je mikrosvetom 
napr. korytnačka a jej Logo? Je mikrosvetom programovacie prostre-
die Delphi? Je mikrosvetom web? Google? Cabri geometria? Cirkus 
šaša Tomáša?  

 Nová teória učenia sa  

Celá moja práca je zameraná na pomoc učenia sa detí, nie na učenie. Tento prístup 
som pomenoval konštrukcionizmus. Konštrukcionizmus a inštrukcionizmus sú ozna-
čenia pre dva prístupy v inovácii vzdelávania. Inštrukcionizmus je teória, ktorá 
hovorí: Ak chceme mať lepšie vzdelávanie, musíme zlepšiť výučbu. Na výučbu môţe-
me pouţiť aj počítače. Na tomto prístupe sa zakladá celý smer nazývaný CAI 
(computer-aided instruction). 

Pravdaţe, aj  učenie  je dôleţité, ale  učenie sa  je omnoho dôleţitejšie. A kon-
štrukcionizmus znamená: Dajme deťom robiť dobré veci, skutočné veci, aby sa moh-
li učiť lepšie, ako kedykoľvek predtým. A sem mi výborne zapadajú nové tech-
nológie, pretoţe sú neobyčajne silné v poskytovaní nových vecí, nových príleţitostí 
a nových postupov. 

 Papertove knihy  

Papert napísal niekoľko kníh a desiatky výborných článkov a prednášok. Za jeho 
najvýznamnejšiu knihu, na ktorú sa dodnes odvolávajú odborníci a učitelia na celom 
svete, môţeme bezpochyby označiť Mindstors: Children, Computers and Powerful 
Ideas, pozri [18], čiţe pribliţne Búrka v mysliach: Deti, počítače a veľké myšlienky. 
V tejto knihe z roku 1980 Papert predstavil Logo, a tieţ svoje skúsenosti a názory 
o tom, ako môţu počítače zmeniť spôsoby, akými sa učíme – či uţ v škole alebo 
mimo nej, formálne alebo neformálne. Vysvetľuje tu svoju predstavu o tom, ţe 
triedy bohaté na nové technológie môţu byť humánnym priestorom pre intenzívne 
sociálne vzťahy, vysokú mieru interakcie, komunikácie a kolaborácie, a to medzi 
študentmi navzájom, ale tieţ medzi študentmi a ich učiteľmi. Kniha vyšla 
v desiatkach prekladov na celom svete a vyslúţila si označenie vizionárskej knihy, 
ktorá začína počítačovú revolúciu v školách. 

Trinásť rokov po Mindstorms vydal Papert svoju ďalšiu knihu, The Children’s Machine 
(Stroj detí), pozri [21]. Kým v Mindstorms predstavil svetu svoju víziu toho, ako 
môţu počítače zmeniť školu, v tejto knihe kriticky analyzuje, čo sa prihodilo za ten 
čas: školy získali tisíce a milióny počítačov – ale vytrvalo sa bránia veľkej zmene 
v cieľoch a formách vzdelávania. 

         

 Papertove projekty  

Uţ sme spomínali Papertov globálny projekt s dlhodobým dopadom na školy na 
celom svete – s názvom Logo a logovská kultúra. Spomenuli sme aj Papertov podiel 
na vzniku predstavy laptopu či prvotného notebooku. Okrem toho sa zapojil alebo 
inicioval desiatky projektov na celom svete, doslova na kaţdom svetadiele, v La-
tinskej Amerike, v Japonsku, na Taiwane, v Malajzii. V rokoch 1981 – 83 budoval vo 
Francúzsku na pozvanie vlády Centrum pre informatiku a rozvoj. V 80-tych rokoch 
realizoval spolu s kostarickým prezidentom Oscarom Ariasom celonárodný program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tieto citáty sú z [19] 

 
 
Jazykolam 
Obe slová sa dosť ťaţko pa-
mätajú: Piagetov konštrukti-
vizmus a Papertov konštruk-
cionizmus. Ponúkame preto 
malú pomôcku: v tom prvom 
slove zdôraznite v – kon-
štruktiVismus, v tom 
druhom zasa n – konštruk-
cioNizmus. A hovorte: V-
teória a N-teória. Ale 
najlepšie bude nedbať 
priveľmi na slová 
a pamätať si: počítače 
patria do rúk deťom, aby 
sa mohli lepšie učiť. 
 
 
 
 
 

 INŠTRUKCIONIZMUS  

vyuţime počítače na 
vyučovanie 

 

 KONŠTRUKCIONIZMUS  

vyuţime počítače na to, aby 
deti mohli robiť veľké veci, 

a tým sa učiť 
 
 
 
Škola je konzervatívna 
inštitúcia, ktorá vyuţíva 
nové technológie na vylep-
šovanie starých ciest. 
Namiesto toho by sme však 
mali prehodnotiť celú 
štruktúru školy, napríklad 
zrušiť rozdelenie detí podľa 
veku.  
 
Najdôleţitejšia vec, ktorú 
musíme naučiť deti, je, aby 
sa vedeli učiť. 

úryvky z Papertových kníh 

 
 
pozri tieţ [22], tretiu z Pa-
pertových kníh na obrázku 
vpravo 
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školskej reformy s integráciou počítačov do vzdelávania. Dnes má Kostarika najniţšiu 
mieru negramotnosti v Strednej a Juţnej Amerike a slúţi ako model pre podobné 
celonárodné iniciatívy. 

Dôleţitá je aj Papertova dlhoročná spolupráca s firmou Lego, ktorej výsledkom je 
programovacie prostredie  Lego Mindstorms   na riadenie legovských robotických 
stavebníc, a tieţ jeho podpora projektu  Notebook pre každé dieťa . 

Úloha  Informatika okrem iného skúma aj opakujúce sa štruktúry 
v údajoch a v procesoch. 

 

 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň  4. týždeň 

 Toto je zvláštna rastlina, ktorú si naši informatici pestujú vo 
svojom kabinete. Preskúmajte, ako rastie, a odhadnite, ako 
bude asi vyzerať na konci ďalšieho týţdňa (ak ju nezabudnú 

poliať ). 

 Čo myslíte, v akom programovacom jazyku sme naprogramovali 
tento rekurzívny obrázok? Skúste ho aj vy naprogramovať 
v niektorom jazyku. 

 Kam ďalej?  

Papert a logovská kultúra, ktorú inicioval a rozvíjal, ovplyvnila učiteľov, odborníkov 
a politikov na celom svete. Ako si sám uvedomuje, nie Logo samé je pointou 
logovskej kultúry, ale  edukačné programovanie , ktoré mladým ľuďom vytvorilo 
príleţitosť a dalo do rúk nástroj na učenie sa robením, učenie sa objavovaním. 
Príleţitosť však neznamená iba prístup k počítačom, ale tieţ intelektuálna klíma, 
v ktorej sa cenia kolaboratívne inovatívne projekty. Či je to dnes Logo, či to zajtra 
bude Scratch alebo Squeak alebo prostredie, ktoré zatiaľ neexistuje, nie je aţ také 
podstatné. Na čom skutočne záleţí, je  úcta k zmysluplnému učeniu sa , úcta 
k ţiakovi a úcta k učiteľovi. 

Keď hľadím do budúcnosti, celkom určite vidím novšie a silnejšie programovacie 
systémy. Ale som si istý, ţe podobná kultúra edukačného programovania sa len tak 
ľahko nevytvorí. Toto tvrdenie nevychádza z arogantnej myšlienky, ţe vynálezcovia 
logovskej filozofie boli bystrejší neţ ostatní. Vychádza z viery, ţe logovská filozofia 
nebola vynájdená, ale vznikla ako výraz oslobodenia poznávacieho procesu od  
mantinelov preddigitálnych znalostných technológií. 

Čo sme sa naučili 

Seymour Papert rozpoznal výnimočný potenciál digitálnych technológií pre 
učenie sa detí skôr neţ ostatní. Mnohé jeho názory významne ovplyvnili vývoj 
moderných digitálnych technológií pre učenia sa. 

Ako sa môţeme z jeho diela poučiť? Premýšľajme o jeho víziách a uvaţujme, 
čo a ako by sme dokázali zmeniť v našej vzdelávacej praxi. Pokúšajme sa na 
inovácie pozerať z dvoch zorných uhlov: krátkodobého a dlhodobého. Čo je 
moţné dnes a aký cieľ chceme vidieť na ďalekom horizonte? V angličtine je na 
to výstiţné úslovie: What should I do one day, what should I do Monday? (Čo 
by som mal urobiť jedného dňa? Čo by som mal urobiť tento pondelok?) 

A ešte jeden výrok, ktorý sme počuli od Paperta: Nepozerajte sa na môj prst, 

ale tam, kam ukazuje. 

 

 

Technológia pre kaţdé 
dieťa 

 
Tri východiská projektu 
Notebook pre kaţdé dieťa 
(podľa N. Negroponteho): 

1. Našim najcennejším prí-
rodným bohatstvom sú 
deti. 

2. Riešením problémov 
chudoby, mieru a prostre-
dia je vzdelávanie. 

3. Učiť nie je jediná cesta, 
ako sa naučiť. 

 
 
 
Úlohou učiteľa je vytvoriť 
podmienky pre objav, nie 
poskytnúť hotový pozna-
tok. 
 
 
Kniha vám môţe poznatky 
iba predostrieť. Ale počítač 
je ako klavír, dovolí vám si 
ich aj zahrať. 

S. Papert vo svojich 
prednáškach 

 

Logovská kultúra, to sú 
stovky kníh, tisíce vedcov, 
desaťtisíce učiteľov a 
milióny ţiakov so svojimi 
projektmi. Skutočný prínos 
Loga bol v tom, ţe splnilo 
dve podmienky nutné pre 
vznik kultúry: komunitu a 
čas. 

voľne podľa [13] 
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1.4 Iné zdroje inšpirácie 

Na formovanie modernej teórie vyučovania informatiky majú vplyv aj rôzne ďalšie 
faktory. Tu z nich stručne spomenieme tri, ktoré povaţujeme z pohľadu formovania 
našej disciplíny na Slovensku za najdôleţitejšie, a to  didaktiku matematiky ,  bul-
harskú konferenciu  z 80-tych rokov a  modernú psychológiu .  

 M. Hejný, pozri napr. [7], a ďalší poprední slovenskí didaktici matematiky 
nás naučili, ţe didaktika predmetu je váţna a dôleţitá vec, príleţitosť pre 
seriózny a uţitočný vedecký výskum, a to výskum, ktorého výsledky môžu 
zohrať významnú úlohu v procese transformácie školy. Didaktici 
matematiky nás naučili, ţe poznávanie nových pojmov a vzťahov je pre 
ţiaka komplexný proces, ktorý má svoje zákonitosti a etapy a ktorý musíme 
starostlivo projektovať, skúmať a hodnotiť. 

 Druhým dôleţitým momentom pre rozšírenie logovskej kultúry a zrod 
modernej informatiky ako rovnocennej súčasti všeobecného vzdelania bola 
pre krajiny Strednej Európy mimoriadne významná konferencia Children in 
an Information Age: Tomorrow's Problems Today (Deti v informačnom veku: 
Problémy zajtrajška uţ dnes), ktorá sa uskutočnila v bulharskej Varne v roku 
1985. Konferencie sa zúčastnili poprední odborníci z celého sveta. Vznikla 
tak výnimočná príleţitosť, aby sa cez Bulharsko a našich bulharských kolegov 
dostali týmto tzv.  bulharským mostom  aj k nám (cez ţeleznú oponu) 
moderné myšlienky o konštrukcionistickom vzdelávaní - a prvé informácie 
o Logu. Bez tohto impulzu by nevznikli edukačné programovacie prostredia 
Comenius Logo a Imagine Logo, ktoré sa potom – uţ v slobodnom 
myšlienkovom priestore – rozšírili do ďalších krajín Strednej Európy a vrátili 
aj do Západnej Európy a ďalších krajín sveta.  

Ďalším významným zdrojom poznávania je pre budúceho učiteľa (informatiky) i uči-
teľa z praxe  psychológia . Ako sa môţeme dočítať v [7], úlohou učiteľa nie je iba 
naučiť, ale tieţ prispieť ku kvalitatívnym zmenám psychiky ţiaka. Našou úlohou je 
o.i. aj spoznávať našich ţiakov, učiť sa o ich myslení, vnímaní a spôsoboch, ako im 
pomôcť učiť sa. Preto nás musia zaujímať princípy a rady, ktoré nám dáva psycholó-
gia. Spomeňme iba niektoré z nich: 

 autorom prevratnej teórie učenia sa, ktorá významne ovplyvnila aj vývoj 
digitálnych nástrojov pre učenie sa (a ktorej sa budeme venovať v časti 2.1), 
je švajčiarsky psychológ Jean Piaget, 

 americký psychológ Benjamin Bloom navrhol  taxonómiu vzdelávacích cie-
ľov , ktorá nám pomáha sústrediť sa pri učení aj na náročnejšie myšlienkové 
operácie, 

 

Bloomova pyramída vzdelávacích cieľov 

 ďalší psychológovia vypracovali rôzne metódy pre rozvoj tvorivého myslenia 
pri riešení problémov. Spomeňme napr. šesť klobúkov myslenia Edwarda de 
Bona. 

Čo sme sa naučili 

V teórii vyučovania informatiky sa môţeme veľa naučiť z didaktiky matema-
tiky, napr. o procese vzniku matematického poznatku. Musíme však starostlivo 
zvaţovať, či podobná teória dobre charakterizuje aj rozvoj poznania v infor-
matike – a to na všetkých stupňoch Bloomovej pyramídy cieľov vzdelávania. 
Ďalšie pohľad na poznávací proces nám ponúka psychológia. 

 

Určite ste uţ počuli – buď 
ako príbeh alebo ako vtip – 
keď sa dieťa spýta: Starý 
otec, čo ste vlastne ako 
deti robili celé dni, keď 
ešte nebol internet a MP-
trojky? 

 

 

 

Skúste si spomenúť: 

Čo boli obľúbené hračky 
vášho detstva? 

Aké hry ste sa najviac hrá-
vali a s kým? 

Čo ste sa pri nich a vďaka 
nim naučili? 

 
 
 
 
 
 
 
Kritériá, ktorými je hodno-
tený proces zmeny psychiky 
ţiaka, sú (pozri [7]): 

 sebadôvera vo vlastné 
schopnosti myslenia, 

 túţba ţiaka po pozná-
vaní, 

 dosiahnutý stupeň roz-
voja myslenia. 

 
 
 
 

 

De Bonove klobúky 
myslenia 

Biely klobúk predstavuje 
fakty, červený pocity 
a intuíciu, čierny protiná-
zor, žltý optimizmus 
a harmóniu, zelený 
tvorivosť a nové nápady, 
modrý klobúk dáva dokopy 
celkový obraz problému. 
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2 Poznávací proces a digitálne technológie 
V predchádzajúcej kapitole sme sa zoznámili s tromi významnými vedcami, ktorí 
skúmali, ako a kde sa deti učia (či uţ s počítačmi alebo bez nich), ako prebieha ich 
proces učenia sa, čo je to vznik nového poznatku. V tejto kapitole sa zamyslíme nad 
tým, čo do tejto problematiky priniesli digitálne technológie, čo má k tejto téme 
povedať ostatných 40 – 50 rokov. 

Najprv sa zoznámime s tromi základnými teóriami poznávania z 20. storočia, aby 
sme lepšie rozumeli súčasnosti. Preskúmame pojmy gramotnosť a digitálna gramot-
nosť a zamyslíme sa nad tým, či uţ nenastal čas, aby oba pojmy splynuli (tak, ako sa 
to uţ stalo vo vládnych dokumentoch niektorých európskych krajín). Ďalej si povie-
me o rôznych typoch inteligencie a štýloch učenia sa a o tom, či, ako a ktoré z nich 
sa môţu lepšie rozvíjať vďaka digitálnym technológiám. Na záver kapitoly si 
pripomenieme, čo sú vyššie poznávacie funkcie a zamyslíme sa nad tým, ako 
môţeme pomocou moderných technológií vytvárať produktívne príležitosti pre ich 
rozvoj. 

Prieskum 
trhu 

Chceme, aby dnešní mladí ľudia vyrástli ako uvedomelí, vzde-
laní a slobodne sa rozhodujúci občania modernej spoločnosti, 
ako ľudia schopní nachádzať nové, neočakávané riešenia, 
schopní flexibilne reagovať na meniace sa potreby spoločnosti, 
analyzovať a posudzovať. 

Pozrite si niekoľko inzerátov ponúkajúcich zamestnanie v oblasti 
IT. Aké kompetencie vyţadujú od potenciálnych uchádzačov? Aké 
spoločné črty ste našli vo všetkých inzerátoch? 

 

Rôzne pohľady na poznávací proces v kontexte DT 

  

 

 

 

Toto je kniţnica, miláčik, 
prvá verzia webu 
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2.1 Teórie učenia sa 

Čo vlastne sú teórie učenia sa a prečo ich potrebuje poznať napr. aj učiteľ 
informatiky? Máme dôvod venovať sa tejto otázke ešte aj po 20. storočí, ktoré 
prinieslo slávny Piagetov konštruktivizmus? Nie je táto problematika uţ doriešená? 
Zrejme nie, pretoţe sa stále vynárajú nové faktory, ktoré majú podstatný vplyv na 
to, ako, kde, čo a s kým sa učíme. Na tieto nové faktory musia reagovať aj nové 
teórie učenia sa, musia sa snaţiť čo najlepšie vysvetliť,  ako prebieha poznávací 
proces  v týchto zmenených podmienkach. 

Behaviorizmus 

Behaviorizmus ako teória učenia sa nepochybne ovplyvnil vyučovanie na školách 20. 
storočia. Najznámejším teoretikom behaviorizmu bol B.F.Skinner, ktorý sa venoval 
aj didaktike a snaţil sa uplatniť svoje psychologické výskumy v didaktických 
zásadách. V 50. rokoch 20. storočia napísal článok, v ktorom formuloval niekoľko 
princípov vedúcich k efektívnemu učeniu sa: 

 Postupujte po malých krokoch. 

 Postupujte od jednoduchých úloh ku komplexným. 

 Opakujte inštrukcie čo najčastejšie.  

 Dávajte okamţitú odozvu.  

 Dávajte pozitívne podnety. 

Diskusia Ktoré z týchto zásad vyuţívate vo svojom vyučovaní aj vy? 
Myslíte, ţe tieto zásady sú všeobecne platné a pouţiteľné pri 
akomkoľvek vyučovaní? 

Z behavioristického myšlienkového smeru pochádza teória učenia sa pomocou 
odmien a trestov, ktorá sa v určitej miere stále uplatňuje v najrôznejších oblas-
tiach našeho ţivota (napr. v reklame). Väčšina behavioristov sa domnieva, ţe človek 
sa narodí ako tzv. tabula rasa (čistá doska) a všetko, čo sa v priebehu ţivota naučí, 
získava z prostredia a pôsobením rôznych vonkajších vplyvov. Tento proces získava-
nia vedomostí a zručností sa dá ovplyvniť pomocou správnych podnetov. Podnety 
môţu byť pozitívne stimulujúce, a tak podporovať žiadanú reakciu, alebo môţu 
byť negatívne (tresty) a oslabovať neželanú reakciu.  

Nativizmus a kognitivizmus 

Vedci zastávajúci pozície nativizmu (napr. N. Chomsky) alebo kognitivizmu si na 
rozdiel od behavioristov myslia, ţe sa rodíme s istými vopred danými schopnosťami. 
Dobrým príkladom je učenie sa materinskej reči u detí. Malé deti sa učia rodný 
jazyk veľmi rýchlo a osvojujú si pravidlá aj napriek tomu, ţe nemohli so svojho 
okolia dostať všetky potrebné vstupy, aby sa to naučili iba imitovaním. 

Konštruktivizmus 

Učenie sa je podľa J.Piageta aktivita, ktorá hľadá rovnováhu medzi vyvíjajúcou sa 
štruktúrou mysle. Tá je na začiatku vrodená, ale postupne sa rôznymi mechaniz-
mami prispôsobuje prostrediu a vonkajším vplyvom, ktorým sa dieťa snaţí poro-
zumieť. Pre didaktiku a teóriu vyučovania je veľmi cenné Piagetovo rozdelenie a 
popísanie štádií kognitívneho vývinu dieťaťa (viac v [44] a [39]): 

 senzomotorické štádium   0-2 roky  

 reprezentačné štádium - 
o predoperačné štádium   2-7 rokov  
o štádium konkrétnych operácií   7-11 rokov  
o štádium formálnych operácií   11 rokov a viac  

V modernom vyučovaní je uţ dlhšie zavedený trend, podľa ktorého sa vyučovanie 
snaţí rešpektovať tieto vývinové štádiá. Zrejme by nemalo zmysel vyučovať 
abstraktné matematické operácie v skorom veku, kedy na to ţiaci ešte nie sú vývino-
vo pripravení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Behavioristi odmietali skú-
mať ľudské emócie a pro-
cesy myslenia, ktoré 
nemajú žiadne merateľné 
prejavy. Myslíte si, ţe 
ignorovaním týchto 
aspektov ľudskej mysle sa 
mohli váţne mýliť vo 
svojich záveroch? 
 
Skinnerove zásady sú 
orientované na učiteľa, je 
to návod (program) pre 
učenie, ktorý môţe mať 
zmysel. Ale nezabúda 
pritom na ţiakov? 
 
Zamyslime sa: 
Ako veľmi podľa vás moti-
vuje ţiakov pri vyučovaní 
odmena? Dá sa za takúto 
odmenu povaţovať dobrá 
známka, pochvala učiteľa, 
uznanie spoluţiakov... ? 
 

 

Laboratórna myš: “Je to 
naozaj zaujímavý jav. Vţdy 

keď stlačím túto páčku, tak si 
doktorand vydýchne úľavou.“ 

http://www.techfak.net/ags/ni/projects
/eyetrack/eye_multimodal.html 

 
 
 
 
 
Spomeňme si: V kapitole 
1.1 sme hovorili 
o  J.Piagetovi  ako o pio-
nierovi výskumu detskej 
psychológie. 
 

Konštruktivizmus:  
človek aktívne vytvára – 
konštruuje – svoje vedo-
mosti a zručnosti na 
základe podnetov z prostre-
dia aj na základe svojich 
vrodených schopností. 
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Učenie sa objavovaním vychádza z myšlienok konštruktivizmu. Učiteľ pri takomto 
vyučovaní vedie ţiaka k tomu, aby sám na niečo prišiel, aby objavil pre neho novú 
súvislosť alebo odhalil, ako veci fungujú. Tým dostáva ţiak dostatok priestoru a času 
na to, aby si sám v mysli skonštruoval nové vedomosti, ktoré hladko zapadnú do 
toho, čo uţ vie.  

Inštrukcionizmus verzus konštrukcionizmus 

 Inštrukcionizmus  je prístup vo vyučovaní, ktorý kladie dôraz na inštrukcie – za-
dania a informácie, ktoré učiteľ poskytuje ţiakom na vyučovaní. Inštrukcie môţu byť 
napríklad zadania úloh, frontálne prednášky, pracovné listy, ale aj zadania aktivít 
a pod. Niektoré radikálne smery dokonca tvrdia, ţe úspech vyučovania závisí jedine 
od kvality poskytnutých inštrukcií, ktoré by mali ţiaka viesť k nadobudnutiu poznat-
kov a zručností. 
Inštruktívne vyučovanie sa často spája s frontálnou výučbou, s predávaním poznat-
kov od učiteľa k ţiakovi alebo so spôsobom výučby, kedy učiteľ postupuje podľa 
vopred pripraveného plánu, bez toho aby reflektoval individuálne potreby ţiakov, či 
nechal im priestor na vlastné objavovanie. 

 Konštrukcionizmus  sa vzťahuje k vyučovaniu, ktoré je zamerané na ţiaka, vyuţíva 
aktívne metódy, interaktivitu, necháva priestor na objavovanie, tvorbu a kreativitu. 
Učiteľ je v roli pomocníka a často sa učí spolu so ţiakmi. 

Výsledky výskumov o efektivite oboch prístupov si odporujú. Zdá sa, ţe pre niektoré 
aktivity je vhodný skôr inštrukcionistický prístup, ale niekedy je naopak lepšie 
postupovať v duchu konštruktivizmu. Podľa mnohých výskumníkov je najlepšie kom-
binovať vo vyučovaní oba prístupy. Nemali by sme zanedbávať ani inštrukčnú časť 
vyučovania a pripravovať kvalitné zadania a materiály, ale na druhej strane treba 
myslieť aj na konštrukčnú časť (ktorá v mnohých predmetoch v dnešnej škole ab-
sentuje) a nechať ţiakom dostatok priestoru pre vlastné bádanie, omyly, pokusy 
a objavy, kreativitu a spoluprácu so spoluţiakmi. 

Aktivita Vymenujte predmety alebo zručnosti, ktoré podľa vás vyţadujú 
konštrukcionistický prístup vo vyučovaní, kedy ţiaci musia robiť 
sami, aby sa daný poznatok alebo zručnosť skutočne naučili 
(napr. písanie v prvej triede ZŠ). Kedy je naopak vhodné vyuţiť 
inštrukcionistický prístup? 

Vygotsky a zóna najbližšieho vývoja  

História psychologického vývinu dieťaťa (od jeho prvých dní) nám ukazuje, ţe 
prispôsobovanie prostrediu sa postupne dosahuje vďaka sociálnym interakciám, 
teda prostredníctvom ľudí, ktorí dieťa obklopujú. 

L.S.Vygotsky 

Vygotského zaujal rozdiel v tom, čo sa môže dieťa naučiť samo bez pomoci, a čo 
sa môže naučiť za asistencie niekoho dospelého alebo skúsenejšieho. Existuje 
aktuálny vývinový stupeň, ktorý predstavujú úlohy, ktoré dokáţe dieťa riešiť 
samostatne. Potenciálny vývinový stupeň predstavujú úlohy, ktoré dokáţe vyriešiť za 
pomoci niekoho iného. Pričom Vygotsky tvrdí, ţe potenciálny vývinový stupeň je pri 
hodnotení schopností dieťaťa omnoho dôleţitejšie kritérium. Rozdiel medzi 
spomínanými vývinovými stupňami sa nazýva  zóna najbližšieho vývoja  (ZPD, „zone 
of proximal development“) a je základom teórie kolaboratívneho učenia sa. 

Rodičia a učitelia môţu pomôcť dieťaťu učiť sa tým, ţe mu budú zadávať a riešiť 
s ním úlohy, ktoré leţia v zóne najbliţšieho vývinu a neustále tak posúvať hranice 
jeho poznania a schopností. 

Kolaboratívne učenie sa ťaţí najmä z interakcií medzi viacerými deťmi alebo aj 
dospelými, ktorí sa navzájom učia medzi sebou. Dynamika vzťahov a individuálne 
rozdiely medzi účastníkmi (či uţ vo vedomostiach alebo schopnostiach) napomáhajú 
vytvoriť produktívne prostredie pre učenie sa. 

 
 
 
 
O konštruktivizme, 
konštrukcionizme 
a inštrukcionizme sme uţ 
hovorili v kapitole 1.3 
a budeme o nich ešte 
hovoriť aj v kapitole 3.1. 
 
Inštrukcionizmus (alebo aj 
„instructional design“) je 
tradičný prístup k vyučo-
vaniu, ktorý je zameraný na 

 učiteľa, 

 získanie konkrétnej 
zručnosti, 

 neinteraktívne metódy, 

 samostatnú prácu, 

 presné uzavreté zadania. 
 
 
Konštrukcionizmus je 
Papertom navrhovaný 
prístup k vyučovaniu vychá-
dzajúci z myšlienok 
Piagetovho konštrukti-
vizmu. Je zameraný na 

 ţiaka,  

 celkový rozvoj 
schopností ţiaka,  

 interaktívne, „hands on“ 
činnosti,  

 objavovanie a učenie sa 
vytváraním niečoho 
(hovorí sa aj „learning 
by doing“ alebo 
„learning by making“), 

 spoluprácu, 

 otvorené zadania 
a riešenie otvorených 
problémov. 

 
 
 
 
 Sociálni konštruktivisti  
zdôrazňujú spoločnosť ako 
základný faktor pre 
porozumenie a vysvetlenie 
získavania vedomostí 
a zručností u jednotlivca. 
 
 
O  L.S.Vygotskom  sme sa 
uţ rozprávali v kapitole 
1.1. 
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Aktivita Spomeňte si na príhodu z vášho vyučovania či detstva. Zaţili 
ste dve deti, ktoré sa navzájom jedno od druhého naučili 
niečo, čo vás ako učiteľa prekvapilo? Porozprávajte príbeh 
svojim spoluţiakom-učiteľom.  

Hľadajte rozdiely medzi vedomosťami jedného a druhého 
dieťaťa. Ako sa vo vašom príbehu odzrkadľuje Vygotského 
pohľad na zónu najbliţšieho vývoja? 

Nové vynárajúce sa teórie učenia sa 

Teórie učenia sa, ktoré vznikli skôr neţ v 90-tych rokoch, nemohli reagovať na fakt, 
ţe dnes pri učení sa je významným fenoménom internet, Google, zosieťované počí-
tače, kooperácia, sociálne siete a komunity učenia sa. Vznikajú stále nové teórie, 
ktoré sa snaţia zahrnúť aj tieto javy a vyuţiť ich pre edukačné účely. 

 Konektivizmus  je zárodok novej teórie sieťového učenia sa, ktorá nazerá na uče-
nie sa ako na proces vytvárania spojení, pozri [31]. 
Konektivizmus je teória učenia sa a zároveň teória vyučovania. Kombinuje kľúčové 
princípy iných teórií učenia sa a dáva ich do spojitosti s modernými technológiami. 
Vyuţíva výhody učenia sa v rámci spoločenstva a sociálnych väzieb. 
Tvorcami konektivizmu ako teórie učenia sa pre digitálny vek sú G. Siemens a S. 
Downes. V roku 2008 realizovali kurz o konektivizme práve prostredníctvom nimi 
navrhovaných vyučovacích metód. Kurzu sa zúčastnilo online formou okolo 2000 
účastníkov, ktorí vyuţili veľa rôznych moderných digitálnych nástrojov pre vzdeláva-
nie (blogy, LMS Moodle, Second Life, on-line konferencie atď.). 

Skúmajme 1 Princípy ktorej teórie učenia sa vyuţíva učiteľ Oriešok, ak: 

 stojí pred tabuľou, vysvetľuje látku a ţiaci majú za úlohu 
písať si poznámky, neskôr ţiaci dostanú hárky s príkladmi 
usporiadanými podľa obtiaţnosti a kaţdý má do konca 
hodiny vyriešiť čo najviac z nich. Desať najlepších 
dostane na konci hodiny jednotky, 

 pouţíva pri vysvetľovaní novej látky projektor, predvedie 
pripravený experiment, ţiaci rozdelení do skupín dostanú 
za úlohu pripraviť nový experiment, ktorý by potvrdil 
niektoré tvrdenie z úvodu hodiny. 

Skúmajme 2 Ukáţka úlohy z ECDL kurzov: 

1. Otvorte si dokument prehlad.doc. 
2. Skopírujte formát textu Štúdio L + S na text Divadlo 

A.HA (priamo pod nadpisom Slúţky). 
3. Pouţite štýl Nadpis 2 (Heading 2) na text KINO. 

V duchu ktorej teórie učenia sa úloha postupuje? Ako by ste 
ju pretvorili tak, aby spĺňala princíp učenia sa orientovaného 
na ţiaka? 

Čo sme sa naučili 

Teórie učenia sa nám poskytujú hlbšie porozumenie procesom učenia sa. 
Pomáhajú nám pretvárať obsah vlastného učiva tak, aby sa stredobodom 
týchto procesov stal ţiak. Upriamujú našu pozornosť na jeho predošlé 
skúsenosti a umoţňujú nám na nich efektívne stavať. 

Teraz uţ vieme, ţe kaţdý (beţný) didaktický postup zapadá do niektorej z te-
órií učenia sa. Vieme tieţ, ţe existujú aj novšie teórie ovplyvnené prítom-
nosťou digitálnych technológií. Pri plánovaní vlastného vyučovania berieme do 

úvahy ich klady a zápory. 

Záznam z predškolskej 
triedy: Marek si pri 
zostavovaní príkazov pre 
obídenie obvodu štvorca 
ukazoval prstom, kde sa 
bude jeho programovateľná 
hračka-včela nachádzať. Po 
stlačení tlačidla na 
otočenie vpravo posunul 
prstom o jedno políčko 
doprava. Vtedy som ho 
upozornila na to, ţe 
tlačidlo VPRAVO znamená 
iba otočenie na mieste, bez 
zmeny polohy včielky. Pri 
ďalšej postupnosti príkazov 
si uţ Marek ukazoval 
správne a úspešne vytváral 
postupnosti príkazov 
obsahujúce otáčanie. 
 
 
Podľa konektivistov sú 
vedomosti rozloţené 
v sieťach a ich spojeniach.  
Preto učiť sa znamená 
nadobudnúť schopnosť 
tvoriť a prechádzať takéto 
siete. 
 
Konektivisti sumarizujú svoj 
prístup k vyučovaniu takto: 

Učiť znamená modelovať 
a predvádzať, učiť sa 
znamená trénovať, 
premýšľať a uvaţovať. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Očakávam od vás, ţe 
budete nezávislí, inova-
tívni, kriticky mysliaci, 

a urobíte všetko tak, ako 
vám poviem! 
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2.2 Gramotnosť a digitálna gramotnosť 

Cyril sa zakráda chodbou kláštora. Odkedy sa v ošúchanej latinskej knihe dozvedel, 
kde sa nachádza cesta k nesmiernemu tajomstvu, nemá pokoj. Vytiahne kúsok per-
gamenu, na ktorý si poznačil presné indície. S vŕzganím otvára dvere opradené pa-
vučinou...vrrram! Len-len ţe sa stačí uskočiť. Po ulici  sa rúti obrovský voz rýchlos-
ťou stáda koní. Rovno oproti nemu stojí vysokánsky hranatý palác s hromadou 
okien. Všimne si, ţe ľudia stojaci blízko k nemu sústredene pozerajú na akési kruhy 
s panáčikom. Pani, ktorá mu pripomína kláštornú kuchárku, trpí asi nejakou zvlášt-
nou chorobou – neustále niečo rozpráva do maličkej skrinky, ktorú zviera v dlani. 
Čuduj sa svete, červeného panáčika vystrieda zelený a tu sa všetci ako na povel 
pohnú. „Pane,“ oslovuje najbliţšieho človeka „ako sa dostanem do kláštora?“ Cudzi-
nec s neobvyklými črtami tváre len pokrúti hlavou, premeria si Cyrila, vytiahne 
akúsi trblietavú vecičku a zrazu sa zablýska. Cyril uteká preč. Náhle zbadá pred se-
bou vývesnú tabuľu napísanú známym švabachom: Antikvariát. Vojde dnu. Chytí 
najbliţšiu kniţku a... dočíta sa, ţe jeho kláštor je uţ iba päťstoročnou ruinou. 

Čo skrýva pojem gramotnosť v súčasnosti? V predošlých storočiach predstavoval Cy-
ril výnimočne učeného človeka. So schopnosťou troch I - čÍtať, pÍsať a počÍtať však 
v 21. storočí uţ nevystačí!  

Uvažujme Ako by ste charakterizovali gramotného človeka? Ako by ste 
posúdili, či je váš domáci robot gramotný? Ako by ste ho preverili? 

Generáciu mladých ľudí vyrastajúcu s novými digitálnymi médiami nazýva I.Harelo-
vá, Papertova spolupracovníčka, generáciou troch X. Dnešné deti vedia a potrebujú 
vedieť viac ako tri činnosti obsiahnuté v základnej gramotnosti – potrebujú tieţ 
vedieť  skúmať  (eXplore),  vyjadrovať sa  (eXpress) a  zdieľať  (eXchange).  

Aktivita Aké portály často navštevujú vaši ţiaci? Prečo ich podľa vás nav-
števujú? Poznáte informácie, ktoré zdieľajú? O aký typ informácií 
ide? 

Aké portály navštevujete vy? Čo vám umoţňujú? 

I. Harelová navrhla a zriadila špeciálny portál pre 5 aţ 15-ročných a nazvalo ho Ma-
MaMedia:  ihrisko na hranie sa na internete . Deti sa tu stávajú návrhármi, pouţí-
vateľmi rôznych nástrojov a prostredí, dizajnérmi hier pre iné deti. Aktivity portálu 
MaMaMedia sa zakladajú na konštrukcionistickom prístupe k učeniu sa a poznávaniu. 

Aktivita 

 

Navštívte portál www.mamamedia.com a preskúmajte aktivity, 
ktoré ponúka. Akým spôsobom by ste ho vedeli vyuţiť na vyučo-
vaní? Ako by s ním podľa vás mohli pracovať deti? Čo sa takými-
to aktivitami učia? 

Aktivita Vytvorte si vlastné mesto na stránke 
mamamedia.com/areas/botblox/city.html. Preskúmajte rôzne 
moţné nastavenia správania pre rôzne objekty, umiestnite do 
mesta prekáţky a pozorujte, ako vaše mesto oţije. 

 

 

Na tri komponenty 
tradičnej gramotnosti sa 
môţeme pozrieť aj inak 

 
V angličtine má tradične 
chápaná, základná 

gramotnosť prívlastok  3R  
– Read, wRite, aRithmetic.  
 
 
Viete, že...? 
V Amerike sa po občianskej 
vojne prideľovalo právo 
voliť na základe schopnosti 
čítať a písať. 
 
Ani základná gramotnosť 
však nie je stále samozrej-
mosťou, hoci sa percento 
negramotných ľudí kaţdý 
rok zniţuje. Napr. do roku 
v menej rozvinutých 
oblastiach Afriky vedelo vo 
veku 24 rokov čítať a písať 
64% ţien a 72% muţov, pozri 
[30]. 
 
Príklady diel, ktoré môţu 
deti vytvoriť na portáli 
MaMaMedia: 
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Aktivita Určite poznáte adresy niekoľkých stránok s online hrami, ktoré 
obľubujú vaši ţiaci. Nájdite na nich hru, ktorá podľa vás deťom 
dáva moţnosť skúmať a vyjadrovať sa. 

Takéto aktivity preto povaţujeme za vhodné nástroje pre budovanie novej,  digitál-
nymi technológiami podporovanej gramotnosti  dnešných detí. 

Od konca deväťdesiatych rokov minulého storočia sa vo vládnych dokumentoch stále 
častejšie objavuje pojem digitálna gramotnosť ako jeden z predpokladov pre úspeš-
ný ţivot človeka. Zamyslime sa teda, čo zahŕňa – pre učiteľov i učiacich sa (vychá-
dzali sme z prác [8], [10] a [17]). 

Aktivita Čo podľa vás zahŕňa pojem digitálna gramotnosť? Aké oblasti, 
zručnosti a kompetencie? Vytvorte myšlienkovú mapu tohto poj-
mu. 

Digitálna gramotnosť zahŕňa znalosti, zručnosti a porozumenie potrebné pre 
primerané, bezpečné a produktívne pouţívanie informácií a digitálnych tech-
nológií v procese učenia sa, poznávania, v zamestnaní a kaţdodennom ţivote. 
Je to súbor schopností: 

 zvoliť si a aplikovať DT na nájdenie informácií, ich porozumenie, 
interpretovanie, spracovanie, pouţitie alebo vytvorenie informácií v rôz-
nych formátoch, z rôznych a rôznorodých digitálnych zdrojov, 

 efektívne riešiť úlohy v digitálnom prostredí, 

 kriticky vyhodnocovať a analyzovať znalosti získané z digitálnych pros-
tredí, 

 rozumieť spoločenským dôsledkom (včítane bezpečnosti, ochrany súkro-
mia a etiky), ktoré vyvstávajú v digitálnej kultúre. 

Digitálnu gramotnosť nemôţeme chápať úzko – určite nie len ako ovládanie počítača 
a iných digitálnych technológií. Okrem tejto zručnosti zahŕňa aj schopnosť porozu-
mieť rôznym štruktúram informácií (napr. informáciám v diskusných fórach) 
a schopnosti strategicky využívať tieto informácie v kaţdodenných situáciách. Kaţ-
dý učiteľ pracujúci s digitálnymi technológiami by mal rozvíjať všetky úrovne svojej 
digitálnej gramotnosti – úroveň používania, úroveň porozumenia i úroveň tvorivého 
uplatnenia informácie. 

Uvažujme V module Základná digitálna gramotnosť ste v kapitole Práca 
s tabuľkami riešili aj dve úlohy nazvané Preskúmajme... 

Porovnajte ich s ostatnými úlohami v tejto kapitole. Čím sa 
líšia? Ktorú úroveň gramotnosti rozvíjajú? 

Pri ľubovoľnej téme z informatiky môţeme so ţiakmi pracovať na úlohách, ktoré 
výrazne presahujú obsluhu počítača. Pri práci s tabuľkami môţu ţiaci riešiť takéto 
problémy: 

 zadať do niektorej bunky vzorec na sčítanie konkrétnej oblasti buniek, 

 nájsť chybu vo vzorci, 

 vymyslieť taký vzorec, ktorý nám umoţní sledovať vzťah medzi hodnotami 
v tabuľke.  

Kaţdá z týchto úloh sa pohybuje na inej úrovni digitálnej gramotnosti (akej?). To, ţe 
deti vedia zadať vzorec, ktorý im sformulujeme, neznamená, ţe vedia tabuľkový 
kalkulátor pouţívať strategicky - na rozbor číselných údajov. 

Aktivita Nájdite tri príklady kaţdej z úrovní digitálnej gramotnosti k té-
me Textový editor alebo Vyhľadávanie na internete. 

 
Námety na vyučovanie 
s MaMaMediou (v angličti-
ne) nájdete na 
learning.mamamedia.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo života... 
Nedávno dostali všetci 
zamestnanci istej univer-
zity mail od váţeného 
profesora, v ktorom ich 
varoval pred nebezpečným 
vírusom skrytým v e-maile 
s určitým predmetom 
správy. 
Onedlho však všetci od 
neho dostali ospravedlnenie 
za šírenie poplašnej správy. 
Učenie sa digitálnej 
gramotnosti sa teda netýka 
len našich ţiakov, no i nás 
samých, aj našich rodičov... 
 
 
 
Súčasťou digitálnej 
gramotnosti je i schopnosť 
 kriticky zhodnotiť infor-
mácie  – niektorí ţiaci si 
vytlačia alebo skopírujú 
obsah webovej stránky 
hneď po prvom, zbeţnom 
pohľade, bez akejkoľvek 
snahy zhodnotiť 
dôveryhodnosť zdroja, 
presnosť a vzťah 
nájdeného materiálu k 
tomu, čo naozaj hľadajú.  
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Digitálna gramotnosť súhrnne označuje schopnosť: 

 pracovať s informáciou – stanoviť jej význam, primeranosť, 

 zvoliť správny zdroj informácií, jeho typ a formát, 

 pracovať s rôznymi digitálnymi technológiami a metódami na získanie infor-
mácií, ich spracovanie, uloţenie, komunikáciu a prezentovanie, 

 kriticky zhodnotiť zdroj informácií, 

 vyuţívať informácie s ohľadom na ekonomické, právne a sociálne otázky. 

Aktivita  Porovnajte štandardy ECDL a britské IKT zručnosti pre život 
(dokument s nimi nájdete v e-learningovom prostredí). V čom 
sa líši ich obsah? Ktorý štandard je náročnejšie splniť? Prečo? 

Úloha moderného učiteľa je však ešte náročnejšia. Okrem všeobecnej digitálnej 
gramotnosti by mal tieţ rozvíjať aj svoju 

 predmetovú digitálnu gramotnosť, a tieţ 

 digitálnu gramotnosť pre rozvoj osobnosti žiaka, jeho schopnosti riešiť 
problémy a premýšľať. 

Ako posúdime, či sme moderní, digitálne gramotní učitelia? Moderný učiteľ:  

 rozumie technologickým pojmom a postupom, efektívne vyuţíva DT pre 
potreby svojho ţivota a profesionálnej praxe, pričom s nimi pracuje eticky 
a legálne, 

 do vyučovania vhodne zaraďuje moderné DT, má prehľad o edukačných zdro-
joch, vie ich vyhľadávať, prispôsobovať a kriticky hodnotiť. Vyuţíva techno-
lógie na uľahčenie hodnotenia vzdelávacieho pokroku svojich ţiakov, 

 plánuje, navrhuje a vhodne zaraďuje vzdelávacie prostredia a situácie, 
v ktorých treba vyuţívať DT, spolupracovať a riešiť problémy, a takto prispie-
vať k rozvoju  nových kompetencií svojich žiakov . 

 Rozvíjanie svojej digitálnej gramotnosti nie je jednoduchý jednorazový 
proces. Hoci naši ţiaci vyrastajú obklopení digitálnymi technológiami, nie 
vţdy vedia naplno vyuţiť ich potenciál. Mnohokrát sa stávajú konzumentmi 
pripravených scenárov tvorcov on-line obsahu, bez moţnosti ovplyvniť ich. 
Vydať sa s nimi na cestu plnú tvorivých príleţitostí a kritického zvaţovania 
nebezpečenstva vo svete digitálnych technológií im môţeme práve my! 

Čo sme sa naučili 

Pojmy gramotnosť a digitálna gramotnosť sa k sebe v súčasnosti pomaly a ne-
pozorovane pribliţujú. Uţ aj negramotné deti vedia pouţívať počítače, obslu-
hovať DVD a digitálne fotoaparáty, dokáţu si aj bez čítania nájsť veľa odpove-
dí na svoje otázky... 

Moţno sa blíţi doba, kedy začneme inak chápať pojem gramotnosti. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Podrobnejší popis štandar-
du digitálnej gramotnosti 
nájdeme napr. v [10]. 
 
 
 
Hoci sa čoraz častejšie 
skloňuje v súvislosti 
s dnešnými deťmi pojem 
digitálny domorodec, 
práve my – digitálni 
prisťahovalci máme 
moţnosť pomôcť týmto 
domorodcom efektívnejšie 
vyuţívať svoje „prirodzené 
bohatstvo“ digitálnych 
technológií. 
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2.3 Inteligencia a štýly učenia sa. Ako ich rozvíjať pomo-
cou digitálnych technológií 

Má kaţdé dieťa schopnosti potrebné k osvojeniu si učiva, ktoré mu ponúkate? Ako 
môţe učiteľ pomôcť dieťaťu prijať za svoje to, čo ho učí? Viaceré spôsoby sme uţ 
naznačili v predchádzajúcich častiach. Učiteľ by mal vyuţívať humanistický prístup 
k učeniu sa, odhadovať zónu najbližšieho rozvoja konkrétneho dieťaťa a navrho-
vať postupy, ktoré pomôţu konkrétnemu ţiakovi naučiť sa. 

Často si povzdychneme nad mnoţstvom a obsahom učiva, ktoré máme so ţiakmi 
prebrať. Zastavme sa však na chvíľu nad jeho formou – akým spôsobom zdieľame 
s deťmi informácie? Nepracujú ţiaci na našich hodinách prevaţne jedným spôsobom? 
Zaţívajú príleţitosti pre prácu v tíme, vyuţívame ich manuálne zručnosti, skúmame 
spolu s nimi rôzne diagramy a schémy? Inými slovami, vytvárame pre ţiakov priestor, 
v ktorom môţu vyuţiť nielen svoju  jazykovú , prípadne  matematicko-logickú  in-
teligenciu? 

Gardner rozčlenil inteligenciu na niekoľko typov či zloţiek. Pre kaţdú z nich je 
charakteristická iná schopnosť či zručnosť. Rôzne typy inteligencie zároveň aj 
ovplyvňujú spôsoby učenia sa, ktoré uprednostňujeme. 

 

Inteligencie podľa Gardnera 

Aktivita Aký typ inteligencie u vás prevláda? Ohodnoťte sa na stránke 
Birmingham Grid for Learning 
www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/mu
ltiple_int/index.htm  

Zamyslite sa nad spôsobom vyučovania a zadávania domácich 
úloh, ktorý často vyuţívate. Ako korešponduje s výsledkom 
sebahodnotenia vašej inteligencie? 

Slovenský preklad testu nájdete v súbore inteligencia_bgfl.pdf. 

Povedzme si viac o jednotlivých typoch inteligencie: 

 Jazyková  inteligencia súvisí s rečovými schopnosťami, s vyjadrovaním sa slovom aj 
písmom. Rozvíjajú ju aktivity zahŕňajúce pouţívanie jazyka – rozprávanie, čítanie, 
písanie i počúvanie, prispievanie do diskusných fór či vedenie si denníkov pri tvorbe 
vlastného modelu alebo riešení vlastného projektu. 

Ľudia s rozvinutou  matematicko-logickou  inteligenciou sa dokáţu dobre vyjadrovať 
pomocou symbolov – čísel, diagramov, kódov zastupujúcich reálne objekty. Hľadanie 
stratégií doskových hier, hlavolamy, práca s číslami či programovanie sú vhodnými 
činnosťami pre rozvoj tohto typu inteligencie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howard E. Gardner 
(1943) vymyslel teóriu 
viacerých typov 
inteligencie a vzdelávanie, 
viac pozri na 
www.infed.org/thinkers/ga
rdner.htm 
 
 
Niektoré kultúry či etniká 
majú výrazne rozvinutý 
niektorý konkrétny  typ 
inteligencie  – spomeňme si 
napr. na neobyčajnú 
schopnosť Eskimákov po 
niekoľkohodinovej púti 
nájsť cestu späť v zdanlivo 
nemennej krajine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Premyslel som si to? 
Zastav  sa a rozmýšľaj!  

 Mám plán? 

 Viem, čo robiť? Znova 
prečítaj, prerozprávaj. 
Skontroluj a skontroluj 
ešte raz! 

 Potrebujem ešte niečo? 
Čo ešte potrebujem? 

 Čo by mi pomohlo? Aké 
by to malo byť? 

Aj takéto techniky pomôţu 
deťom rozvinúť svoje 
myslenie [5]. 
 

 



Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | 23 

 Intrapersonálna  či metakognitívna inteligencia nám pomáha získať a ovládať naše 
vlastné vedomosti, premýšľať. Zahŕňa poznanie seba samého, našich slabých a sil-
ných stránok. Ţiakov by sme mali povzbudzovať, aby dokázali slovne vyjadriť spôsob 
svojho riešenia a vysvetliť ho iným. Tým, ţe dieťa postupne nadobúda kontrolu nad 
svojim myslením v intelektuálne náročných situáciách, rozvíjame jeho schopnosť 
metakognície a učenia sa učiť sa. 

 Interpersonálna  inteligencia sa týka medziľudských vzťahov, schopnosti vcítiť sa 
do pocitov iných ľudí ako aj do poznania vlastných pocitov a emócií. Deti by mali 
mať príleţitosť vymieňať si názory, striedať sa, počúvať jeden druhého. Vynikajúcou 
príleţitosťou sú tímové projekty, napríklad tvorba spoločného modelu z programova-
teľnej stavebnice. Nezabúdajme, ţe sa pre mnohé deti stávame vzorom v tom, čo je 
akceptovateľné správanie.   

 Hudobnou  inteligenciou vynikajú nielen hudobníci, ale častokrát aj básnici, ľudia 
pracujúci s rytmom a melódiou. Hudba a tanec nám pripomínajú úzky vzťah medzi 
hudobnou a telesne-pohybovou inteligenciou. 

 Telesne-pohybová  inteligencia zahŕňa manuálne zručnosti, schopnosť ľahko si 
osvojiť sekvenciu pohybov, zručnosti spojené s manipuláciou, konštrukciou, odha-
dom, sviţnosťou pohybu a neverbálnym prejavom.  

Pojem  vizuálno-priestorová  inteligencia označuje schopnosť presne zachytiť svet 
zrakom a spätne si vybaviť vizuálny vnem v mysli. Zahŕňa i schopnosť pracovať 
s priestorom – zobrazovať trojrozmerné obrázky v perspektíve, otáčať a meniť rôzne 
tvary. Mnoţstvo informácií, s ktorými sa denne stretáme, má práve vizuálnu povahu – 
slová, čísla, obrázky, vzory, dopravné značky a pod.  

 Naturalistická  inteligencia sa prejavuje vzťahom k prírode, k zvieratám a rastli-
nám. 

Aktivita Preskúmajte obrázky na okraji strany. Priraďte zodpovedajúci 
typ inteligencie k aktivite na obrázku. Nájdite informaticky 
orientované aktivity zodpovedajúce ostatným typom inteligen-
cie. 

Sú vo vašej triede ţiaci, ktorí dokáţu poskladať zloţitý model robota bez akéhokoľ-
vek návodu? Poznáte ţiakov, ktorí by sa najradšej celé hodiny rozprávali s inými? 
Prekvapujú vás niektorí ţiaci obdivuhodnou znalosťou rôznych faktov o zvieratách či 
rastlinách? Ako vyuţiť tieto schopnosti pre kvalitné učenie a učenie sa? 

Aktivita Na začiatku školského roka ponúknite svojim ţiakom dotazník 
o rôznych činnostiach, ktoré radi vykonávajú. Príklad takéhoto 
dotazníka nájdete napr. v [34]. Slovenskú verziu dotazníka 
obsahuje súbor inteligencia_dotaznik_deti.pdf. 

Dozviete sa tak viac o tom, čo ich baví, a môţe to ovplyvniť 
vaše smerovanie pri výbere vhodných učebných aktivít pre 
svojich ţiakov. 

Námet na 
dlhodobú 
aktivitu 

Veďte si stručný denník o ţiakoch vašej triedy. Zaznamenávajte 
si, v čom vynikajú, ako objasňujú pojmy, ako komunikujú s iný-
mi deťmi. Na polroka vyhodnoťte svoje pozorovania a skúste 
zistiť prevládajúce učebné štýly a typy inteligencie. Vyuţite 
svoju analýzu pri tvorbe úloh pre túto skupinu ţiakov v ďalšom 
polroku. 

 Spôsobov nájdeme viacero. Pri plánovaní príkladov, ktoré budú ţiaci riešiť, by sme 
mali kriticky zhodnotiť svoj návrh a zodpovedať si na otázku, ktoré typy inteligen-
cie deti využijú. Je nepravdepodobné, ţe na kaţdej hodine sa nám podarí vytvoriť 
priestor pre rozvoj kaţdého typu inteligencie. Naviac, ţiaci by sa mali v škole rozví-
jať nielen v tom, v čom sú dobrí. Pamätajme však na to, aby sme počas školského 
roka vytvárali rovnocenné príležitosti pre rast vo všetkých oblastiach inteligencie. 

 

 

 

 

 

 

O blízkom vzťahu medzi 
hudbou a matematikou sa 
hovorí uţ od čias Pytagora. 

 

 

 

 

 
Je to prekvapujúce, ale 
Gardner uţ v roku 1983 
uvádza, ţe programovanie 
je činnosť, ktorá vyuţíva (a 
rozvíja) viaceré typy 
inteligencie.  
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Naše hodnotenie ţiackych výkonov by sa teda nemalo obmedziť len na hodnotenie 
písomných domácich úloh. Pri dobre zvolenej štruktúre rôznych aktivít moţno čosko-
ro zistíme, ţe informatika je atraktívna aj pre ţiakov, ktorí sa v nej doteraz nenašli. 

Na stránke [37] môţeme nájsť stručný návod, ktorý nám pomôţe zahrnúť do práce 
na hodine viaceré typy inteligencie. Digitálne technológie môžu výrazne prispieť 
k rozvoju každého z nich, pozri nasledujúcu mapu:  

 

Pre rôzne typy aktivít môţeme efektívne vyuţiť aj rôzne DT 

Okrem prevládajúcich typov inteligencie by sme nemali zabudnúť aj na rôznorodosť 
 učebných štýlov  našich ţiakov. Kým niektorí uprednostňujú učenie sa lineárnym 
spôsobom, zaloţené na konkrétnych skúsenostiach, iní spracúvajú informácie 
celostným spôsobom, v prepojení s inými témami. Kým prvej skupine ţiakov môţe 
skôr vyhovovať klasická učebnica, ďalší radšej hľadajú vzťahy k iným témam, 
napríklad prostredníctvom internetu. 

Uvažujme Aké digitálne technológie pouţívate na svojich hodinách? Aký 
učebný štýl podporujú? 

Digitálne technológie môţu zmeniť súčasnú školu. V nasledujúcich kapitolách sa 
dozvieme, aké príleţitosti pre učenie a učenie sa poskytujú. 

Čo sme sa naučili 

Digitálne technológie poskytujú široký priestor pre rozvoj kaţdého typu 
inteligencie. Sú tieţ silným (no nie jediným) nástrojom pre začlenenie rôznych 

učebných štýlov.  

Poznáme viacero systémov 
klasifikácii učebných 
štýlov. Známou je napr. 
klasifikácia na štyri štýly:  

 aktívne 
experimentovanie,  

 reflexívne pozorovanie,  

 konkrétna skúsenosť,  

 abstraktná predstava.  
 
 
Zamyslime sa 
Počítačové hry sú doposiaľ 
viac-menej neobjaveným 
nástrojom učenia sa, 
atraktívnym pre ľubovoľný 
učebný štýl. Prečo? 
Preskúmajme prezentáciu 
Katrin Beckerovej na 
stránke 
www.slideshare.net/becker
/learing-styles-videogames  
Nájdeme tu i príklady hier 
vyhovujúce konkrétnym 
typom učiacich sa. 
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2.4 Digitálne technológie a rozvoj myslenia 

V škole sa deti dozvedajú mnohé zaujímavé fakty o svete okolo seba, skúmajú javy, 
pozorujú závislosti... Okrem vlastného obsahu učiva pomenovaného súhrnne v rozvr-
hu si však rozvíjajú i to najľudskejšie, čiţe myslenie. Škola prestáva byť miestom, 
kde sa učíme reprodukovať informácie či postupy, overené rokmi. Naopak, moderné 
vízie vzdelávania zdôrazňujú potrebu otvorenosti zmenám, schopnosti kriticky ich 
posúdiť a tvorivo ich včleniť do svojho osobného či profesionálneho ţivota.   

B. Bloom pred niekoľkými desiatkami rokov zistil, ţe väčšina otázok v školských 
testoch sa zameriava len na zapamätanie naučeného. Jeho  pyramída vzdelávacích 
cieľov  nám pomáha stimulovať v učení sa ţiakov aj ich vyššie poznávacie funkcie – 
schopnosť analýzy, tvorby jedinečných diel a kritického posúdenia informácií.  

Analýza Hodnotenie Syntéza (Tvorba) 

určiť časti, poradie; zdô-
vodniť príčiny, následky, 
súvislosti; rozbor; tvorba 
nových hypotéz 
 
analyzovať, rozdeliť, 
vysvetliť, prečo; ukázať 
ako; načrtnúť schému 

posúdiť úspešnosť; obhájiť 
výber 
 
obhájiť či vyvrátiť; rozvíjať 
a kritizovať; zaujať 
stanovisko, diskutovať; 
rozhodnúť 
 

navrhnúť odlišne (po novom); 
uváţiť - čo ak; vyvinúť, vylepšiť, 
vytvoriť vlastným spôsobom, 
vytvoriť niečo originálne 
 
tvoriť, stavať, komponovať; 
písať, riešiť, stanoviť, 
predpovedať 

 

Aktivita Zaraďte nasledujúce úlohy na zodpovedajúce stupne učenia sa v 
Bloomovej pyramíde: 

 Vytvorte program, ktorým korytnačka nakreslí schodisko. 

 Vymenujte základné hardvérové časti osobného počítača. 

 Vyriešte sudoku. 

Navrhnite úlohy pre ostatné stupne Bloomovej pyramídy. 

Myšlienkové operácie obsiahnuté vo vyšších stupňoch Bloomovej pyramídy nie sú me-
chanické. Zahŕňajú  tvorivé a kritické myslenie ,  zdôvodňovanie ,  túžbu spoznať 
nové ,  schopnosť riešiť problémy  rôznej náročnosti. 

Súčasťou nášho ţivota sú stále v širšom rozsahu i digitálne technológie. Ako ich 
môţeme vyuţiť pre rozvoj myslenia našich ţiakov? Výskum ukazuje, ţe prítomnosť 
digitálnych technológií nezaručuje automaticky rozvoj myslenia. Znamená len príle-
ţitosť, ktorá je v rukách nás, učiteľov. Digitálne technológie teda môţu zveľaďovať 
učenie sa a myslenie viacerými spôsobmi: 

 podporujú rôzne dynamické i komplexné reprezentácie informácií, takţe 
ţiak môţe pracovať s bohatšou škálou znalostí, 

 počítač sa môţe stať prostriedkom pre utuţenie poznatkov, ale aj zdrojom 
informácií pre diskusiu a objavovanie závislostí, 

 spojenie v sieti prostredníctvom internetu umoţňuje zdieľanie informácií 
a kolaboratívne učenie sa spolu s tými, ktorí nie sú fyzicky prítomní. 

Nie kaţdé softvérové edukačné prostredie zaručuje príleţitosti pre rozvoj učenia sa 
myslieť a učiť sa. Resnick v tejto súvislosti kritizuje softvér označovaný v angličtine 
slovom edutainment - často nám sľubuje lákavú odmenu za dril učenia sa, ktorý 
v ňom najprv musíme podstúpiť. Digitálne technológie teda môžu – pri nespráv-
nom výbere – predstavovať aj brzdu v tvorivom učení sa. 

Pozitíva Negatíva 

Dobré edukačné prostredia umoţnia 
dieťaťu riadiť svoju činnosť a poskytnú mu 
nástroje na sebavyjadrovanie 
a rozhodovanie sa. 

Mnoho edukačných programov privedie ţiakov 
do veľmi tesného mikrosveta, v ktorom je ich 
jedinou úlohou odpovedať na bohato 
ilustrované uzavreté problémy. 

 

Učiteľ: „Gusto, čo robíš?“ 
Gusto: „Rozmýšľam.“ 
Učiteľ: „Prestaň rozmýšľať 
a počúvaj ma!“ 

pozri [5] 

 

 

Bloomova pyramída cieľov 
vzdelávania 

V študijnom materiáli sme 
sa zamerali na vzdelávacie 
ciele v kognitívnej oblasti. 
Bloom sa však na učenie sa 
pozerá širšie a podobnú 
pyramídu nám poskytuje aj 
v afektívnej a psychomoto-
rickej oblasti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tejto časti prezentujeme 
najmä výskumné správy 
britskej neziskovej 
organizácie Futurelab, 
pozri [35], [14] a [15]. 
 
 
Metódou zvyšujúcou 
efektívnosť učenia sa je 
napríklad spolupráca, 
práca v dvojici alebo väčšej 
skupine. Rôzne softvérové 
nástroje umoţňujúce 
rozvíjanie myslenia (napr. 
myšlienkové mapy alebo 
programovacie prostredia) 
môţeme teda pouţiť ako 
pomôcku v skupinovej práci 
ţiakov. 
Takto vyuţijeme príleţitosť 
pre učenie sa s DT. 
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Preskúmajme úlohu digitálnych technológií a aktivít, ktoré sú na nich zaloţené, pri 
rozvoji rôznych typov myslenia. 

Tvorivosť 

Podľa niektorých autorov bude ďalším stupňom vývoja ľudskej spoločnosti (po 
znalostnej spoločnosti) vznik tvorivej spoločnosti, v ktorej bude najcennejším tova-
rom práve schopnosť tvorivo myslieť. Ţiakov by sme mali neustále povzbudzovať 
v ich zvedavosti, generovaní nových myšlienok, spájaní informácií, hádaní a vynalie-
zavosti. 

Tvorivosť moţno rozvíjať a prehlbovať s digitálnymi technológiami iba tam, kde 
existuje porozumenie a príležitosti pre tvorbu, do ktorej sa ţiak môţe zapojiť. 
Digitálne technológie predstavujú nové nástroje pre rozvoj tvorivého myslenia 
v autentických situáciách spôsobmi, aké doposiaľ neboli moţné. 

Mladí ľudia v súčasnosti poznajú široké spektrum tvorivých aktivít postavených na 
digitálnych technológiách: 

 fyzické a virtuálne prostredia pre učenie sa: digitálne technológie umoţňujú 
budovať nové virtuálne priestory na základe našej skúsenosti s fyzickým 
svetom, 

So softvérom MediaScape a  zariadením GPS si ţiaci môţu vytvoriť 
vlastnú mapu zaloţenú na skutočných aj vymyslených údajoch. 

 rozvíjanie myšlienok: digitálne technológie môţeme pouţiť na podporu 
nápadov, dohadov, skúmanie a reprezentáciu myšlienok, 

S programovateľnou stavebnicou PicoCricket si ţiaci môţu postaviť 
interaktívne sochy, zvieratká či nové doplnky do domácnosti. 

 vytváranie súvislostí: hľadáme vzťahy medzi informáciami, ľuďmi, pro-
jektmi a rôznymi zdrojmi (najmä prostredníctvom internetu), 

 tvorba a robenie: pouţívame a upravujeme rôzne médiá – vytvárame nový 
film, komponujeme hudbu, zostavujeme príbeh, 

 kolaborácia: spolupracujeme s inými na spoločnom produkte, 

V projekte Virtual Puppeteers deti vytvárajú trojrozmerné postavič-
ky a zdieľajú ich s inými deťmi na internete. Môţu si z nich vytvoriť 

spoločný 3D film. 

 komunikácia a hodnotenie: publikovanie výstupov a kritika od „divákov“ – 
cez rôzne webové galérie, nástenky a pod. 

Uvažujme Čo získame a čo stratíme, ak vyuţívame digitálne technológie 
pre rozvoj tvorivosti? Ako hodnotíme prácu a výsledok tvorivej 
činnosti s DT? Ako hodnotíme skupinové diela? 

Kritické myslenie 

Máme tým na mysli cieľavedomé, vlastné usudzovanie, ktoré vyústi do zdôvodne-
nia, rozboru situácie zaloţenom na vysvetlení svojej úvahy. 

Našim cieľom je vychovať uváţlivého člena spoločnosti, ktorý sa prejavuje zdravým 
úsudkom, férovým posúdením rôznych hľadísk a otvorenosťou pohľadu na problém. 
Jednoduchým spôsobom je podporovať dieťa v skúmaní a hľadaní správnej odpo-
vede, napríklad vhodnými otázkami. Paradoxne, kriticky zmýšľajúci človek dokáţe 
pripustiť, ţe niečo nevie - namiesto toho, aby predstieral znalosti, ktoré nemá. Ako 
teda môţeme podporiť kritické uvaţovanie ţiakov? 

Pri rozvoji kritického myslenia pomáhajú napríklad logické hádanky, usporadúvanie, 
triedenie do skupín podľa spoločných vlastností a pod. Modelovanie situácie či jej 
vizualizácia v určitej štruktúre sú tieţ dobrou pomôckou pre systematické zdôvod-
ňovanie, hľadanie rovnakých a odlišných vlastností. Ţiaci sa učia jasne vyjadriť svoj 

Pojem edutainment vznikol 
spojením slov education 
(vzdelávanie) a 
entertainment (zábava). 
 
 
 
 
 
 

Tvorivé myslenie 

skúmavé 
induktívne 
tvorba hypotéz 
neformálne 
ochotné riskovať 
divergentné 
do šírky 

 
 
 
 
www.createascape.org.uk  

 

Veselé PicoCricket 
postavičky 

 
www.futurelab.org.uk/proj
ects/virtual-puppeteers 

 
 
 
 
Vlastnosti softvérových 
prostredí - vhodných 
i menej vhodných pre uče-
nie sa – budeme podrobnej-
šie skúmať v iných 
moduloch. 
 
 
 
 
 

Kritické myslenie 

analytické 
deduktívne 
testovanie hypotéz 
formálne 
uzavreté 
konvergentné 
do hĺbky 
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názor v kruhu spoluţiakov aj zoči-voči autorite, ktorú v škole predstavuje učiteľ. 
Nezostávajú pri prvotnej informácii, snaţia sa hľadať pravdu, konfrontovať svoj 
názor s novými faktami. 

      

Aktivita Poznáte nejakú dobrú logickú hádanku? Ponúknite ju ostatným 
na hodine i v diskusnom fóre. 

 Riešenie problémov 

Riešenie problémov je aplikovaným myslením, ktoré dopĺňa dve stránky skúmavého 
myslenia: tvorivé a kritické myslenie. Pre učiteľa je prirodzenou cestou, ako popri 
zdokonaľovaní vedomostí ţiaka môţe pozorovať a posudzovať jeho spôsoby riešenia, 
komunikácie a učenia sa.  

Problémy, s ktorými sa ţiaci v škole stretnú, by mali byť rôznorodé – môţu sa líšiť 
typom problému, spôsobom riešenia, odpovede a spôsobom hodnotenia správnosti 
riešenia. V [34] sa rozdeľujú problémy podľa takýchto kritérií na: 

problém jasne 
definovaný; 
známa metó-
da riešenia; 
existuje 
správna odpo-
veď 

problém jasne 
definovaný; 
treba zvoliť 
metódu; 
existuje 
správna odpo-
veď 

problém jasne 
definovaný; 
treba 
vymyslieť 
metódu; 
existuje 
správna odpo-
veď 

problém jasne 
definovaný; 
treba 
vymyslieť 
metódu; 
jedna 
odpoveď je 
najlepšia; sú 
dané kritériá 
správnosti 

problém jasne 
definovaný; 
neznáma 
metóda rieše-
nia; najlepšia 
odpoveď; 
treba si zvoliť 
vlastné krité-
riá 

problém defi-
novaný 
nejasne; nez-
náma metóda; 
treba nájsť 
najlepšiu od-
poveď; treba 
si zvoliť 
vlastné krité-
riá 

Vizuálno-priestorovú inteligenciu môţeme prostredníctvom rôznych úrovní 
problémov rozvíjať napr. takto: 

Nakreslime 
obrázok 
medvedíka. 

Nájdime 
obrázky 
rôznych 
hračiek 
a roztrieďme 
ich. 

Vytvorme 
puzzle 
hádanku 
z niektorého 
obrázku 
hračky. 

Navrhnime 
reklamný 
plagát na našu 
pohyblivú 
hračku. 

Nakreslime 
pohyblivú 
hračku 
budúcnosti 
a pomenujme 
jej časti. 

Vymyslime hru 
s  tvarmi 
o tvaroch. 

Aktivitou s DT, ktorá poskytuje bohaté možnosti pre rozvoj riešenia problémov, je 
 programovanie . Obsahuje nielen potrebu riešiť problém, no nezriedka i pomeno-
vať problém a nájsť spôsob jeho riešenia, napr. jeho rozbitím na menšie podprob-
lémy, plánovaním a diagnostikou pri ladení programu.  

Čo sme sa naučili 

Myslenie zahŕňa tvorivú aj kritickú myseľ, pouţitie rozumu i vznik nových 
myšlienok. Myslenie pouţívame pri stanovení i pri riešení problému, pri 
rozhodovaní či snahe porozumieť.  

Kaţdodennou výzvou, na ktorú chceme konštruktívne reagovať, je budovať 
našu školu ako priestor pre myslenie. Digitálne technológie nám v tom môţu 

nemalou mierou pomôcť.  

 
V internetovej pátracej 
súťaţi Sherlock Holmes pre 
základné a stredné školy 
našiel jeden súťaţný tím 
ako najrýchlejšie dopravné 
spojenie z Martina do 
priľahlej dedinky Bystrička 
4,5 hodinovú cestu s dvoma 
prestupmi. V odpovedi 
študenti uviedli: Vieme, ţe 
je to čudné, ale tak sme to 
našli. Ako ţiakov naučíme 
kriticky myslieť pri 
pouţívaní internetu? 
 
 
 

Aj nácvik zručností s gra-
fickým editorom sa môţe 
stať aktivitou pre rozvoj 
kritického myslenia.  

 

Deti vytvoria portrét 
zločinca, zamaskovaného 
zločinca a skupinu ďalších 
podozrivých. Skúmajme 
postupy, na základe 
ktorých identifikujú 
zamaskovaného zločinca 
iní ţiaci.  

 
 
Ţiakom môţe pri riešení 
problému pomôcť 
nasledujúci plán otázok: 

1. aký je môj problém? 
2. ako sa dá vysvetliť? 
3. čo sa s ním dá robiť? 
4. aké je najlepšie 

riešenie? 
5. ako ho môţem 

dosiahnuť? 
 
 
 
 
 
Mnoţstvo kvalitných tipov, 
ako rozvíjať myslenie 
našich ţiakov, skrýva i [38]. 
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3 Nové koncepcie vzdelávania pre digitálny svet 
Teórie, o ktorých sme sa rozprávali v predchádzajúcej kapitole, sa snaţia vysvetliť 
všeobecné a spoločné charakteristiky učenia sa. Pozrime sa teraz na to, ako sa dajú 
teórie poznávania vyuţiť pri plánovaní vzdelávania pre nasledujúce desaťročia. 
V tejto kapitole sa budeme opierať predovšetkým o Papertovu N-teóriu, čiţe kon-
štrukcioNizmus. 

Uţ vieme, ţe Papert rozvinul Piagetovu V-teóriu, teda konštruktiVizmus do éry počí-
tačov a premýšľal o tom, ako zmeniť školu na miesto bohaté na digitálne techno-
lógie, na miesto, ktoré ţiaci vnímajú a uţívajú ako príležitosť pre učenie sa obja-
vovaním a skúmaním, pre zdieľanie svojich veľkých myšlienok a výtvorov. Papert 
vychoval – osobne alebo sprostredkovane cez svoje vedecké dielo – rad odborníkov 
na celom svete, ktorí si radi hovoria konštrukcioNisti – podľa zloţitého mena Paper-
tovej teórie. 

V tejto kapitole sa oboznámime s tým, ako si títo odborníci predstavujú zmeny 
v škole, v učení sa, vo vzťahoch medzi učiteľom a ţiakmi, akým zmenám v poznávaní 
by mohli a mali napomôcť digitálne technológie. Zamyslíme sa tieţ nad tým, či DT 
pomáhajú napĺňať ciele niektorých alternatívnych koncepcií vzdelávania. 

 

Moderné koncepcie vzdelávania 

3.1 Odvážne vízie moderného vzdelávania 

Pri úvahách o budúcnosti vzdelávania a učenia sa nám často pomáhajú informácie 
a postoje, ktoré nájdeme v rôznych dokumentoch OECD, Svetovej banky a ďalších 
organizácií, ktoré povaţujú za dôleţité moderné vzdelávanie, rozvoj myslenia a vyš-
ších poznávacích funkcií. Z týchto materiálov sa môţeme veľa naučiť, môţu nám 
pomôcť pri uvaţovaní o tom, ako vybudovať našu vlastnú koncepciu modernej školy. 

Tieto štúdie síce zdôrazňujú rastúcu priepasť medzi súčasnou spoločnosťou a po-
trebami moderného vzdelávania, nápravu však veľmi často hľadajú iba v zmenách 
vo vzdelávaní na univerzitnej úrovni, v e-learningu a v celoţivotnom vzdelávaní 
dospelých. Zvyčajne neskúmajú korene týchto problémov v kvalite vzdelávania na 
základných a stredných školách. Konštatujú nízku úroveň digitálnej gramotnosti 
dospelých, nehovoria však o tom, ţe moderné vzdelávanie má pripraviť uţ ţiakov 
našich základných a stredných škôl na to, aby sa stali efektívnymi žiakmi na celý 
život, málo sa venujú odváţnym pohľadom na vzdelávanie o desať či dvadsať rokov. 

Zamerajme sa preto najprv na úvahy rôznych významných vedcov a politikov, ktorí 
nás vyzývajú, aby sme sa odváţne pozreli na skutočné potreby vzdelávania pre 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podľa analýz Svetovej ban-
ky sa v nasledujúcich desia-
tich rokoch vymení vo 
výrobnej sfére 90% všet-
kých technológií. S novými 
technológiami však budú 
pracovať tí istí ľudia - iba 
10% z nich nahradí mladšia 
generácia. Z toho vidíme, 
akým dôleţitým sa stáva 
celoživotné vzdelávanie.  

A vidíme ešte čosi: 
Voľakedy bol úspešným 
pracovníkom ten, kto vedel 
dobre robiť to, čo sa nau-
čil v škole. V našom rýchlo 
sa meniacom svete však 
bude úspešným ten, ktorý 
vie dobre robiť to, čo sa v 
škole naučiť nemohol, 
pretože to vtedy ešte 
neexistovalo. 
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storočie. Myslíme si, ţe je dôleţité pozorne študovať ich vízie – a pokúsiť sa poučiť 
sa z nich pre našu vlastnú situáciu. 

Za ostatných desať rokov sme pochopili, ţe digitálna spoločnosť 21. storočia si 
 vyžaduje , a tieţ  umožňuje  nové formy vzdelávania. Ak očakávané zmeny nastá-
vajú len pomaly (alebo vôbec nie), zvyčajne hovoríme o nedostatku peňazí, 
nedostatku digitálnych technológií, štandardov či ďalšieho vzdelávania učiteľov. 
Samozrejme, aj to sú významné faktory a prekáţky. Čo však chýba najviac, je od-
vážna, zrozumiteľná, inšpirujúca, a pritom realistická vízia toho, ako by vzdelá-
vanie malo vyzerať o desať či dvadsať rokov. Chýba nám komplexná predstava 
o tom, čo sú potreby a príleţitosti pre blízku budúcnosť a spôsob, ako sa na ne 
máme pripraviť. Takáto vízia musí hľadieť ponad problémy dneška a ukazovať cestu 
k budúcnosti. Takáto vízia nás má inšpirovať, ako sa na cestu vydať a ako ju prejsť. 

Veľa prostriedkov sa dá minúť na implementovanie technológií do dnešnej školy, 
treba však budovať  školu pre blízku budúcnosť . Často sa pýtame, či v našej dneš-
nej škole dobre fungujú nové technológie. Otázka však má znieť, ako môţu nové 
technológie pomôcť realizovať nové formy učenia sa, a tak naplniť očakávania, 
aké boli v minulosti nepredstaviteľné. 

V roku 1950 sa vydala na svoju prvú plavbu supermoderná transatlantická loď. 
Jej vylepšené motory skrátili plavbu z Ameriky do Európy o niekoľko hodín 
a loď tak dosiahla nový rekord. V tom istom roku sa však začali cez Atlantik aj 
komerčné lety prúdových lietadiel pre pasaţierov a rekord zaoceánskeho 
parníka prakticky stratil zmysel. Chceme dnes podobne ako vtedy vylepšovať 

školy včerajška, alebo vytvoriť školy pre potreby zajtrajška? 

Podľa Capertona a Paperta, pozri [3], hľadáme víziu, v ktorej by politici a učitelia 
zbadali kľúč k potrebám a príleţitostiam novej spoločnosti. Víziu, ktorú by prijali aj 
ţiaci a ich rodičia. Podľa nich by kaţdý ţiak a študent mal po ukončení svojho 
vzdelávania vstupovať do sveta práce: 

 s jasnou víziou seba samého ako efektívneho celoživotného žiaka, 

 s jasnou víziou kvalitného ţivota, 

 s optimistickou víziou o svojej spoločnosti, na ktorú je hrdý, 

 s morálkou a kompetenciami, ktoré dovoľujú realizovať tieto vízie. 

Podľa predstáv Capertona a Paperta by škola mala byť miestom, kde sa ţiaci učia 
tým, ţe riešia problémy, ktoré ich zaujímajú. Je to: 

  vízia miesta, kde žiaci chcú byť , 

  vízia práce, ktorú chcú robiť , 

  vízia témy, ktorú chcú skúmať . 

Úloha a príleţitosť digitálnych technológií je, aby umoţnili učiteľom a ţiakom riešiť 
náročné a príťažlivé problémy. 

Škola je v našej vízii miesto, kde učitelia neposkytujú informácie. Učiteľ pomáha 
žiakom nájsť informácie a získať zručnosti – aj také, ktoré doposiaľ nemal ani je-
den z nich. Vţdy sa učia spolu. Učiteľ prináša do tohto procesu múdrosť, perspektí-
vu a zrelosť. Ţiak prináša originalitu, nespútanosť a nadšenie. Prichádzajú spolu 
na nové myšlienky a vytvárajú si zručnosti, ktoré potrebujú pre svoj projekt. Niečo 
z toho, čo sa učia, patrí k tradičným disciplínam, ako čítanie, písanie, matematika, 
veda a história. Iné patrí k novým disciplínam alebo ide naprieč viacerými z nich. Čo 
je však najdôleţitejšie – ţiaci a učitelia sa učia umeniu, zručnosti a vytrvalosti krá-
čať za svojim snom cez prekáţky a neúspechy, aţ k radosti z jeho dosiahnutia. 

Diskusia V tejto časti sme predostreli veľa smelých myšlienok. Diskutuj-
te o nich v skupinách, potom prezentujte názor vašej skupiny. 

 Majú ţiaci úctu k škole ako inštitúcii vzdelávania? Ak nie, 
čo povaţujete za príčiny? 

 Prečo ţiaci s rastúcim vekom strácajú chuť učiť sa? 

 Spomínate si na učebnú situáciu, kedy vo vašej triede 
prevládla pozitívna a tvorivá atmosféra? Čo spôsobilo túto 

 
Vyčkávanie pred radikálnou 
zmenou školy iba zvyšuje 
problémy a budúce 
náklady. Rozšírenie digi-
tálnych technológií do 
všetkých sektorov 
spoločnosti nevyhnutne 
zasahuje aj vzdelávanie. 
Časom bude mať kaţdý ţiak 
a študent (a aj predškolák) 
v rukách viac výpočtovej 
sily ako majú vedci dnes.  

Dnešné generácie detí ţijú 
uţ od narodenia s takouto 
technológiou, takţe je 
nepredstaviteľné, aby 
tento fenomén nepriniesol 
radikálnu zmenu aj do 
školy. 

Otázka teda nestojí tak, 
kedy začneme uvaţovať 
o veľkej zmene, ale koľko 
detí ju ešte zmešká, kým 
pochopíme, ţe iná cesta 
neexistuje. 

Caperton – Papertova 
platforma, pozri [3] 

 

 

Čím viac škola zaostáva za 
rýchlo sa vyvíjajúcou spo-
ločnosťou, tým je väčší 
počet ţiakov na celom sve-
te, ktorí školu povaţujú za 
irelevantnú pre ich ţivot. 
Mnohí odchádzajú, mnohí 
strácajú záujem učiť sa.  

Caperton – Papertova 
platforma 

 
 
 
 
 
Domnievame sa, ţe existujú 
dva faktory, ktoré dávajú 
nádej na veľkú zmenu 
cieľov a foriem školského 
vzdelávania: 

 digitálne technológie, 
ktoré takúto zmenu 
umoţňujú, 

 zmena v našich 
postojoch: 
uvedomujeme si, ţe 
potrebujeme iné 
vzdelávanie. 
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atmosféru, čím bola táto učebná situácia špecifická? 

 Ako by ste dokázali realizovať víziu, ktorú predostreli 
autori v predchádzajúcom citáte? 

 Dynabook – úžasný sen Alana Kaya  (voľne podľa [11]) 

V roku 1968 som navštívil na MIT Seymoura Paperta. Učili sa tam vtedy programovať 
s ďeťmi v Logu, robili zmysluplnú matematiku a objavovali úţasné veci. Keď som 
potom letel späť, uvedomil som si, ţe stolný počítač bude iba prechodný krok. To, 
o čom som začal premýšľať, bol  počítač pre deti . Bolo mi jasné, ţe potenciál, 
ktorý počítače prinášajú pre učenie sa, si to prirodzene vyţiada, ţe to jednoducho 
pôjde týmto smerom. 

Vtedy vznikla moja predstava počítača „do detskej ruky“, ktorý som nazval 
 Dynabook . Usúdil som (pred 40-timi rokmi! - dodávajú autori), ţe by nemal byť 
ťaţší ako 1 kilogram, mal by mať tvar beţnej, skôr tenkej knihy – aby sa pohodlne 
vošiel do ţiackej tašky spolu s ďalšími vecami. Samozrejme, musí mať plochú 
obrazovku. 

Ešte zaujímavejšie však bolo premýšľať o tom, čo nové vlastne prináša počítač pre 
učenie sa. Veril som, ţe tak ako tlač postupne zmenila spôsob komunikácie medzi 
ľuďmi, aj počítač zmení spôsob, ako ľudia objavujú, testujú a prezentujú svoje 
myšlienky. Prirovnal som počítač k hudobnému nástroju: je to  nástroj, ktorého 
hudbou sú myšlienky . 

Tak ako bola kniha pokračovaním „média reči“, počítač môţe byť pokračovaním 
„tlačového média“. Oproti knihe má fantastické výhody, a práve tie sú kľúčom 
k myšlienke Dynabook. Ak skutočne chcete vyuţívať počítač, musíte byť aj autorom, 
aj čitateľom. Slovami hudby: počítač vám dovoľuje komponovať aj hrať (aj keď nám 
dnešná prax ukazuje čosi menej radostné: akoby sme nechceli ani komponovať, ani 
hrať, ale iba počúvať, dodávajú autori). 

Myslím, ţe Dynabook ešte stále neexistuje. Je to problém softvéru, ktorý ešte stále 
neumoţňuje také dynamické interakcie, o akých som premýšľal tých 40 rokov.  

Úprimne povedané, dobrý učiteľ hudby dokáţe učiť hudbu aj bez hudobných 
nástrojov – kaţdý z nás si totiţ nosí so sebou svoj hlas a s dobrým učiteľom hudby 
môţe spievať! A naopak. Môţete mať všetky nástroje na svete, ale ak nemáte 
učiteľa hudby... Hudbu môţete hľadať vnútri klavíra, ale ona tam nie je! Rovnako je 
to aj s počítačmi. Nepotrebujete ich, aby ste sa mohli učiť. To, čo potrebujete, sú 
dobré podmienky. Ak máte pre hudbu dobré podmienky, nástroje vám ich zosilnia. 
Ak učiteľ vytvorí dobré podmienky pre učenie sa, počítač ich môţe fantasticky 
zosilniť. Dať počítače len tak do školy je úplne nanič. Treba vytvárať dobré pod-
mienky pre učenie sa. 

3.2 Učiteľ ako žiak. Učiteľ a žiak 

Aj keď sa vízie moderného vzdelávania celkom jednoznačne orientujú na potreby 
ţiaka, učiteľ v nich hrá nenahraditeľnú úlohu. Jeho úloha sa však významne mení. 
Nám, učiteľom informatiky, je toto poznanie blízke: uţ dávno sme prišli na to, ţe 
tradičný učiteľ informatiky  nemôže existovať , a to hneď z viacerých dôvodov. Na 
jeden z nich prišiel aj chlapec v Kostarike, keď v škole s prekvapením vykríkol: 

Jéj, nevedel som, ţe aj učitelia sa musia učiť! 

Typickým aspektom moderného učenia sa objavovaním sú situácie, ktoré učiteľ ešte 
nikdy predtým nezaţil, takţe sa so svojimi ţiakmi musí autenticky učiť. Je to jedna 
z podstatných vlastností, ktoré odlišujú konštrukcionizmus od konštruktivizmu. 

Moţno nám pomôţe takáto analógia, pozri [13]: Najlepší spôsob, ako sa stať dobrým 
tesárom, je podieľať sa na práci dobrého tesára, učiť sa od neho pri jeho tesárčine. 
Najlepší spôsob, ako sa stať dobrým učiacim sa, je učiť sa spolu s dobrým učiacim 
sa. Inak povedané, ţiak by mal zažiť svojho učiteľa  v procese jeho učenia sa . Toto 
však v škole nie je dosť dobre moţné, ak vzdelávanie nevytvára príleţitosti pre témy 

 
 
 
 
 

 

 
Jeho články sme s kolegom 
A. Blahom prvýkrát čítali 
v roku 1980 – vízie a sny 
Alana Kaya boli pre nás 
obrovskou motiváciou pri 
vývoji detských programo-
vacích prostredí. To jeho 
dnešné sa volá Squeak 
a iste budete o ňom ešte 
veľa počuť (pozri 
www.squeakland.org). 
 
Drţíte v ruke myš a posúva-
te ňou po obrazovke 
kurzor. Kliknete na ikonu 
a otvorí sa vám okno... 
Tieto úkony sa nám dnes 
zdajú byť také prirodzené, 
akoby nikdy neexistovalo 
ţiadne „predtým“. Začali 
sa však vynárať aţ po roku 
1972, kedy Alan Kay zaloţil 
a viedol skupinu odborníkov 
zameranú na vývoj  grafic-
kého rozhrania . 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 1996 sme napísali: 

Dobrý učiteľ informatiky 
vie, ţe vševedúci učiteľ 
informatiky neexistuje. 
Dobrý učiteľ informatiky sa 
dobrovoľne a nevyhnutne 
musí postaviť do pozície 
partnera, ktorý objavuje 
spolu so ţiakmi. Tento 
vzťah je na vyučovaní 
informatiky asi to najča-
rovnejšie a najvzrušujúcej-
šie. 

A. Blaho a I. Kalaš, 
pozri [2] 
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a projekty, ktoré sú novými a neprebádanými aj pre ţiakov, aj pre učiteľa. 

Diskusia  Porozprávajte sa s najstarším a najmladším učiteľom, ktorého 
poznáte, a porovnajte ich pohľady na učenie a učenie sa. Je 
v nich rozdiel? 

 V čom vidíte najväčšie prekáţky učiteľského povolania? Čo 
povaţujete za najväčšie prekáţky toho, aby ste niektoré svoje 
vyučovacie hodiny zorganizovali takýmto „papertovským“ 
objaviteľským spôsobom? 

 Ako sa podľa vás v priebehu rokov menia vaše vzťahy s 
vlastnými ţiakmi? 

 

Úlohy učiteľa a ţiaka v procese moderného, konštrukcionistického učenia sa 

Čo sme sa naučili 

Chýba nám jasná vízia toho, aké zmeny musíme podniknúť v našej škole pre 
to, aby sa stala atraktívnym a moderným priestorom pre kvalitné učenie 
a učenie sa. Digitálne technológie tak zostávajú iba novým nástrojom pre sta-
rý spôsob učenia, neodzrkadľujúcim aktuálne zmeny a potreby spoločnosti.  

Ak chceme, aby si ţiak konštruoval svoje poznatky sám, učiteľ mu musí 
v tomto procese pomáhať. Na to je však potrebná i transformácia tradičných 

vzťahov medzi učiteľmi a ţiakmi. 

3.3 Prostredia pre produktívne učenie sa 

Poučiť sa z moderných a odváţnych teórií poznávania je, prirodzene, dlhý a náročný 
proces. Môţu nám pri tom pomôcť rôzne experimenty, ktoré si vytýčili za cieľ 
vytvoriť prostredie  bohaté na produktívne a atraktívne učenie sa , v ktorom sa 
študenti zapájajú do dlhodobých projektov podľa vlastného záujmu, vedomostí 
a skúseností. Študenti v takýchto prostrediach zvyčajne vyuţívajú digitálne tech-
nológie, programovateľné robotické stavebnice (napr. LEGO Mindstorms NXT), ale 
tieţ tradičné materiály a technológie na vytváranie poznania konštruovaním zmyslu-
plných vecí. Základným poslaním takýchto experimentov je, aby študenti získali (či 
skôr znovu získali)  dôveru k sile svojho vlastného učenia sa . 

Takéto experimenty vyuţívajú rôzne nástroje ako medzipredmetové kurikulum, 
skupinovú spoluprácu (aj medzi ţiakmi rôzneho veku), spoluprácu s externými 
odborníkmi, projektovú prácu, praktické aktivity, voľnú organizáciu času, miesta 
a spôsobu učenia sa a pod.  

V jednom takomto experimente odborníci sformulovali osem kľúčových zásad pre 
produktívne učenie sa: 

 
 
Ak niekedy vidím v očiach 
svojich študentov kúsok 
úcty a vďaky, je to asi 
preto, ţe ich povaţujem za 
svojich partnerov a mám 
odvahu im povedať, ţe 
niečo neviem. A myslím, ţe 
si váţia, ţe to nie je iba 
taká prázdna fráza. 
Pretoţe nabudúce aspoň 
čosi z toho uţ naozaj viem 
a vţdy sa chcem učiť 
s nimi. 

I.K., jeden z autorov 
 
 
 

Pripomeňme si:  

 Konštruktivizmus  chápe 
učenie sa ako konštruova-
nie svojho poznania vo 
svojej hlave, v interakcii 
s prostredím, v ktorom sa 
učíme. 

 Konštrukcionizmus  hovo-
rí, ţe poznanie si v hlave 
konštruujeme tým, ţe 
konštruujeme niečo reálne, 
zaujímavé a hmatateľné. 
K takémuto konštruovaniu 
nám bezprecedentne pomá-
hajú digitálne technológie. 
 
 
V texte hovoríme, ţe DT sú 
nástrojom pre taký či onaký 
spôsob učenia sa... 
Takýmto nástrojom budeme 
ďalej hovoriť aj  inter-
vencie  do vzdelávania 
a budeme sa im podrob-
nejšie venovať v poslednom 
module tohto predmetu. 
 
 
Základný problém reformy 
vzdelávania nie je 
v preskupení predmetov, 
ale v dosiahnutí jasnej 
zhody pri hľadaní kritérií, 
ktoré odlišujú produktívne 
učenie sa od neproduktív-
neho. 

S.B. Sarason, 2002 
 
 
 
Logovská kultúra nás 
naučila, ţe  omyly  sú dôle-
ţité, ţe ich treba akcepto-
vať a vyuţívať. Čo iní pova-
ţujú za omyl, to konštruk-
cionisti chápu ako príleţi-
tosť pre hlbšie pochopenie. 
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 1 Učme sa vlastnou prácou  Všetci sa učíme lepšie, ak naše poznávanie vyplýva 

z robenia činnosti, ktorú povaţujeme za zaujímavú. Najlepšie sa učíme vtedy, ak 
potrebujeme vytvoriť niečo, čo veľmi chceme. 

 2 DT ako stavebný materiál  Ak vyuţívame technológie pri vytváraní vecí, doká-

ţeme urobiť viac, lepšie, efektívnejšie a zaujímavejšie, viac sa pri tom naučíme. To 
platí dvojnásobne, ak pouţívame digitálne technológie – počítače ľubovoľných podôb 
a tvarov, napríklad počítačom riadené stavebnice Lego. 

 3 Náročná zábava  Najefektívnejšie sa učíme vtedy, ak máme radosť z toho, čo 

práve robíme. Ale radosť a zábava nevzniká pri riešení jednoduchých problémov. 
Najlepšia zábava je náročná zábava. Športovca teší ťaţký tréning a náročná výhra. 
Stolára teší zloţitá zákazka, ktorú sa mu podarí vyriešiť. 

 4 Učme sa učiť sa  Vďaka skúsenostiam zo školy si veľa ţiakov myslí, ţe jediná 

cesta k poznatkom je, keď ich niekto niečo naučí. Títo ţiaci sú kandidátmi na 
neskoršie zlyhanie v škole a v ţivote. Nikto nás nemôţe naučiť všetko, čo potre-
bujeme. Vlastné učenie sa a zodpovednosť zaň musíme vziať do vlastných rúk. 

 5 Doprajme si čas  Riešenie kaţdého problému si vyţaduje určitý čas. Mnoho 

ţiakov v škole dostáva presné príkazy, čo kedy robiť – urobte toto, potom to, teraz 
tamto... Keď nedostanú takýto príkaz, nevedia, čo ďalej, začnú sa nudiť. Ale 
v ţivote to tak nebýva. Ak chceme urobiť niečo dôleţité, musíme sa naučiť spravo-
vať svoj vlastný čas. Pre mnohých je to nezvyčajná a ťaţká úloha. 

 6 Omyly sú dôležité  Náročné a dôleţité veci sa nám nepodaria na prvýkrát. 

Jedinou cestou k riešeniu je často trpezlivo a vytrvalo skúmať, prečo predchádza-
júce pokusy zlyhali. Ak máme pri riešení nášho problému uspieť, musíme si najprv 
dopriať  zážitok neúspechu . 

 7 Učme sa tak, ako to očakávame od svojich žiakov  Učíme sa celý ţivot. Má-

me skúsenosti z rôznych projektov, ale kaţdý ďalší je v niečom nový. Nevieme s urči-
tosťou odhadnúť, ako budú veci fungovať práve v tomto prípade. Máme radosť 
z objavovania nového – aj preto, ţe očakávame prekáţky a veríme, ţe ich prekoná-
me. Očakávame, ţe táto práca si vyţiada svoj čas, ale pri riešení problémov sa opäť 
naučíme niečo nové. Najlepšia lekcia, akú môţeme dať našim ţiakom a študentom, 

je, keď nás vidia robiť, riešiť a učiť sa. 

 8 Digitálna gramotnosť je súčasťou gramotnosti  Je rovnako dôleţitá, ako čí-

tanie, písanie a počítanie. Je preto potrebné, aby sa ţiaci učili o moderných 
technológiách. Ešte dôleţitejšie však je,  aby sa učili s modernými technológiami . 

Diskusia  Čo povaţujete vy sami za produktívne učenie sa? V úvode 
tejto časti sme uviedli niekoľko nástrojov, ktoré sa často 
vyuţívajú v rôznych vzdelávacích experimentoch. Ktoré 
z nich pouţívate vo svojej praxi, ktoré povaţujete za 
nepouţiteľné? 

 Zamyslite sa nad svojimi vyučovacími hodinami a uveďte 
príklady situácií, ktoré môţete v zmysle uvedených 
ôsmich zásad označiť za produktívne učenie sa. 

Čo sme sa naučili 

Prostredie pre produktívne učenie sa je také, v ktorom séria osobných skúse-
ností motivuje študenta ku konštruovaniu svojho poznania prostredníctvom 
zapojenia sa do dlhodobej projektovej práce s jasným osobným významom 
(zmyslom a motiváciou). 

Snaţme sa vytvárať príleţitosti pre takéto produktívne učenie sa. 

 
Osem zásad produktívneho 
učenia sa predstavil na 
konferencii EuroLogo 2005 
G. Stager, pozri [32]. 

 

 

 
 
Experiment, ktorý tu spo-
míname, je naozaj 
nevšedný. S. Papert so 
skupinou kolegov zaloţil 
v roku 1999 experimentálnu 
školu vo väznici pre 
mladistvých v americkom 
štáte Main. V tejto 
alternatívnej, na DT 
bohatej školičke (skôr 
chate na pozemku väznice) 
neplatili štandardné 
obmedzenia: účasť bola 
dobrovoľná, projektové 
tímy tvorili ţiaci rôzneho 
veku, ţiadna téma nebola 
určená vopred. Za tri 
školské roky tu takto 
vzniklo veľa nevšedných 
a netriviálnych projektov, 
pri ktorých sa ţiaci 
i výskumníci spolu naučili 
veľa nového, napr. ako 
vyrobiť skutočnú gitaru, 
ako postaviť, 
naprogramovať a spustiť 
malého Lego robota 
s kamerou do podzemnej 
nory a pod.  
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3.4 Učme sa ako v škôlke. Učme sa celý život 

V škole sa ţiaci učia inak, neţ sa predtým učili v škôlke – a moţno je to škoda, 
hovorí M. Resnick. Pokúsme sa identifikovať (s pomocou [28], [16] a nášho vlastného 
výskumu v materskej škole), čo sú charakteristické znaky škôlkarského učenia sa. 
Uvaţujme tieţ o tom, ako niektoré z týchto princípov zachovať aj pre starších 
žiakov v škole – a pre nás ako celoživotných žiakov navţdy. 

Schopnosť tvorivo rozmýšľať, improvizovať a nájsť nové, originálne riešenie sa 
stáva kľúčovou v našom ţivote v 21. storočí, v nesmierne rýchlo sa meniacom svete, 
v ktorom hrajú technológie nezanedbateľnú úlohu. Mitchel Resnick nás pri hľadaní 
spôsobu, ako u detí a mladých ľudí rozvíjať tvorivé myslenie, pozýva do škôlky. 
Vráťme sa na chvíľu do nášho detstva a spomeňme si, čo sme v nej robili: neustále 
sme čosi majstrovali z rôznych materiálov, vymýšľali, búrali a znova stavali, hrali 
sme sa s našimi výtvormi, vytvárali o nich príbehy, ţili ţivoty vybájených hrdinov... 
škôlka bola ideálnym priestorom pre experimentovanie, skúmanie a hľadanie nových 
ciest. Prečo sa tento prístup vytráca, keď deti prejdú na základnú školu? 

Uvažujme  Zamyslite sa nad spôsobom vyučovania, aký zaţívajú ţiaci na 
vašich hodinách. V čom vám pripomína spôsob učenia sa 
v škôlke? Javí sa vám škôlkarský spôsob učenia sa nerealizo-
vateľný vo vašej triede? Prečo? 

Príčin, prečo sa deti prestávajú učiť škôlkarským spôsobom, objavíme hneď niekoľ-
ko: 

 mnohí politici, rodičia i učitelia sa domnievajú, ţe čím skôr začnú deti seri-
ózne pracovať, tým lepšie výsledky dosiahnu, pozri [9], 

 zloţitejšie myšlienky, s ktorými sa ţiaci stretajú v škole, sa len zriedka dajú 
priblíţiť prostredníctvom priamej manipulácie či skúmania, pozri [16], 

 chýbajú nám prostriedky pre takýto inovatívny spôsob učenia a učenia sa 
(pozri [28] a [16]). 

Ale je situácia naozaj taká, ako sa nám javí po prvom zamyslení sa? Priblíţme si 
podrobnejšie spôsob učenia sa v škôlke: deti sústavne  navrhujú ,  vytvárajú , 
 experimentujú  a  skúmajú . Mení sa materiál, ktorý pouţívajú, a menia sa aj ich 
výsledné dielka, no proces zostáva rovnaký. Môţeme si ho predstaviť ako špirálu: 

 

Obrázok 1: Špirála poznávania v škôlke 

Obrázok pomenúva niekoľko etáp učenia sa v škôlke. 

 

Myšlienku celoţivotného 
učenia sa „ako v škôlke“ 
predstavuje M.Resnick, 

jeden zo slávnych ţiakov S. 
Paperta, autor jazyka 

Scratch, iniciátor projektu 
Crickets, tvorivej robotiky 

pre kaţdé dieťa (teda 
dievčatá i chlapcov!) 

Aktivity v mnohých 
škôlkach začínajú  naopak 
pripomínať školské 
vyučovanie – deti v nich 
riešia jednostranné úlohy 
orientované na nácvik 
písania, počítania a pod. 
Efekt takéhoto učenia sa je 
však krátkodobý a lepšie 
výsledky detí v niţších 
ročníkoch sa strácajú (ba 
zhoršujú), keď sa má 
potom ţiak samostatne učiť  
– často uţ po prvých troch 
rokoch základnej školy, 
pozri [9].  

 

Záznam z pozorovania 
v predškolskej triede: 

Dnes majú Rosničky tému 
Ľudské telo. Skupina detí 
vkladá drevené obrázky do 
tvarov chlapca a dievčaťa, 
najprv vkladajú orgány, 
potom svaly a kosti, 
nakoniec šaty. Pritom ţivo 
diskutujú o tom, čo ktorý 
obrázok značí. Spoločne sa 
zahrajú hru Kubo velí – 
predvádzajú rôzne pohyby. 
V štvorčlenných skupinách 
kreslia človeka v ţivotnej 
veľkosti. Prekvapuje nás, 
aké presné znalosti majú 
o tom, ako ktorá časť tela 
funguje.  
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Škôlkari často sami narazia na problém, ktorý chcú riešiť 
(prirodzene, v takejto vekovej skupine ide najmä 
o problémy spojené s bezprostredným okolím, ľuďmi či 
záţitkami).  

 

Riešením problému je tvorba vlastného produktu. 

 

Hrou a experimentovaním so svojím prvotným produktom 
dieťa rozvíja svoje porozumenie problému. Nezriedka to 
vedie k čiastočnej alebo i úplnej prestavbe svojho výtvoru. 
(Pripomeňme si, ako ťaţko sa naopak my dospelí niekedy 
lúčime s prvou verziou nášho diela). 

 

Deti získavajú ďalší pohľad na problém zdieľaním svojej 
myšlienky alebo produktu s inými deťmi a dospelými. 
Testujú hraničné situácie, skúšajú alternatívne riešenia. 

 

Premýšľaním o svojich vlastných pokusoch s produktom 
(spätná väzba) u detí spontánne vznikajú nové nápady, otáz-
ky a celý proces sa opakuje. 

Ako môţeme preniesť takýto tvorivý proces učenia sa aj do našej školy? Zamyslime 
sa najskôr nad vhodným nástrojom. Obľúbenou hračkou škôlkarov je plastelína. Star-
ším deťom môţeme ponúknuť digitálnu plastelínu – digitálne technológie, ktoré 
môţu deti „tvarovať“ podľa svojich predstáv (podľa [27]). Digitálne technológie sú 
podľa rôznych odborníkov tým pravým nástrojom pre transformáciu tradičnej školy 
na modernú. Myslime však pritom na také „digitálne hračky“, ktoré podporujú 
detskú obrazotvornosť, dajú sa pouţiť mnohorakým spôsobom, a preto vyhovujú de-
ťom s rôznymi záujmami a učebnými štýlmi. Takéto technológie umoţnia deťom 
ocitnúť sa v role návrhára a tvorcu. Škôlkarský prístup sa tak môţe dostať aj na 
vyššie stupne vzdelávania. 

Niekoľko dobrých rád, ktoré môţeme vyuţiť na rozvíjanie tvorivého myslenia na 
informatike: 

 Dajme ţiakom moţnosť stať sa vývojármi vlastných počítačových hier. 

 Poskytnime ţiakom priestor na prezentovanie svojich produktov – na výstave 
pre rodičov, vo webovej galérii fotiek či na spoločnom CD. 

 Vyhraďme si dostatok času na spätné ohodnotenie práce a produktov spolu so 
ţiakmi, premýšľanie nad celým procesom učenia sa, na reflexiu. 

 Nebojme sa opakovania takýchto pokusov s tými istými ţiakmi. 

Jedným z cieľov kaţdého učiteľa je rozvíjať u svojich ţiakov radosť z objavovania, 
skúmania, učenia sa. Ak chceme ţiakov naučiť učiť sa, nesmieme zabúdať na náš 
osobný príklad. Odborníci v oblasti vzdelávania s digitálnymi technológiami varujú: 
do škôl prichádzajú nové technológie, no my naďalej vyučujeme starým spôsobom. 

Aktivita 

 

Jedným z otvorených softvérových prostredí je i detské pro-
gramovacie prostredie Scratch. Nájdite ho, nainštalujte a 
pokúste sa  v ňom vytvoriť jednoduchú multimediálnu 
aplikáciu. Čo vás na tomto prostredí a spôsobe práce oslovilo? 

Uvažujme Aké digitálne technológie (a aké aktivity s nimi) podľa vás 
rozvíjajú škôlkarsky prístup? Uveďte konkrétne názvy. 
Odpoveď zdôvodnite. 

Prejde dvadsať minút, deti 
sedia v kruhu a ukazujú 
ostatným, čo nakreslili. 
Niektoré postavičky sú celé 
vymaľované, lebo tade 
prúdi krv. Chlapec a dievča 
sa dohadujú o tom, či má 
srdce naozaj tvar, aký 
poznáme zo zaľúbených 
listov. 
 
 
 
Vedeli ste, že...? 
Aj niektoré alternatívne 
vyučovacie postupy (napr. 
Enquiry Minds, čiţe 
Skúmavé mysle) vychádzajú 
predovšetkým zo záujmov 
učiacich sa detí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príklady produktov 
vytvorených z programova-
teľnej stavebnice 
PicoCricket [28]: 

 čiţmy s blikotajúcimi 
svetielkami meniacimi 
vzor blikania podľa 
rýchlosti pohybu nohy, 

 hracia skrinka s výberom 
melódií podľa veľkosti 
vhodenej mince, 

 budík, ktorý budí tým, ţe  
hrá obľúbenú pieseň 
a šteklí spáča pierkom po 
nohe. 

 



Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | 35 

Len naše vlastné vzdelávanie nám pomôţe robiť kvalitné rozhodnutia, ako naplno 
vyuţiť potenciál, ktorý nám digitálne technológie ponúkajú. Zamyslime sa: Ako sa 
mám ako učiteľ z praxe celoţivotne vzdelávať? Ako mám pomôcť svojim ţiakom, aby 
sa uţ teraz naučili princípy a získali návyky pre celoţivotné vzdelávanie?  

Diskutujme  Aké spôsoby celoţivotného vzdelávania ste doposiaľ vyskú-
šali na vlastnej koţi? 

Odpovede na tieto otázky budeme hľadať vo výskume [12]: 

Celoţivotné vzdelávanie sa od formálneho vzdelávania v škole výrazne odlišuje: je 
postavené na osobnej zodpovednosti za svoje učenie sa.  Hnacou silou pre celo-
ţivotné vzdelávanie je osobná motivácia, meradlom úspechu schopnosť riešiť prob-
lémy reálneho ţivota. Častokrát sa odohráva v tíme, v interakcii s ostatnými členmi 
vzdelávacej komunity. Je orientované na učiaceho sa – učíme sa vtedy, keď potre-
bujeme; učíme sa to, čo potrebujeme. Z týchto základných charakteristík môţeme 
pre naše pôsobenie v škole usúdiť, ţe: 

 učenie sa má byť spoločenský proces, 

 učenie sa je aktívny proces – študenti nemajú len reprodukovať informácie, 
ale vedieť ich tvorivo spracúvať, 

 učiť by sme sa mali v kontexte ďalších poznatkov, nie izolované informácie, 

 učiť sa môţeme lineárne alebo nelineárne, 

 učenie sa je zaloţené na študentových záujmoch, blízke jeho kultúre, 

 pri učení sa riešime problémy súvisiace s naším každodenným životom. 

Ako učitelia by sme mali mať prehľad o rôznych informačných zdrojoch, súvisiacich 
s modernou pedagogikou. Ako učitelia informatiky by sme mali poznať aj aktuálne 
trendy v didaktike informatiky, a tieţ významné súčasné objavy informatiky. No 
nielen to.  Podobne ako naši ţiaci, aj my by sme sa mali zdokonaľovať vo vyjadro-
vaní našich vlastných skúseností a zdieľať ich s ďalšími učiteľmi. Tak môţeme aj my 
sami prispieť k budovaniu informatickej kultúry v našej krajine. Pomôcť nám v tom 
môţu rôzne internetové informačné zdroje, časopisy a konferencie pre učiteľov 
informatiky. 

Aktivita  Zaregistrujte sa medzi čitateľov časopisu Matematika 
Informatika Fyzika na stránke mif.ccv.upjs.sk. Prečítajte si 
niektorý článok z informatiky, ktorý vás zaujal svojím názvom. 
Napíšte svoj názor naň inému účastníkovi vzdelávania. 

 

Aktivita  Pozrite si program posledného ročníka konferencie Didinfo. 
Zamyslite sa nad vlastným vyučovaním informatiky. Aké 
skúsenosti by ste radi odovzdali iným učiteľom? Napíšte 10-
riadkový abstrakt k vášmu fiktívnemu článku. Okomentujte 
abstrakt iného účastníka a pozrite si spätnú väzbu na váš 
abstrakt. 

Čo sme sa naučili 

S pribúdajúcim vekom detí sa vo vyučovaní strácajú príleţitosti pre priamu 
manipuláciu s objektmi, o ktorých sa učíme. Vznikajú však nové príleţitosti – 
vďaka DT máme k dispozícii napr. digitálne objekty na manipuláciu. Tie 
rozvíjajú prístup k učeniu sa blízky škôlke a otvárajú priestor pre náročnejšie 
výzvy a hlbšie porozumenie niektorým pojmom. 

V celoţivotnom vzdelávaní 
je naším poslaním naučiť 
sa...  

 

 

V angličtine sa celoţivotné 
vzdelávanie označuje 
písmenami LLL (lifelong 
learning), teda celoţivotné 
učenie sa. 
 
 
Bolo to ťaţké, ale tá naša 
skupina, to bolo skvelé, 
poradili mi, keď som si 
s niečím nevedela dať rady, 
povzbudzovali ma. Bez tých 
ľudí by som to vzdala.  

úspešná účastníčka e-
learningového kurzu pre 

učiteľov 
 
 
 
 
Digitálne technológie 
vytvárajú pri celoţivotnom 
vzdelávaní bohatý priestor 
pre učenie sa, pre 
interakcie s komunitou, pre 
organizovanie svojej práce. 
Ponúkajú nám flexibilnosť 
miesta a času, jednoduchý 
prístup, nástroje na 
komunikáciu a zároveň 
často náš osobný, 
personalizovaný priestor 
pre učenie sa, (viac pozri v 
[12]). 

 

 

Odkazy na viaceré 
slovenské a zahraničné 
periodiká nájdeme 
napríklad na stránke 
www.edi.fmph.uniba.sk/ca
sopisy  
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3.5 Digitálne technológie môžu veľa zmeniť 

Svet sa zmenil, ale škola – v zmysle kritérií, o ktorých tu uvaţujeme – zostáva prak-
ticky rovnaká. Potenciálnym nástrojom pre významnú zmenu v učení sa sú práve 
digitálne technológie. Ich prítomnosť však neprináša automatický posun vyučova-
cieho procesu – ten je v rukách nás, tvorivých a inovatívnych učiteľov.  Čo dokáţu 
zmeniť digitálne technológie vo svete detí a čo dokáţu v našej škole? Uvaţujme 
o nich za pomoci [16], [20] a ďalších smelých myšlienok o učení sa v 21. storočí. 

Digitálne technológie majú moc zmeniť, AKO, ČO, S KÝM a KDE sa deti učia. S ich 
pomocou sa stávajú aktívnejšími a samostatnejšími ţiakmi. Ich postoj sa mení 
z obvyklého UČIA MA k celoţivotnému UČÍM SA. 

Nezabúdajme však, ţe počítač, ako ho poznáme, vznikol ako pracovný nástroj pre 
svet dospelých. Digitálne technológie, ktoré chceme s deťmi vyuţívať tvorivým 
spôsobom, sa môţu podstatne odlišovať od technológií, aké máme v súčasnosti 
k dispozícii. Napriek rozsiahlej informatizácii školy a celej spoločnosti nie je jasné, 
či naozaj máme v rukách tie správne nástroje, s ktorými môţeme my sami 
uskutočniť revolúciu v učení a učení sa. Aké vlastnosti by teda mali podporovať? 

  Priame bádanie . Teda umoţniť, aby sa ţiaci učili aj náročnejšie myšlienky 
priamym skúmaním a experimentovaním (prístup pripomínajúci škôlku sme 
bliţšie rozvádzali v predošlej kapitole). 

  Priame vyjadrenie sa . Namiesto počúvania dospelých ţiaci získavajú svoj 
hlas, ktorým môţu prerozprávať svoje nápady a príbehy väčšiemu počtu ľudí 
ako doteraz. Mladí ľudia sa s digitálnymi technológiami dokáţu vyjadrovať, 
komunikovať, navrhovať a vyvíjať novým spôsobom. 

  Priamy zážitok . Deti nebudú získavať informácie sprostredkovane od 
svojich rodičov a okolia. S digitálnymi technológiami sa dostanú na druhú 
stranu zemegule, prekročia hranice miestnej kultúry, krajiny, jazyka. 
Skúsenosti z domáceho prostredia pritom nijako nestratia na dôleţitosti. 
Prínosom digitálnych technológií je, ţe deti sa s ich intelektuálnym 
bohatstvom stanú cennými členmi reálnych a virtuálnych spoločenstiev. 

  Rôznorodosť kultúr . Digitálne technológie môţu v spoločných projektoch 
spojiť ţiakov z rôznych kultúr a s rôznymi spôsobmi učenia sa. Môţu sa 
navzájom učiť spoznávať a rešpektovať rôzne kultúrne hodnoty a tradície. 

  Rôznorodosť jazykov . So vzrastajúcim pripojením do globálnej siete rastie 
moţnosť detí učiť sa viac o iných jazykoch, nájsť spoločnú reč napriek 
jazykovej bariére.  

  Rôznorodosť foriem . Doposiaľ deti komunikovali klávesnicou a myšou 
a získavali odpovede prostredníctvom obrazovky - graficky a textovo.  
Počítače budúcnosti budú vedieť čítať naše gestá a vnímať neverbálnu 
komunikáciu a odpovedať primeraným spôsobom. Otvára sa tak priestor pre 
ţiakov rôznych vekových skupín, kultúr a potrieb. Dokonca aj negramotné 
deti budú vedieť pomocou takýchto technológií komunikovať s počítačom – 
a navzájom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálne technológie 
deťom umoţňujú vyjadriť 
sa originálnym spôsobom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáte digitálne techno-
lógie, ktoré spĺňajú niekto-
ré z uvedených princípov? 
Ako ste ich pouţili na vy-
učovaní? 

 
 

V brazílskej Escola Parque 
nájdeme počítače na tzv. 
„ostrovoch“, pracovných 

stoloch umiestnených 
v priestoroch pred trieda-
mi, priamo pod prevísajú-
cimi lianami skrývajúcimi 

hravé opičky. Pouţívajú ich 
nielen na vyučovanie – ţiaci 

k nim často na chvíľu 
pribehnú počas prestávky, 

odpovedia na e-mail, hrajú 
sa alebo vytvárajú niečo do 

školy. Pouţívajú počítače 
ako jednu z mnohých 

foriem hry. 
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V akej situácii sa dnes nachádza naša škola? Autor [24] sa domnieva, ţe i tie 
najpokrokovejšie školy učia ţiakov prevaţne len staré veci novým spôsobom, ţe ešte 
neprebehla radikálna transformácia učenia sa vyuţívajúca prítomnosť digitálnych 
technológií. 

Svoje kaţdodenné (minoškolské) problémy však riešia novým spôsobom, ktorý ešte 
nenašiel svoju cestu do triedy. Nákupy tovaru online, zdieľanie audionahrávok či 
videa cez YouTube a ďalšie populárne sluţby internetu, spoločný kalendár či násten-
ka, kolaborácia v prirodzene vznikajúcich tímoch pri hrách pre viac hráčov, 
hodnotenie článkov, blogovanie či programovanie... to sú činnosti, ktoré robia mnohí 
mladí ľudia mimo prostredia školy. Na vyučovaní si však tieto nástroje ešte zväčša 
nenašli uplatnenie. 

Pri skúmaní procesu učenia sa  orientovaného na žiaka  nepochybne nájdeme nie-
koľko ciest, ktoré prispievajú k lepšiemu zvládnutiu učiva. Sú nimi 

 motivácia – učenie a učenie sa má zaujať ţiakovu pozornosť, 

 príležitosť – znalosti a zručnosti, ktoré si buduje, majú nadväzovať na jeho 
bezprostredné záujmy, obsah učiva má korešpondovať s kultúrou, v akej ţije, 

 podpora – ţiak musí cítiť osobnú podporu a povzbudenie pri vlastnom učení 
sa rýchlosťou a úrovňou, aká mu vyhovuje. 

K naplneniu týchto cieľov môţu významným spôsobom prispieť aj DT, pretoţe: 

 poskytujú silne motivačné prostredie a obsah zodpovedajúci konkrétnym 
záujmom ţiaka, kultúre a štýlu mladých ľudí, 

 umoţňujú postupovať individuálnym tempom a náročnosťou, 

 spája školu so skúsenosťami z mimoškolského prostredia. 

Digitálne technológie môţu veľa zmeniť. Podrobnejšia odpoveď by však nebola pres-
ná – ich dopad je rôzny na rôzne deti v závislosti od toho, o čo sa zaujímajú. Sila DT 
tkvie v tom, ţe vytvárajú pre ţiaka moţnosť pohybovať sa vlastným spôsobom a vy-
uţívať priestor pre rozmanité riešenia.  

Čo sme sa naučili 

Zmeny vyplývajúce z pouţitia digitálnych technológií sa aj napriek dlhotrva-
júcej diskusii len začínajú. Mnohé edukačné digitálne pomôcky sa zakladajú 
na jednostrannom, zúţenom pohľade na učenie sa. Moderné digitálne techno-
lógie pre učenie sa idú ďalej: prekračujú hranice jazyka, formy, kultúry 

a miestnej komunity. Čo zmenia v našej škole?  

3.6 DT a alternatívne koncepcie vzdelávania 

Kaţdý z nás uţ osobne zaţil alebo čítal o rôznych alternatívnych školských vzdelá-
vacích koncepciách, akými sú napr. Daltonský plán Heleny Parkhurst, vzdelávacia 
metóda Marie Montessori alebo prístup Reggio Emilia. Väčšina z nich myšlienkovo 
pochádza z preddigitálnej éry. Práve preto sme sa spýtali P. Hogenbirka, riaditeľa 
holandskej daltonskej školy Helen Parkhurst, ako zapadajú DT do ich vzdelávacej 
koncepcie: Digitálne technológie nám – v zhode s myšlienkami o modernom vzdelá-
vaní, ktoré kladú do stredu záujmu ţiaka - pomáhajú realizovať naše daltonské 
zásady, ktorými sú: 

 dôvera v ţiaka,  kolaboratívne učenie sa, 

 zodpovednosť a záväzky,  sebareflexia. 
 

Aktivita Určite poznáte – na Slovensku alebo v zahraničí – školy, ktoré sa 
riadia niektorou alternatívnou koncepciou vzdelávania. Diskutujte 
s tými, ktorí bliţšie poznajú tieto koncepcie a pýtajte sa ich, ako 
do ich zásad vzdelávania zapadajú digitálne technológie a vízie 
moderného vzdelávania, ktoré sme predostreli v tejto kapitole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na akom stupni pouţívania 
DT sa práve nachádza naša 

škola? 

 

 

 

 

 

 

Nemali by sme rozmýšľať 
o strojoch, ktoré prinášajú 
vzdelávaniu nejaký úţitok. 
Mali by sme hovoriť 
o ponúkajúcej sa príleţi-
tosti vyplývajúcej 
z prítomnosti počítačov, 
premýšľať o povahe učenia 
sa, premýšľať o vzdelávaní. 

Seymour Papert, 1990 

 

 

 

Daltonská škola Helen 
Parkhurst v Holandsku 

 
O tejto strednej škole ako 
o fyzickom priestore pre 
atraktívne vzdelávanie sa 
budeme rozprávať aj 
v ďalších moduloch línie 
Moderná škola. 
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Čo sme sa naučili v tomto module 

Zhrnutie 

Len málokto z nás dnes pochybuje o tom, ţe digitálne technológie patria do 
rúk deťom. Poskytujú im rozmanité príleţitosti pre učenie sa robením, skú-
manie a objavovanie vlastných schopností učiť sa. Ak sa chceme stať sprie-
vodcami našich ţiakov po vzrušujúcom svete poznávania v digitálnom svete, 
sami musíme najskôr podniknúť túto cestu. Učme sa preto rozumieť rôznym 
spôsobom, akými sa deti učia, učme sa hľadať vhodné nástroje pre podporu 
ich myslenia, učme sa otvárať im bránu k vlastnej tvorivosti. Ako moderní 
učitelia hľadáme spôsoby pre začlenenie digitálnych technológií do tohto 
procesu, a to začlenenie efektívne, bezpečné a atraktívne. Uvaţujeme o tom, 
kde, ako a prečo sa zrodili súčasné názory na úlohu DT v poznávacom procese, 
premýšľame a diskutujeme o moderných víziách vzdelávania s podporou digi-
tálnych technológií a hľadáme kroky, ktoré nám umoţnia zmeniť našu školu na 
školu podporujúcu všestranný rozvoj ţiakov. Uvedomujeme si, ţe kľúčovou je 
naša úloha dať mladým ľuďom príleţitosti pre bohaté a zmysluplné učenie sa 
v dnešnom digitálnymi technológiami presiaknutom svete. 

V module Vzdelávanie v digitálnom svete: Vízie a inšpirácie sme sa oboznámili 
s rôznymi teóriami a náhľadmi na súčasné poznávanie v kontexte digitálnych 
technológií. Zamýšľali sme sa nad rôznymi aspektmi vzdelávania v digitálnom svete, 
hľadali sme cesty, ako prakticky vyuţiť mimoriadny potenciál digitálnych technológií 
pre učenie a učenie sa. Postupne budujeme víziu modernej školy ako priestoru pre 
rozvoj myslenia a osobnosti. 

Po úspešnom absolvovaní tohto modulu učiteľ-účastník vzdelávania:  

 pozná kľúčové myšlienky zakladateľov modernej pedagogiky, 

 premyslene pouţíva digitálne technológie pri vlastnom vyučovaní, 

 identifikuje rôzne prístupy k učeniu sa, 

 na základe znalosti teórií učenia sa navrhuje úlohy na vyučovanie s dôrazom 
na podporu procesov učenia sa u žiaka, 

 nahliada na vzťah učiteľa a ţiaka ako na partnerský dialóg, 

 pripisuje rôznym digitálnym technológiám rôzny potenciál pre rozvoj 
myslenia (rozvoj vyšších poznávacích činností), 

 hľadá príleţitosti pre produktívne učenie a učenie sa, 

 na informatike poskytuje deťom priestor pre rozvoj ich digitálnej gramot-
nosti v širokom slova zmysle, nielen pouţívania počítača. 

Preverenie výstupných vedomostí 

Súčasťou kaţdej kapitoly a časti študijného materiálu sú aktivity, do ktorých sa 
účastníci vzdelávania zapájajú v menších alebo väčších skupinách, prípadne 
samostatne. Úspešné absolvovanie modulu potvrdí lektor na základe toho, ako sa 
účastník zapájal do týchto aktivít. Za úspešného účastníka môţe označiť učiteľa, 
ktorý napr.: 

 tvorivo vyjadroval vlastný názor v niektorej diskusii, 

 aktívne sa podieľal na riešení tímovej úlohy, 

 našiel vo vlastnej pedagogickej praxi príklad nadväzujúci na obsah učiva 
tohto modulu, 

 kriticky analyzoval niektoré časti odporúčanej literatúry, 

 navrhol jednoduchú úlohu alebo sadu úloh na rôznych úrovniach vzdeláva-
cích cieľov, 

 alebo iným spôsobom preukázal svoju schopnosť premýšľať a nazerať na 
vízie a inšpirácie v tomto module pre podporu pouţívania digitálnych tech-
nológií vo vlastnom učení a učení sa. 
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