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Zabudnime na to, ako sme sa učili my ...

 pretože dnes sa nevozíme v autách typu Škoda 100,

 pretože dnešní rodičia neprichádzajú z práce domov po 

ôsmich odpracovaných hodinách,

 pretože spoločnosť dnes sa rozvíja oveľa rýchlejšie,

 pretože rozdiely medzi deťmi sú viditeľnejšie a väčšie,

 pretože súčasný pracovný trh vyžaduje iné kompetencie 

zamestnanca.



Škola

 je miesto, kde má ŽIAK aktívne 

pracovať na vlastnom rozvoji,

 je miesto, kde si má ŽIAK rozvíjať 

všetky kompetencie,

 je MIESTO PRÍPRAVY na budúce 

povolanie a život.



Efektívne učenie

 učenie všetkými zmyslami,

 šesť druhov podnetných situácií podľa S. Kovalikovej:

 byť pri tom (v akcii),

 inscenácia (vnorenie sa),

 dotýkať sa skutočných vecí,

 dotýkať sa modelov zastupujúcich reálne veci,

 ponúknuť sprostredkované predmety,

 symboly;

 účinné, trvácne.

Učenie vysvetlením
Učenie

vysvetlením a ukážkou

Učenie vysvetlením, 

ukážkou a zážitkom

Po 3 týždňoch
70% 72% 85%

Po 3 mesiacoch
10% 32% 65%

Zdroj: Výskum IBM a UK Post (In SVATOŠ, LEBEDA, 2005, s. 17)

Zdroj: Mužík (1998, s.19) Podiel ľudských zmyslov na 

procese učenia sa a zapamätávania



Učenie je cesta

 človek mení svoj súbor poznatkov o prírodnom i ľudskom prostredí,

 mení svoje formy správania a spôsoby činností,

 mení vlastnosti svojej osobnosti a obraz seba samého,

 mení vzťahy k ľuďom okolo seba i k spoločnosti, v ktorej žije, 

smerom k vyššej účinnosti.



Piliere efektívneho učiteľa

Osobnostné predpoklady

Odbornosť – podľa kompetenčného profilu PZ a OZ v 

jednotlivých kategóriách a podkategóriách:

 vedomosti,

 zručnosti, 

 kompetencie.



Efektívne učenie = hustá „cestná sieť“

Ako ju tvoriť?

 Súbormi malých čiastkových aktivít, úloh, 

 s viacnásobným realizovaním,

 v rôznych formách,

 s rôznorodým obsahom, 

 so zapojením tvorivosti a aktívnej činnosti.



Čo prispieva k efektivite učenia

Vzájomná symbióza VŠETKÝCH ELEMENTOV, ktoré vstupujú do procesu výchovy a vzdelávania.

SÚSTREDENOSŤ NA DIEŤA:

 obsah, 

 prepájanie,

 zrozumiteľnosť,

 výzva,

 zvedavosť,

 pozornosť, starostlivosť,

 komunita,

 tvorivosť.

VONKAJŠIE FAKTORY



Elementy zvyšujúce efektivitu učenia

 učenie v blokoch,

 prehľadnosť, logická následnosť,

 názornosť, kritické myslenie,

 energizér,

 formy práce,

 prezentácie prác,

 sebahodnotenia a hodnotenie,

 komunita.



Učením v blokoch

 ponúkame žiakom nové vedomosti, ktoré môžu bezprostredne aplikovať pri riešení 

konkrétnych praktických úloh,

 odbúravame stres z časovej tiesne vyučovacej hodiny,

 aplikujeme medzipredmetové súvislosti z rôznych vzdelávacích oblastí,

 napĺňame ciele výchovy a vzdelávania v súlade so ŠVP.



Prehľadnosť, logická následnosť

 mapa hodiny/bloku/dňa – pomáha žiakom orientovať sa; vedieť, čo majú zvládnuť; plánovať svoj oddych;  

 pojmová mapa učiva – graficky znázorňuje kognitívny cieľ.



Názornosť, kritické myslenie

 rôzne vizuálne pomôcky,

 encyklopédie,

 moderné technológie – 3D modely s rotáciou,

 diskusia,

 stručný výklad učiteľa.



Energizér

 je pohybová aktivita v rámci triedy,

 na vyčistenie mysle,

 na opätovné „naštartovanie“ mozgu,

 prináša radosť,

 upevňuje priateľstvá,

 vytvára spoločné zážitky.



Formy práce

 práca v skupinách – možnosť skúmať, objavovať, hľadať príčiny a súvislosti,

 spolupráca – hľadanie spoločných riešení, práca s chybou, objavovanie, diskusia, obhájenie 

si vlastného názoru a prijatie názorov ostatných,

 aplikačné úlohy - možnosť výberu, akým spôsobom spracujú naučené učivo.



Prezentácia práce

 je dôležitou časťou vyučovania, pretože 90% toho, čo učíme ostatných, si zapamätáme aj my sami,

 rozvíja prezentačné zručnosti,

 vplýva na rozvoj sebauvedomovania svojich schopností – „zvládla som to, dokázal som to“,

 podporuje rozvoj vnútorného potenciálu.



Sebahodnotenie a hodnotenie

 prebieha podľa vopred dohodnutých kritérií,

 je to priestor na spätnú väzbu od spolužiakov a učiteľa, možnosti ďalšieho rastu a vylepšenia,

 ponúka priestor na sebareflexiu – pozorovaním svojich rovesníkov

prehodnocuje, porovnáva svoju aktivitu a výsledok činnosti.



Komunita

 pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo žiakov a učiteľa,

 navzájom sa delia o svoje skúsenosti, zážitky a pocity,

 sedia spolu v kruhu - kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných vzťahov, nemá 

začiatok ani koniec, všetci sedia v približne rovnakej výške, 

 vzájomný očný kontakt - nerušená komunikácia,

 možnosť bez obáv vyjadriť svoj názor - rozvoj sebadôvery žiakov, 

 vzťah dôvery - posilňujú sa celoživotné pravidlá triedneho spolužitia,

 učiteľ uplatňuje partnerský prístup, jeho úlohou je pozitívne podporovať žiakov,

 je priestor - na zavádzanie a uplatňovanie životných zručností, ktoré sú nemenej 

dôležité ako výborne zvládnuté vedomosti.



Význam efektívneho učenia

Žiaci sú:

 tvorivejší, 

 otvorení,

 kultivovane komunikujú,

 prejavujú kritické myslenie aj v kontakte s dospelými,

 vedia zaujať stanovisko,

 dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ,

 sú motivovaní k celoživotnému učeniu,

 strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných 

triedach.



Žiak

MUSÍM sa učiť! CHCEM sa učiť!

Dokáže to žiak sám???



Učiteľ

 Škola ako miesto, kde si žiaci vypočujú, zapíšu 

všetko, čo sa budú musieť naučiť.

 Musím zmeniť učenie!

 Škola, ktorá vytvára miesto, kde sa žiaci priamo 

učia, aplikujú, overujú, kde na základe svojich 

vedomostí získavajú aj zručnosti a kompetencie.

 Chcem zmeniť učenie!
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