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PRÍLOHA NÁRODNEJ OSVETY 5 � 6/2011 PRE KULTÚRNO-OSVETOVÚ
TEÓRIU, REFLEXIU A PRE VEDU A VÝSKUM V OBLASTI KULTÚRY

Reflexia kultúry
�TUDIJNÝ ODBOR ANIMÁTOR VO¼NÉHO ÈASU
NA STREDNEJ PEDAGOGICKEJ �KOLE V LEVOÈI

Prezentácia moderných vyuèovacích
metód v podmienkach strednej �koly

Ako uèite¾ka Strednej pedagogickej �koly v Levoèi sa vo svojej pedagogickej práci orientujem na výuèbu
odborného predmetu Teória a metodika animaèných èinností, ktorý patrí k profilujúcim odborným predme-
tom pre �tudentov v odbore 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník a 7662 6 animátor vo¾ného èasu. Tento
predmet sa v na�ej �kole vyuèuje od roku 1996 a s ním prepojený predmet � prax � je  súèas�ou �túdia
posledné tri roky. Prioritami týchto odborných, vzájomne sa dopåòajúcich a prelínajúcich predmetov je nielen
získavanie teoretických vedomostí z oblasti kultúry, kultúrno-osvetovej práce, animácie a animaèných akti-
vít, ale predov�etkým príprava, tvorba, realizácia, organizácia a hodnotenie animaèných programov a aktivít
rôzneho druhu, sprievodcovských slu�ieb s cie¾om pripravi� kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú usmer-
òova� úèastníkov animácií zmysluplne a aktívne trávi� svoj vo¾ný èas a orientova� sa vo sférach kultúry a animácií.

Cie¾om môjho príspevku je popísa� prípravu �tudentov SPg� v Levoèi v odbore animátor vo¾ného èasu
na ich budúce povolanie, charakterizova� uèebný odbor a jeho absolventov z h¾adiska ich budúceho uplat-
nenia v oblasti kultúry a animácií. Úsilím je prezentova� moderné koncepcie vo vyuèovaní, metódy a organi-
zaèné formy, ktoré uplatòuje na�a �kola v edukaènom procese a prezentova� konkrétne aktivity �iakov tohto
odboru v oblasti kultúry, kultúrno-osvetovej èinnosti, animácie kultúry a vo¾noèasových animaèných aktivít.

1. HISTÓRIA STREDNEJ PEDAGOGICKEJ �KOLY V LEVOÈI

História Strednej pedagogickej �koly v Levoèi sa zaèala
1. septembra 1950 na Pedagogickom gymnáziu pre mater-
ské �koly v Spi�skej Novej Vsi. �kola nemala vlastnú budo-
vu, ani pedagogický zbor a doèasne bola umiestnená spolu
s gymnáziom v budove bývalého uèite¾ského ústavu, na ktoré-
ho tradície nadviazala. �túdium od daného roka do roku 1960
bolo trojroèné, doplnené jednoroènou riadenou praxou.
Od roku 1955 �kola sídli v Levoèi. Zákonom z roku 1960 bola
�kola premenovaná na Pedagogickú �kolu v Levoèi. Nezme-
nil sa len názov, ale výrazne sa zmenil aj charakter �koly. �tú-
dium bolo denné, postupne pribúdali rôzne formy externého
�túdia � nadstavbové a dia¾kové. �tvorroèné �túdium (pä�roè-
né popri zamestnaní) sa konèilo maturitnou skú�kou. �tudenti
sa do roku 1975 mohli vzdeláva� v odboroch uèite¾stvo pre
materské �koly (denné �tvorroèné �túdium), vychovávate¾stvo
(denné �tvorroèné �túdium), dvojroèné nadstavbové �túdium
pre vychovávate¾ov, vychovávate¾stvo (trojroèné �túdium
popri zamestnaní pre absolventov v�eobecnovzdelávacích
a odborných �kôl), vychovávate¾stvo � pracovník PO SZM
(dvojroèné �túdium popri zamestnaní), uèite¾stvo pre mater-
ské �koly (trojroèné �túdium pre absolventov v�eobecnovzde-
lávacích a odborných �kôl), vychovávate¾ský kurz, sociálno-
-právny odbor (netradièná forma nadstavbového �túdia).
Po roku 1978 poèet tried neustále narastal. Rekordný poèet
(17 tried denného �túdia) bol v �kolskom roku 1979/80.

Rok 1989 a následné udalosti výrazne ovplyvnili aj ïal�ie
smerovanie �koly. K tradièným odborom �túdia pribudli nové �
èím �kola reagovala na potreby spoloènosti a trhu práce.
V �kolskom roku 1989/90 bola mo�nos� �tudova� iba

v jednom �tudijnom odbore � uèite¾stvo pre materské �koly.
Neskôr sa zaèali otvára� nové netradièné �tudijné odbory.
Medzi nimi v �kolskom roku 1997/8 �tudijný odbor kultúrno-
-výchovný pracovník.

V �kolskom roku 2007/2008 sa �kola pres�ahovala do no-
vej zrekon�truovanej budovy. Výsledkom je moderná �kola
s odbornými uèebòami, telocvièòami, výtvarnými priestormi,
uèebòou výpoètovej techniky, aulou a ïal�ími priestormi po-
trebnými pre �peciálnu prípravu budúcich pedagógov.
V súèasnosti v �tvorroèných maturitných �tudijných odboroch
�kola pripravuje:

� uèite¾ky pre materské �koly a vychovávate¾ky pre základ-
né �koly,

� kultúrno-výchovných pracovníkov resp. animátorov vo¾-
ného èasu,

� sociálno-výchovných pracovníkov.
   

2. ODBOR KULTÚRNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK
A ANIMÁTOR VO¼NÉHO ÈASU

Ministerstvo �kolstva Slovenskej republiky schválilo
s platnos�ou od 1. septembra 1996 nový �tudijný odbor
z oblasti pedagogických vied s názvom kultúrno-výchovný
pracovník (7663 6). Od �kolského roku 1997/98 sa tento
�tvorroèný maturitný �tudijný odbor vyuèuje aj na SPg�
v Levoèi. �túdium je organizované dennou formou a je urèené
pre absolventov základných �kôl. V priebehu rokov sa �tudijný
odbor kultúrno-výchovný pracovník vyvíjal, uèebné osnovy, plá-
ny a profil absolventa sa prispôsobovali novým po�iadavkám.

V roku 2006 bol tento �tudijný odbor inovovaný z h¾adis-
ka obsahu vzdelávania a prípravy, profilu absolventa
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a po�iadaviek, ktoré má tento spåòa� v oblasti v�eobecného
a odborného vzdelania. Do uèebného plánu pribudol predmet
informatika a predmet hospodárska geografia sa zaèlenil
medzi predmety odborného zamerania. Keï�e kultúrno-vý-
chovný pracovník sa chápe ako programový a administratív-
no-organizaèný pracovník v kultúrnych, vo¾noèasových,
dovolenkových, prázdninových a obèianskych  zariadeniach,
zdru�eniach a strediskách, k odborným, príp. volite¾ným pred-
metom sa prièlenila právna a ekonomická náuka, prax a apli-
kovaná informatika.

K 1. septembru 2008 nastala v rámci �tudijného odboru
7663 6 kultúrno-výchovný pracovník ïal�ia zmena. Odbor
kultúrno-výchovný pracovník sa premenoval na �tudijný
odbor 7662 6 animátor vo¾ného èasu. Modernizáciu uèeb-
ných plánov a uèebných osnov v danom �tudijnom odbore si
vy�iadala zmena v chápaní vo¾ného èasu a animácie ako jed-
nej z metód výchovy pre vo¾ný èas.

Na SPg� v Levoèi v súèasnosti existujú paralelne ved¾a seba
e�te oba �tudijné odbory. Posledný rok dokonèujú �tudenti
maturitného roèníka �túdium v odbore kultúrno-výchovný pra-
covník a zároveò sa realizuje uèebný plán pod¾a uèebných
osnov v �tudijnom odbore animátor vo¾ného èasu.

3. �TUDIJNÝ ODBOR ANIMÁTOR VO¼NÉHO ÈASU

3.1 Profil absolventa �tudijného odboru 7662 6 animá-
tor vo¾ného èasu

Absolvent �tudijného odboru animátor vo¾ného èasu je kva-
lifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý pro-
jektuje, pripravuje, usmeròuje a organizuje vo¾ný èas:

� vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach
a in�titúciách (výcvikové �túdiá, vo¾noèasové centrá, múzeá,
galérie, kni�nice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky),

� v oblasti zdravia a �portu (kúpe¾né a medicínske centrá,
sanatóriá, �portové �túdiá a fitcentrá),

� v oblasti verejnej správy a prostriedkov masovej ko-
munikácie (�tátna správa a samospráva, médiá, nakladate¾-
stvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská),

� v oblasti gastronómie, ubytovania a zábavy (hotely,
penzióny, hudobné lokály, centrá zábavy a parky vo¾ného èasu,
diskotéky),

� v oblasti cestovného ruchu (poradenské centrá cestov-
ného ruchu, kúpe¾né strediská a dovolenkové centrá, prázdni-
nové a dovolenkové kluby),

� v oblasti sociálnej starostlivosti (centrá sociálnej starost-
livosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy).

Absolvent odboru má v�eobecný kultúrny rozh¾ad získaný
�túdiom v�eobecnovzdelávacích predmetov v spojení s po-
trebnými odbornými teoretickými poznatkami z oblasti pe-
dagogiky, psychológie, sociológie, teórie a riadenia kultúry
a metodiky èinností vo¾ného èasu. Vie organizova� vo¾ný èas
detí, dospelých i seniorov tak, aby ich èinnosti boli obsahovo
hodnotné, pre adresátov �iaduce a prí�a�livé a spoloèensky
prospe�né. Doká�e skúma� a rozoznáva� potreby a záujmy
svojich zverencov, ich úroveò a mo�nosti rozvoja. Je schopný
podnecova� a podporova� ich jedineèné vlohy a rozvíja� ich
tvorivos�. Vie poradi�, ako optimálne vyu�íva� vo¾ný èas,
a podpori� vytváranie správnych návykov v re�ime dòa. Vie si
stanovi� ciele, prostriedky a postupy práce, sprostredkova�
aktivity umo�òujúce relax, zábavu i rozvoj osobnosti klientov.
Uplatòuje �pecifiká edukaènej práce a integrácie detí zdra-
votne, telesne, zmyslovo èi du�evne postihnutých i �pecifiká
edukaènej práce s de�mi zo sociálne menej podnetného
prostredia s osobitným zrete¾om na rómske deti. Je schopný
aplikova� nadobudnuté vedomosti a zruènosti v praxi, projek-
tova�, organizova�, realizova� aktivity, vyhodnoti� prácu svo-
ju i svojich kolegov.

Dôle�itou súèas�ou profilu absolventa sú jeho vedomosti
a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpeènosti práce, starost-
livosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany �ivotného
prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné

prostredie. Vie sa orientova� v platnej legislatíve a kona�
v súlade s òou. Vie vyhotovova� a vybavova� po�adované
písomnosti.

V správaní sa absolventa tohto odboru dominuje toleran-
cia, empatia a prosociálne cítenie. Je komunikatívny a zruèný
v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované
vystupovanie a prejav. Vyznaèuje sa vysokým stupòom seba-
regulácie a sebakontroly, schopnos�ou spolupráce. V záujmo-
vých èinnostiach aktívne rozvíja svoje zruènosti, schopnosti
i vedomosti. Má vytvorený návyk ïal�ieho vzdelávania
a sebavzdelávania, èo predpokladá ïal�í odborný, profesio-
nálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie ve-
domostí a zruèností. Absolventi sú naklonení a otvorení no-
vým trendom a metódam v danej profesii. Vedomosti získané
�túdiom tohto �tudijného odboru umo�nia absolventovi po-
kraèova� v �túdiu na vysokej �kole predov�etkým humanitné-
ho zamerania.

Absolvent uvedeného �tudijného odboru by mal spåòa� tie-
to po�iadavky:

V oblasti v�eobecného vzdelania

Absolvent pozná/má:
� potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnos� v ústnom

i písomnom styku v slovenskom jazyku;
� slovenskú a najvýznamnej�iu svetovú literatúru;
� jeden svetový jazyk na úrovni, ktorá mu umo�òuje be�nú

jazykovú komunikáciu s cudzincami a jeho pou�ívanie pri vy-
konávaní profesie;

� pasívne ovláda ïal�í svetový jazyk;
� orientáciu v spoloèenských normách a hodnotách;
� orientáciu v dejinách slovenského národa a vo svetových

dejinách;
� základy stredo�kolskej matematiky a informatiky;
� schopnos� predpísaných telovýchovných èinností.

V oblasti odborného vzdelania

Po�adované vedomosti

Absolvent pozná/má:
� základné pojmy a postupy z teórie a metodiky animácie;
� animáciu ako výchovnú metódu, oblasti a zlo�ky animácie;
� základné pojmy a súvislosti zo v�eobecnej pedagogiky,

andragogiky, geragogiky, dejín pedagogiky, pedagogiky
vo¾ného èasu;

� základy v�eobecnej psychológie, psychológie osobnosti,
vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychohygie-
ny;

� základné pojmy a súvislosti zo sociológie, chápanie spo-
loèenského diania;

� orientáciu v základných pojmoch z oblasti filozofie, prá-
va a politológie;

� základné pojmy zo v�eobecnej teórie, dejín a mana�men-
tu kultúry;

� základné poznatky o biológii èloveka a hygiene;
� základné pojmy a súvislosti týkajúce sa cestovného ru-

chu;
� základné vedomosti týkajúce sa písacej, výpoètovej

a informaènej techniky;
� geografickú orientáciu s dôrazom na významné domáce

a zahranièné strediská cestovného ruchu;
� ïal�ie odborné vedomosti získané �túdiom zvoleného

volite¾ného predmetu.

Po�adované zruènosti

Absolvent vie:
� samostatne a tvorivo pracova�;
� samostatne a aktívne rie�i� ka�dodenné pracovné situácie;
� citlivo a taktne komunikova� s ¾uïmi;
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� aplikova� nauèené poznatky v praktickej èinnosti;
� plánova� svoju èinnos�, analyzova� nadobudnuté poznat-

ky a aplikova� ich v praxi;
� urèova� ciele, prostriedky a postupy svojej práce;
� organizova� kultúrnu a osvetovú èinnos� v mieste svojho

pôsobenia;
� ovláda� jednotlivé animaèné èinnosti a aktivity;
� poskytova� prvú pomoc pri úrazoch a drobných porane-

niach;
� vytvori� vecne, �tylisticky i gramaticky správne písom-

nosti pracovného i osobného charakteru;
� pou�i� osvojené technické zruènosti z oblasti informatiky

v praxi;
� aplikova� získané vedomosti a zruènosti zo v�etkých pred-

metov v praxi;
� ïal�ie odborné zruènosti získané �túdiom zvoleného vo-

lite¾ného predmetu.

Po�adované osobnostné predpoklady,
vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznaèuje:
� empatiou, toleranciou a prosociálnym správaním;
� aktívnym záujmom o kultúru a spoloèenský �ivot;
� sebadôverou, zmyslom pre humor, integritou osobnosti;
� komunikatívnos�ou, priate¾skos�ou;
� trpezlivos�ou, vytrvalos�ou a flexibilitou;
� schopnos�ou spolupráce, spo¾ahlivos�ou, presnos�ou;
� primeraným sebaodhadom, sebadisciplínou, diskrétnos-

�ou a zodpovednos�ou;
� myslením v súvislostiach;
� kultivovaným vystupovaním a správaním.

3.2 �tudijný odbor animátor vo¾ného èasu v súèasnosti

Vo vyuèovacom procese pri príprave animátorov vo¾ného
èasu SPg� v Levoèi utvára a rozvíja nasledujúce k¾úèové kom-
petencie:

� komunikatívne a sociálnointerakèné spôsobilosti,
� interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti,
� schopnosti tvorivo rie�i� problémy,
� podnikate¾ské spôsobilosti,
� spôsobilosti vyu�íva� informaèné technológie,
� spôsobilos� by� demokratickým obèanom.
Profilujúcimi odbornými predmetmi v �tudijnom odbore

animátor vo¾ného èasu sú predmety Teória a metodika ani-
maèných èinností (TAMAÈ) a prax sú v zmysle platnej peda-
gogickej dokumentácie a �kolského vzdelávacieho progra-
mu SPg� v Levoèi.

3.3 Teória a metodika animaèných èinností �
charakteristika odborného predmetu, ciele a stratégie

Teória a metodika animaèných èinností sa vyuèuje v pr-
vom, druhom a tre�om roèníku 2 hodiny tý�denne, spolu
198 hodín, vo �tvrtom � 3 hodiny tý�denne, spolu 90 hodín.
Za celé �túdium spolu 288 vyuèovacích hodín.

Pri profilovaní obsahu výuèby sme v na�ej �kole integrovali
4 obsahové �tandardy: Metodika pohybových edukaèných
èinností, Metodika umeleckých edukaèných èinností, Ostatné
metodiky a Edukaèný proces.

Predmet teória a metodika animaèných èinností je pro-
filujúci a integrujúci odborný predmet. Predstavuje systém
základných informácií o vo¾nom èase a animácii ako jednej
z metód výchovy pre vo¾ný èas. Stavia na teoretických po-
znatkoch ostatných odborných predmetov (pedagogika, psy-
chológia, sociológia, základy cestovného ruchu, teória
a dejiny kultúry a mana�ment) a zaèleòuje ich do metodík tvor-
by a realizácie programov pre vo¾ný èas.

V záujme dosahovania optimálnych výchovno-vzdelávacích
cie¾ov pracujeme s men�ími skupinami �iakov (max. 15-èlen-

nými), vyu�ívame metódy aktívneho výcviku a vyuèovania
(hry, stimulaèné hry, skupinové a kooperatívne uèenie, prácu
na projektoch, stretnutia s odborníkmi z praxe, priamu osob-
nú úèas� �iakov na animaèných programoch, resp. videopro-
jekcie uká�ok realizovaných animácií).

Cie¾om vyuèovacieho predmetu teória a metodika ani-
maèných èinností je:

� poskytnú� základné teoretické vedomosti o animácii ako
o nedirektívnej metóde výchovy k aktívnemu, tvorivému
a kultivovanému vyu�ívaniu vo¾ného èasu,

� poskytnú� praktické príklady a návody na tvorbu progra-
mov pre vo¾ný èas vo sfére kultúry, spoloèenského �ivota
a rekreácie v jednotlivých animaèných oblastiach (druhoch
èinnosti � tvorivos�, poznávanie, pohyb a �port, dobrodru�-
stvo, oddych a zábava),

� podnecova� a prakticky rozvíja� potrebné sociálne zruè-
nosti �tudentov (empatiu, komunikatívnos�, flexibilitu, schop-
nos� spolupráce, tvorivos�),

� budova� a rozvíja� u �tudentov schopnos� integrova�
a uplatni� pri tvorbe programovej ponuky èinností vo¾ného
èasu aj teoretické poznatky, schopnosti a zruènosti získané
�túdiom ostatných odborných predmetov.

Uèivo 1. a 2. roèníka predstavuje v�eobecný, východis-
kový teoreticko-metodický základ profesionálneho pôso-
benia animátora. V tematickom rozpise uèiva sa pritom uva-
�uje s vyu�ívaním 1 hodiny tý�denne na teoretickú èas�
s nadväznými praktickými aplikáciami teórie na následnej
hodine priebe�nej odbornej praxe. Úlohou predmetu je oboz-
námi� �iakov aj so správnou metodológiou animácie, s turiz-
mom a cestovným ruchom, s experimentovaním v rámci her-
ných situácií a klás� dôraz na aktívny prístup �tudentov pri
príprave, realizácii a prezentácii projektov.

Metódy, formy a prostriedky vyuèovania teórie a meto-
diky animaèných èinností stimulujú rozvoj poznávacích
schopností �tudentov, podporujú ich cie¾avedomos�, empa-
tiu, komunikatívnos�, flexibilitu, tvorivos� a samostatnos�.
Uprednostòujeme stratégie, ktoré posilòujú aktivitu, spolu-
prácu a rozhodovanie. Pri výuèbe pou�ívame formu výkladu,
riadeného rozhovoru, skupinové a kooperatívne uèenie, prá-
cu s pracovnými listami, poèítaèom, internetom, odbornými
èasopismi a publikáciami o aktívnom vyu�ití vo¾ného èasu
a cestovnom ruchu.

Dôle�itou súèas�ou predmetu je prepojenie teoretického
a praktického poznávania, aplikácia teoretických vedomostí
v praxi. Preto súèas�ou výuèby v predmete sú �tudentské ak-
tivity zamerané na prípravu, tvorbu a realizáciu programov
realizovaných v �kole alebo mimo�kolskými organizáciami
(náv�teva kultúrnych, spoloèenských aktivít v regióne
a meste), realizáciu exkurzií, besied, náv�tev centier vo¾ného
èasu a cestovných kancelárií. Výuèba sa uskutoèòuje
v samotných triedach príp. odbornej uèebni tvorivej dramati-
ky alebo v odbornej uèebni informatiky.

V 3. a 4. roèníku je predmet úzko prepojený s odbornými
predmetmi výchovného charakteru: tvorivou dramatikou,
výtvarnou, telesnou a hudobnou výchovou. Rozpis uèiva
predstavuje systém základných postupov a krokov nielen pre
poznanie jednotlivých zlo�iek výchovy, ale aj pre samotnú
tvorbu animaèných aktivít v daných oblastiach. V procese vý-
uèby a v praktických èinnostiach je dôle�ité, aby sa dôraz ne-
kládol len na umeleckú úroveò artefaktov ako zlo�iek práce
�tudenta, ale aj na aktivitu �tudenta a kvalitu jeho výstupov �
t. z. zvládnutie postupov èinností, metodiky, prípravy na rea-
lizáciu projektov a samotnú ich prezentáciu.

3.4 Prax � charakteristika odborného predmetu,
ciele a stratégie

Predmet prax sa vyuèuje 2 hodiny tý�denne v 3. a 4. roèní-
ku, spolu 126 vyuèovacích hodín. Prax je komplementárnym
vyuèovacím predmetom k odbornému predmetu teória
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a metodika animaèných èinností. Svojou èasovou dotáciou
vytvára priestor pre praktickú aplikáciu teoretických vedo-
mostí a odborných zruèností v oblasti dramatickej, výtvarnej,
hudobnej a rekreaèno-telovýchovnej (pohybovej a �portovej)
animácie. Z h¾adiska obsahu pre predmet prax platí identický
rozpis tematických celkov uèiva ako v predmete teória
a metodika animaèných èinností pre 3. a 4. roèník. V predmete
prax je v�ak obsahom èinností predov�etkým tvor -
ba, realizácia, prezentácia a hodnotenie �iackych animaè-
ných projektov (resp. hodnotiaci rozbor za�itých profesio-
nálnych animácií) ako priame pokraèovanie teórie a cvièení
z predmetu teória a metodika animaèných èinností.

Cie¾om vyuèovania predmetu prax je:
� nácvik uplatòovania teórie a metodiky animácie

v praktických èinnostiach v oblasti kultúry � v dramatickej,
výtvarnej, hudobnej a rekreaènej telesnej výchove;

� osvojovanie si základných profesionálnych postupov
a zruèností potrebných pre plánovanie, organizáciu a vedenie
animaèných èinností;

� rozvíjanie sociálnych schopností a zruèností potrebných
pri práci s ¾uïmi.

Hodnotenie práce �tudenta v predmete prax sa odvíja pre-
dov�etkým od cie¾ov vyuèovania predmetu, a preto by mali
v jeho �truktúre vystupova� ako hlavné body:

� odborná a metodická príprava �iaka, vyu�itie odbornej
literatúry;

� metodická tvorivos�, formulácia cie¾a a úloh èinnosti, re�-
pektovanie pedagogických zásad pre výber aktivít, primera-
nos� aktivít, výber, príprava/úprava prostredia, príprava/zho-
tovenie pomôcok;

� vedenie aktivít � motivácia, organizácia èinností, samo-
statnos�, metodickos� postupu, reflexia a hodnotenie èinnos-
ti, schopnos� získavania spätnej väzby;

� uplatnenie prvkov profesionálnej etiky � kultivovanos�
prejavu, takt, úroveò komunikácie;

� sebahodnotenie a jeho argumentácia.

V �kolskom roku 2005/2006 sa uskutoènila zmena spô-
sobu vykonania praktickej èasti maturitnej skú�ky v odbore
kultúrno-výchovný pracovník. Maturitná skú�ka sa zaèala re-
alizova� formou obhajoby vlastného projektu. �tudent vy-
konal praktickú èas� odbornej zlo�ky vo vy�rebovanej téme
(formu a témy navrhuje riadite¾ �koly v spolupráci
s predmetovou komisiou). Poèas 4. roèníka �tudent usmeròo-
vaný uèite¾om predmetu TAMAÈ pracoval na danej téme
a v urèenom termíne odovzdal závereènú prácu v písomnej
podobe v rozsahu 15 � 20 strán. Po jej zhodnotení
a pripomienkovaní oponentom a konzultantom �tudent vlastný
projekt obhajoval. Táto forma praktickej èasti maturitnej skú�-
ky sa po istých úpravách osvedèila a platí na na�ej �kole aj
v súèasnosti. Zdá sa, �e najlep�ie vystihuje cie¾ praktickej èas-
ti maturitnej skú�ky � overi� vedomosti a praktické zruènosti
�tudenta v rozsahu odborných vyuèovacích predmetov. Kon-
krétna podoba vlastného projektu pozostáva z dvoch èastí:
teoretickej a praktickej (obsah prvej èasti tvoria teoretické
východiská a teoretická analýza problematiky. Praktická èas�
konkrétne popisuje na základe plánu pripravenú, navrhnutú,
príp. zrealizovanú animaènú aktivitu).

Vytvori� originálnu animaènú aktivitu si vy�aduje skutoène
ve¾a praktických skúseností a zruèností. Preto sa sna�íme roz-
víja� kompetencie uvádzané v profile absolventa odboru po-
èas celého �tvorroèného �túdia.

4. METÓDY A ORGANIZAÈNÉ FORMY
VYU�ÍVANÉ V EDUKAÈNOM PROCESE

Vyuèovací proces plní 3 základné funkcie: vzdelávaciu, vý-
chovnú a rozvíjaciu. Cie¾om je, aby si �tudenti nielen osvojo-
vali teoretické vedomosti, zruènosti a návyky, ale aby sa for-
movali aj ich osobnostné kvality. Podstatou rozvíjacej funkcie

vyuèovacieho procesu pod¾a Tureka (2008, s. 19) je �cie¾ave-
domý a systematický rozvoj motivácie k stálemu sebazdoko-
na¾ovaniu, k tú�be po h¾adaní progresívneho zmyslu �ivota,
rozvoj ich poznávacích schopností (myslenia a kritického
myslenia), rozvoj tvorivých schopností, rozvoj schopnosti ra-
cionálne sa uèi� a pru�ne sa prispôsobova� rýchle sa menia-
cim podmienkam �ivota�. Vo vyuèovacom procese v rámci
vzdelávacej funkcie sa sna�íme anulova� tzv. tradièné vyuèo-
vanie alebo výkladovo-ilustratívny typ vyuèovacieho proce-
su.

Za nezanedbate¾nú výhodu moderného typu vyuèovania
s prvkami humanistickej koncepcie výchovy a vzdelávania
pova�ujeme odstránenie stresu �iakov z vyuèovania
a strápòovania sa v prípade neúspechu, zvý�enie motivácie
objavova� nové mo�nosti rie�enia problémov a vstupova�
do pracovnej èinnosti s novými nápadmi. Najväè�ie pozití-
vum vidíme v posune vz�ahu uèite¾ a �tudent. Vo vzájomnej
spolupráci vystupuje uèite¾ èasto len ako poradca, koordiná-
tor, spoloène sa stanovujú nielen ciele praktických èinností,
ale vo vzájomnej kooperácii sa vyberajú témy aktivít, spôsob
ich prípravy a realizácie. Nielen praktické animaèné èinnosti,
ale takmer ka�dá vyuèovacia jednotku konèí fázou spoloèné-
ho hodnotenia � �tudenti sa uèia asertívne hodnoti� aktivity,
vyjadrova� vlastné názory, odli�ova� tvorivos� od gýèu, ana-
lyzujú nápady, rie�enia problémov nielen svojich spolu�iakov,
ale aj uèite¾a. Vyuèovanie organizujeme teda tak, aby vychá-
dzalo v prvom rade z potrieb a záujmov �tudentov, re�pektu-
júc vytvorenie tvorivej atmosféry v triede.

Pri formulovaní konkrétnych cie¾ov jednotlivých tematic-
kých celkov a vyuèovacích hodín vychádzame predov�etkým
z Bloomovej taxanómie alebo taxanómie cie¾ov M. Simpso-
na, ktoré dominujú v oblasti intelektuálnych zruèností
a poznávacích schopností a praktickom vyuèovaní a sú urèe-
né na formovanie kognitívnych a motorických zruèností
a návykov (Turek, 2008, s. 47). Pou�ívame aktívne slovesá
na vyjadrenie výkonu, ako napr.: uká� � demon�truj úèastní-
kom animácie pravidlá aktivity alebo hry, zaujmi správny po-
stoj z h¾adiska pedagogickopsychologických zásad k úèast-
níkovi, navrhni vzdelávaciu animaènú èinnos� pre rodièov
s de�mi, zorganizuj hudobný veèer, zhotov grafický návrh na pla-
gát príp. pozvánku na divadelné predstavenie, vypracuj alter-
natívy miesta konania sa animaènej aktivity v prípade nepriaz-
nivého poèasia, pou�i plán animaèných èinností, uveï príkla-
dy animaèných èinností alebo hier v jazykovom tábore a pod.

Urèite, ako uvádza Turek vo svojej Didaktike (2008, s. 66),
mô�u by� niekedy konkrétne alebo �pecifické ciele v edukaè-
nom procese regresívne. K takému efektu dochádza predo-
v�etkým pri cvièeniach zameraných na výchovu, pri ktorých
nie je dôle�itý výsledný výkon �tudenta, ale proces tvorby
a jeho samotný zá�itok. Nako¾ko na�i �tudenti v súèasnosti
majú málo príle�itostí vykonáva� súvislú odbornú prax pod
odborným vedením v animaèných, výchovných, vzdelávacích
a kultúrnych zariadeniach a in�titúciách, vo vo¾noèasových,
kúpe¾ných centrách èi v prostriedkoch masovej komunikácie,
alebo v oblasti cestovného ruchu príp. v oblasti sociálnej sta-
rostlivosti, pova�ujeme výsledný výkon �tudentov v rámci
praktickej èinnosti v predmetoch TAMAÈ a prax za motivujú-
ci a stimulujúci. Je to �projektovanie a hra naneèisto�, uplat-
òovanie zásady spojenia �koly so �ivotom, teórie s praxou.

4.1 Metódy pou�ívané vo vyuèovacom procese
v predmetoch TAMAÈ a prax

Na základe platných uèebných osnov Ministerstva �kolstva
k danému predmetu pou�ívame vo výchovno-vzdelávacom
procese na odborných predmetoch predov�etkým metódy
aktívneho výcviku (hry, stimulaèné hry, skupinové a koope-
ratívne uèenie, prácu na projektoch, stretnutia s odborníkmi
z praxe, priamu osobnú úèas� �iakov na animaèných progra-
moch, resp. videoprojekcie uká�ok realizovaných animácií),
ktoré majú pozitívny efekt v praktických èinnostiach �tudentov.
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Pri osvojovaní si poznatkov pou�ívame v�etky známe
a dostupné metódy a formy. Z priestorových dôvodov uvá-
dzam najèastej�ie pou�ívané.

Nosnou metódou je výklad a riadený rozhovor. Vyu�íva-
me ich súèasne s metódou práce s knihou. Ve¾ký dôraz kla-
dieme aj na prácu s odbornými èasopismi a publikáciami
o vo¾noèasových aktivitách a cestovnom ruchu, vyu�ívame
propagaèné materiály a prospekty rôznych kultúrno-spolo-
èenských zariadení, centier vo¾ného èasu, cestovných kance-
lárií a pod.

Z názorných metód pou�ívame èasto demon�trovanie
a exkurziu. �kola disponuje odbornou uèebòou na vyuèova-
nie tvorivej dramatiky a teórie a metodiky animaèných èin-
ností a odbornou uèebòou na rozvoj IKT kompetencií (IKT �
informaèné a komunikaèné technológie) (�tudenti pracujú
v nej na osobných poèítaèoch � demon�trácia reklám, propa-
gaèných materiálov a prezentácia pozvánok, plagátov, pre-
zentácia hier príp. animaèných plánov rôznych druhov animá-
cií, prostredníctvom internetu). Exkurzia upevòuje a roz�iruje
teoretické poznatky. Ná� región � Spi� a jeho blízke okolie �
je  bohatý nielen na mno�stvo zaujímavých kultúrnohistoric-
kých objektov a prírodných lokalít (mnohé z nich sú zapísané
aj do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedièstva
UNESCO), ale aj na kultúrno-spoloèensko-animaèné progra-
my, aktivity a vystúpenia z rôznych oblastí umenia. V prvom
roèníku pripravuje a vedie exkurziu pedagóg, v druhom roè-
níku participujú na jej príprave �tudenti a v tre�om roèníku ju
pripravujú samostatne pod doh¾adom uèite¾a � organizujú ex-
kurziu po v�etkých stránkach � doprava, poistenie úèastní-
kov, finanèná kalkulácia, plán a scenár, ktoré sú zaradené do
programu exkurzie, na�tudujú si informácie a zaujímavým
spôsobom o nich referujú.

Ïal�ou metódou je prezentácia animaènej prehliadky na-
v�tívenej kultúrnohistorickej pamiatky, ktorú �tudenti vopred
pripravujú v rámci hodín praxe v prepojení na tvorivú drama-
tiku a výtvarnú výchovu. Podstata takejto animaènej prehliadky
spoèíva v príprave etudy � v umeleckom stvárnení postavy,
príbehu, povesti alebo udalosti, ktorá sa k danej pamiatke via-
�e. Výslednému produktu predchádza najprv etapa �túdia,
zhroma�ïovania a analýzy teoretického materiálu a historic-
kých údajov o objekte, postave alebo udalosti, práca nad lite-
rárnymi textami, ich úprava, písanie scenára, úvahy o herec-
kom, výtvarnom, hudobnom alebo pohybovom vyjadrení
a stvárnení a nakoniec �návrat� k plánu animaèných èinností s rie-
�ením problémov spojených napr. aj s materiálnym, technic-
kým, personálnym prípadne finanèným zabezpeèením a pod.

Èasto vyu�ívanou metódou je metóda tvorivého rie�enia
problémov alebo tvorivých úloh na základe Turekovej Didak-
tiky (2008, s. 275 � 282) pod pojmom heuristika. Nejde
o rie�enie úloh metódou pokusu a omylu. Vedieme �tudentov
k tomu, aby svoje tvorivé schopnosti neustále rozvíjali
prostredníctvom vlastných skúseností a obohacovaním
o skúsenosti iných tvorivých ¾udí.

Z mnohých heuristických návodov vyu�ívame napr.:

a) DITOR � autori: Zelina a Zelinová. Zaèiatoèné písmená
oznaèujú nasledovné kroky:

� D � definuj problém, stanov cie¾, k èomu chce� dospie�,
� I � informuj o probléme, ako sa rie�il problém doteraz,

kto mô�e pomôc�, aké sú doteraj�ie poznatky o probléme,
� T � tvor rie�enia, nápady, hypotézy � produkuj nápady,

ktoré budú originálne, rozmanité, rôznorodé, pou�i �búrku
nápadov� � brainstorming,

� O � ohodno� nápady a rie�enia � v èom sú nové, netradiè-
né, u�itoèné, inovatívne,

� R � realizuj vybrané rie�enia v praxi.

b) Stratégie pre rozvoj divergentného myslenia (ak úloha
má viacero mo�ných rie�ení):

� UVÈ � uvá� v�etky èinitele,
� ÈJN � èo je najdôle�itej�ie,
� VNZ � výhody, nevýhody, zaujímavosti,
� NAD � následky a dôsledky,
� ZAC � zámery a ciele,
� AMV � alternatívy, mo�nosti, vo¾by,
� IMH � iné mo�nosti h¾adania.

4.2 Formy vo vyuèovacích predmetoch TAMAÈ a prax

Pod organizaènými formami vyuèovania zjednodu�ene
rozumieme napr. poèet �iakov zúèastòujúcich sa na vyuèova-
ní, miesto a sociálnu formu vyuèovacieho procesu. Turek vo
svojej Didaktike (2008, s. 293) cituje Velikanièovu charakte-
ristiku organizaènej formy vyuèovacieho procesu. Ide o �or-
ganizaèné usporiadanie podmienok vyuèovania na realizova-
nie obsahu vyuèovania pri uplatòovaní jednej alebo viacerých
metód vyuèovania, vhodných uèebných pomôcok a didaktic-
kých prostriedkov a pri re�pektovaní didaktických princípov�.

Poznámka k uèebnému plánu pod¾a súèasne platnej legisla-
tívy pri oboch odborných predmetoch uvádza, �e trieda sa
mô�e deli� na dve skupiny. Prakticky to znamená, �e poèet
�iakov v triede sa v edukaènom procese pohybuje na na�ej
�kole v rozmedzí 13 � 16 �iakov v závislosti od celkového
poètu �iakov v triede, od ich delenia do skupín na základe
vo¾by v predmete cudzí jazyk a pod. Urèite, pracova� s men�ou
skupinou má svoje výhody, v oboch predmetoch to pova�u-
jeme za nevyhnutnos�.
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