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

Prezentácia moderných vyuèovacích
metód v podmienkach strednej �koly

(Dokoèenie z minulého èísla)

V pedagogickej praxi sa usilujeme vyu�íva� a strieda�
rôzne organizaèné formy práce � zoh¾adòujúc metó-
dy, ciele, obsah vzdelávania. Pou�ívame individuálne,
hromadné organizaèné formy v snahe rozvíja� buï ich
zodpovednos�, cie¾avedomos�, rozhodovanie a samo-
statnos� alebo posilòova� ich spoluprácu, komunikáciu,
aktivitu a tvorivos�.

Za ve¾ké pozitívum pova�ujeme aj fakt, �e �kVP SPg�
v odbore animátor vo¾ného èasu umo�òuje spoji� dve
45-minútové vyuèovacie hodiny do tzv. vyuèovacej
jednotky. Práca na projektoch a animaèných èinnostiach,
besedy, náv�tevy alebo stretnutia s odborníkmi si vy�adu-
jú väè�í èasový priestor, èo takáto organizácia poskytuje.

Z h¾adiska miesta, kde vyuèovanie prebieha, organi-
zujeme výuèbu v odbornej uèebni tvorivej dramatiky
a TAMAÈ zároveò v be�nej triede alebo v exteriéroch �
v prípade exkurzií alebo náv�tev kultúrnych podujatí
patria k nim Centrum vo¾ného èasu v Levoèi, Múzeum
�peciálneho �kolstva v Levoèi, Múzeum Majstra Pavla,
priestory Spi�ského múzea ako èlena Slovenského ná-
rodného múzea, uèebný proces organizujeme aj
v historickej budove renesanènej levoèskej radnice príp.
v levoèských materských �kolách, na primárnom stupni
levoèských základných �kôl príp. v �kolských kluboch.

Okrem tradièných foriem a metód práce vyu�ívame
aj niektoré moderné ako napr. skupinové kooperatív-
ne uèenie. To, �e �tudenti pracujú v malých skupinách,
má prepojenie na prax � fungovanie animaèných tímov
je zalo�ené na vzájomnej spolupráci. V týchto tímoch si
�tudenti vymieòajú svoje názory, organizujú spoloèné
vystúpenie, príp. si pomáhajú, èo znamená, �e menej
výkonní, menej tvoriví alebo pasívni �tudenti majú mo�-
nos� rás� popri svojich aktívnej�ích spolu�iakoch. Èleno-
via skupiny sa uèia zodpovednosti za seba, za svoje ko-
nanie a zároveò preberajú zodpovednos� za skupinu.
Konkrétne práca �tudentov v projektovom tíme je dife-
rencovaná a èlenovia èiastkových skupín rie�ia úlohy, ktoré
sú len èas�ou celku, napr. jedna z nich navrhuje písomné
tlaèivá potrebné pri realizácii animácie (plagát, pozván-
ka, návratka, leták, reklamný slogan alebo spot a pod.),
ïal�ia je zodpovedná za materiálne a finanèné zabezpe-
èenie, iná skupina pripravuje programové zabezpeèe-
nie akcie a pod. V�etky skupiny koordinuje tzv. �éfani-
mátor. Pod jeho vedením plánovanú úlohu programovo
realizujú �tudenti spoloène. Pripravujú ju pre spolu�ia-

kov z triedy, pre spolu�iakov a pedagógov �koly, príp.
úèastníkmi na�ich programov sa stávajú deti, mláde�,
verejnos� mesta Levoèa alebo u��ieho regiónu.

V tomto �kolskom roku v októbri pedagógovia a �tu-
denti na�ej �koly  zrealizovali projekt � slávnostnú aka-
démiu pri príle�itosti 60. výroèia vzniku Strednej peda-
gogickej �koly. Na príprave akadémie participovali �tu-
denti v�etkých �tudijných odborov. Pozitívne na tomto
projekte hodnotíme skutoènos�, �e jednotlivé aktivity tohto
projektového vyuèovania nevychádzali z obsahu uèi-
va, ale zo ��ivota�, z mimo�kolských aktivít a záujmov
�iakov. I�lo o prezentáciu ich tvorivosti na základe ich
vlastného záujmu a motivácie.

V blízkej budúcnosti spoloène s uèite¾mi v�eobec-
novzdelávacích, odborných a volite¾ných predmetov
(napr. teória a dejiny kultúry, film a video, prax, teória
a metodika animaèných èinností, mana�ment kultúry,
anglický, nemecký jazyk, dejepis, obèianska náuka príp.
náuka o spoloènosti, hra na hudobný nástroj) plánujeme
pripravi� podobný projekt, ktorého témou by malo by�
mesto Levoèa. Výsledným produktom by mala by� sláv-
nostná akadémia, na ktorej by sa prezentovali èiastkové
výsledky jednotlivých oblastí � �tudentské písomné prá-
ce, nástenné noviny, monografie osobností, propagaè-
ný a reklamný materiál, poh¾adnice, výstava fotografií
a výtvarných prác, krátky videofilm, pohybovo-slovná
etuda, dramatizácia, interpretácia hudobných umelec-
kých diel a pod.

4.3 Metodický postup pri navrhovaní, plánovaní,
tvorbe, realizácii animaèného programu

Zásady � v�eobecné pravidlá riadenia v animácii
� Zásada motivácie: formovanie osobnosti, nadobú-

danie poznatkov a spôsobov konania sa stáva tým úèin-
nej�ie, èím sú silnej�ie dôvody osobnosti pre èinnos�.

� Zásada aktívnosti: èím viac je èlovek osobne zaan-
ga�ovaný a èím väè�ou mierou sa obsah aktivity via�e
s jeho záujmami, tým je pôsobenia animátora úèinnej�ie.

� Zásada praktickosti: dôraz na samotné dopraco-
vanie sa k poznaniu prostriedkami praktickej èinnosti
a s oporou o poznanie k úèinnému verifikovaniu svojho
vlastného rekreaèného správania sa (sám � cielene � pod
kontrolou).

� Zásada individualizácie: prispôsobova� rekreaèné
aktivity individuálnym zá¾ubám, potrebám a mo�nostiam
èloveka.
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Metódy riadenia v animácii

� Metóda pozitívnej zdravotnej argumentácie
Metóda je urèená na vytváranie hodnôt zdravia ces-

tou ukazovania a zdôrazòovania pozitívnych zdravotných
úèinkov rekreaèných aktivít.

� Metóda hedonistickej argumentácie
Metóda spoèíva na zdôrazòovaní príjemnosti (hedo-

nizmus � pô�itok). Propagovaným cie¾om rekreaènej
aktivity je mo�nos� pre�itia radosti, zábavného dobro-
dru�stva, prekvapenia pri zaujímavých spoloèenských
a skupinových hrách (teda nie nútenie).

� Metóda zá�itkov zo spoluúèasti
Metóda spoèíva v privedení úèastníka do situácie pria-

mej, bezprostrednej úèasti prostredníctvom atraktívnych
podujatí. Nadobudnuté skúsenosti a zá�itky navádzajú
¾udí na isté správanie sa a konanie.

� Metóda napodobòovania
Metóda spoèíva v prezentácii istého postoja alebo aj

konkrétneho správania sa osobou uznávanou za autoritu.
V rámci vyuèovacieho procesu motivujeme �tuden-

tov v predmetoch TAMAÈ a prax tak, aby mali dôvod,
cie¾, motiváciu animaèné podujatie zrealizova�, aby jeho
téma, my�lienka vychádzala z vnútornej potreby úèast-
níkov a organizátorov zároveò, vedieme ich k uvedo-
meniu si, �e pripravujem a plánujem v prvom rade takú
aktivitu, ktorá je blízka záujmom, schopnostiam, zruè-
nostiam a vedomostiam oboch skupín participujúcich na
animácii. Dospie� k novým informáciám, skúsenostiam
a zruènostiam je najefektívnej�ie praktickou èinnos�ou �
to, èo navrhnem, naplánujem a zrealizujem, mám mo�-
nos� v praxi si overi� z h¾adiska zá�itku úèastníka aj
z h¾adiska vlastnej sebakontroly.

Pri tvorbe animaèných programov �tudenti participu-
jú na takej �úlohe�, ktorá je im najbli��ia, ktorá èo naj-
adekvátnej�ie vystihuje ich vedomosti, zruènosti a návyky.
Pedagóg ich vedie k vzájomnej spolupráci, re�pektova-
niu názorov, zodpovednosti za realizáciu pridelenej úlo-
hy, tolerancii v rozhovoroch a re�pektovaniu názoru iné-
ho. Podstatným momentom v zaèiatoènej fáze vzniku ani-
mácie je výber �éfanimátora � mana�éra projektového
tímu.

Pedagóg pracuje s tímom pri realizácii nasledovných
èinností:

1. navrhovanie témy animaènej aktivity,
2. urèenie základných charakteristík animácie � ciele,

adresát, �pecifiká,
3. zbieranie a triedenie prvotných informácií a mate-

riálov k danej téme (získavanie materiálov a informácií
�túdiom literatúry, filmov a dokumentárnych programov
v TV, na internete), diskusia o danom období a udalos-
tiach spojených s danou problematikou, náv�teva oblast-
ného múzea, besedy s príp. hos�ami a pod.,

4. �pecifikácia a konkretizácia témy, jej jednotlivých
èastí,

5. rozdelenie animaèných tímov príp. �tudentov
v rámci jedného tímu, rozdelenie tém a kompetencií,

6. práca v rámci animaèného tímu:
� vo¾ba �éfanimátora,
� rozdelenie kompetencií a zodpovednosti � prípra-

va textového scenára v skupinách alebo sekciách,
� �túdium, výber, triedenie hudobného materiálu,
� návrh grafickej stránky a tlaèovín, plagátov, transparen-

tov, propagaèných materiálov, pozvánok, tlaè materiálov,
� nákres dekorácie a výzdoby priestorov konania ani-

mácie,

� nákup materiálu a tvorba rekvizít,
� vlastné zabezpeèenie kostýmov v animaèných tí-

moch,
� zabezpeèenie ozvuèenia, výber typickej hudby

a piesní k jednotlivým sekciám alebo èastiam animácií,
tvorba hudobného CD,

� príprava choreografií,
� rozmiestnenie plagátov, pozvanie a propagácia

prostredníctvom �kolského rozhlasu, osobné pozvania,
� korektúra textových scenárov � zodpovední �éfani-

mátori a pedagóg predmetu,
� kontrola jednotlivých skupín pod¾a pridelených úloh

pod¾a plánu animaènej èinnosti,
� �priestorová� skú�ka a orientácia v priestore,
� skú�ka animaèného programu z h¾adiska gradácie �

vystupòovania programu, realizácia prípadných zmien
a korektúry,

� generálna skú�ka, odstránenie prípadných nedostat-
kov, doladenie programu (v prípade, �e je program pri-
pravovaný �na predvádzanie�),

7. po realizácii je nevyhnutým krokom hodnotenie
a rozbor animaèných aktivít pod¾a jeho plánu.

4.4. Plán animaènej èinnosti

Neodmyslite¾nou súèas�ou plánovania a metodiky pri
príprave animácií je plán animaènej èinnosti. Na zá-
klade odbornej literatúry (Ïurièek a kol., 2001, s. 84)
a vlastných návrhov a skúseností �tudentov sme sformu-
lovali návrh plánu (tabu¾ka è. 1).

5. PRÍKLAD ANIMAÈNEJ AKTIVITY �TUDENTOV

Táto èas� príspevku popisuje jednu z najzaujímavej-
�ích animaèných aktivít s cie¾om da� návod, in�piráciu,
nápad pre ostatných pedagógov alebo pracovníkov
v oblasti vo¾noèasových aktivít, príp. kultúry.

Projekt BOLA RAZ JEDNA �KOLA

Zámerom projektu bolo formou animaèných aktivít pri-
pomenú� 60. výroèie vzniku SPg� v Levoèi a zároveò
vyu�i� tieto aktivity na propagáciu �koly. Aktivity boli
súèas�ou vzdelávacieho procesu pre �tudentov odboru
animátor vo¾ného èasu v rámci výuèby odborného pred-
metu teória a metodika animaèných èinností. Projekty boli
plánované, organizované, realizované v priebehu celé-
ho �kolského roku � od septembra 2010 do júna 2011.

Projekt Bola raz jedna �kola pozostával z viacerých
podprojektov.

1. PAPYRUS ON-LINE � obnova vydávania �kolského
èasopisu

2. ZA ZELENÝM STOLOM � rekon�trukcia �historic-
kých� maturitných skú�ok

3. VÈERA � DNES � ZAJTRA � slávnostná akadémia
pri príle�itosti výroèia vzniku �koly

Cie¾:
� �íri�, uchováva�, zozbiera� a prezentova� tradície, hod-

noty a súèasnos� pre ïal�ie generácie v �ir�om regióne,
� rozvíja� spolupatriènos� a hrdos� �tudentov k svojej

�kole,
� obnova tradícií spojených so �kolou.

Priority:
� vzdeláva� mláde� prostredníctvom kultúrno-spolo-

èenských aktivít,
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Tabu¾ka è. 1: Plán animaènej èinnosti

� rozvíja� amatérsku umeleckú tvorbu,
� vyda� zvukový alebo multimediálny nosiè,
� pripravi� fotografickú (výtvarnú) výstavu v areáli �ko-

ly, príp. mestskom centre,
� uplatòova� netradièné a in�piratívne metódy a formy

trávenia vo¾ného èasu,
� pripravi� a zrealizova� spomienkovú slávnos� veno-

vanú osobnostiam a udalostiam �koly (mestské divadlo,
príp. exteriér mesta Levoèa � altánok v mestskom parku),

� rozvíja� kultúrnu tvorivos� a vo¾noèasové aktivity �tu-
dentov,

� spropagova� a prezentova� �kolu.
Charakteristika úèastníkov � cie¾ová skupina:
Pri projektovaní týchto kultúrnych animaèných aktivít

sme vychádzali nielen zo zaujímavosti a aktuálnosti
programov, ale aj z charakteristiky úèastníkov (vek, mo-
tivácia k úèasti, homogénnos� skupiny a pod.).

Po zoh¾adnení v�etkých kritérií na�u cie¾ovú skupinu
tvorili:

bývalí a súèasní pedagogickí a nepedagogickí pra-
covníci Strednej pedagogické �koly v Levoèi v priebehu
jej 60-roènej existencie,

bývalí a súèasní absolventi a �tudenti �koly za uplynu-
lých 60 rokov, sympatizanti, priatelia, sponzori �koly,
rodièia �tudentov, �iakov �koly, �ir�ia verejnos� mesta
Levoèa a blízkeho okolia.

Názov aktivity: Vèera � dnes � zajtra
Priority aktivity a rozsah prác:
� na základe �túdia �kolských kroník spracova� históriu

�koly s dôrazom na jej smerovanie, profil, èinnosti, úspe-
chy � vypracova� scenár dokumentárneho filmu,

� na�tudova� a spracova� obrazový materiál súvisiaci
s textovou prezentáciou o �kole, ktorý èo najobjektív-
nej�ie mapuje a dokumentuje 60-roènú históriu �koly,

� naèíta� textový scenár,
� pripravi�, zostavi� a vyda� zvukový alebo multime-

diálny nosiè,
� pripravi� a nain�talova� fotografickú (výtvarnú) vý-

stavu prác �tudentov �koly v historickej budove diva-
dla, následne v areáli �koly, príp. v mestskom centre
(pod radnicou),

� navrhnú� a zrealizova� výzdobu miesta konania sláv-
nostnej akadémie,

� pripravi� scenár a zrealizova� slávnostnú akadémiu
venovanú osobnostiam a udalostiam �koly (mestské di-
vadlo) � zapoji� do danej aktivity �tudentov v�etkých
troch �tudijných odborov na �kole, umo�ni� mláde�i
mo�nos� prejavi� svoje tvorivé schopnosti v rôznych ob-
lastiach ich záujmov a kultúrno-spoloèenských aktivít,

� navrhnú�, vytvori�, zrealizova� a vytlaèi� reklamné
a propagaèné materiály k danej udalosti (pozvánku, pú-
taèe príp. plagáty, ïakovné listy a ocenenia) a pozva�
èestných hostí,

� skoordinova� jednotlivých pedagógov a �tudentov
pri vytváraní spoloèného programu � cez tvorivé workshopy,

� vzdeláva� mláde� prostredníctvom zbierky historic-
kých tlaèených archívnych materiálov a kultúrno-spolo-
èenských aktivít, vzbudi� hrdos� a spolupatriènos�
k organizácii, ktorej je èlenom,

� rozvíja� kultúrnu tvorivos� a vo¾noèasové aktivity �tu-
dentov,

� podporova� záujem mláde�e o históriu a prezentova�
ju invenènými, netradiènými, originálnymi zábavno-spo-
loèenskými formami.
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PaedDr. Klaudia Repa�ská,
Stredná pedagogická �kola v Levoèi

Výstupy: audiovizuálny nosiè prezentujúci históriu
i súèasnos� SPg� v Levoèi, plagát, pozvánky na akadé-
miu a ïakovné listy hos�om a oceneným úèastníkom,
expozícia výtvarných prác a fotografií �tudentov SPg�,
príp. kalendár o �kole, slávnostná akadémia.

Dòa 28. 10. 2010 sa v historickej budove komorného
divadla Tatra v Levoèi konala slávnostná akadémia pri
príle�itosti 60. výroèia zalo�enia Strednej pedagogickej
�koly v Levoèi.

Akadémia sa skladala z troch èastí:
� z videoprojekcie o histórii a súèasnosti �koly,

o jej aktivitách, úspechoch, pedagogických zamestnan-
coch a osobnostiach �koly. Takto vznikol takmer 18-mi-
nútový dokumentárny film mapujúci 60-roèný �ivot jed-
nej z úspe�ných stredných �kôl v rámci spi�ského regió-
nu Pre�ovského kraja. Sprievodné slovo, ktoré vzniklo
na základe �túdií �kolských kroník, príspevkov rôznych
denníkov, odborných èasopisov z nedávnej i vzdiale-
nej�ej histórie, na základe bohatej kore�pondencie bý-
valých zamestnancov �koly a na základe mno�stva ïa-
kovných listov a ocenení, vhodne dopåòalo mno�stvo
fotografií, autentických jedineèných záberov z rôznych
podujatí, nenásilné kratuèké videá, prí�a�livá podklado-
vá hudba speváckeho zboru �koly Iuventus Paedagogi-
ca. Tento materiál vznikal na princípe vzájomnej spolu-
práce �tudentov v predmete TAMAÈ a príslu�ných od-
borných a volite¾ných predmetov � �iaci kooperovali tak,
�e ka�dá skupina bola zodpovedná za svoju èiastkovú
úlohu:

� zozbiera� a da� do písomnej textovej podoby naj-
dôle�itej�ie historické medzníky,

� urobi� chronológiu riadite¾ov �koly a �tudijných od-
borov poèas 60-roènej histórie,

� zozbiera� textový materiál o osobnostiach �koly,
� zozbiera� materiál o jej úspechoch,
� spracova� fotodokumentaèný materiál,
� vybra� hudbu k videoprojekcii,
� vykona� korektúru a gramaticko-�tylistickú opravu

textu,
� da� dokumentárny film do finálnej podoby pod ve-

dením kvalifikovaného uèite¾a;
� zo slávnostného galaprogramu. Ten bol nenásilne

zakomponovaný práve do spomínanej videoprojekcie
a prezentoval konkrétne úspechy pedagógov a ich �tu-
dentov na poli umeleckom, �portovom i ¾udskom. Vy-
soký umelecký zá�itok ponúkli prednes umeleckého slo-
va, folklórne pásmo ¾udových piesní a tancov, pohybo-
vé etudy tanca a piesne v podaní zboru Iuventus Pae-
dagogica pri SPg� v Levoèi. Na tomto programe parti-
cipovali �tudenti v�etkých odborov SPg� tak, aby vyjad-
roval �pecifický charakter �koly z h¾adiska jej umelecko-�por-
tového zamerania. �tudenti v odbore animátor vo¾ného èasu
participovali na pohybovej etude Tanec lásky pripravo-
vanej vo volite¾nom predmete pohybová kultúra;

� z výtvarno-fotografickej expozície najzaujímavej-
�ích a umelecky najhodnotnej�ích výtvarných prác
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a fotografií súèasných �tudentov �koly. Expozíciu
nain�talovali vo vstupnom vestibule budovy mestského
divadla Tatra. Esteticky dotvárala interiér prvých nefor-
málnych stretnutí úèastníkov slávnostnej akadémie,
na  premiéru ktorej boli pozvaní zástupcovia Minister-
stva �kolstva SR, Metodicko-pedagogického centra v Bra-
tislave, zástupcovia Pre�ovského samosprávneho celku
a mesta Levoèa, riaditelia pedagogických �kôl na Slo-
vensku, riaditelia �kôl v okolí, priatelia z dru�obných
miest, zástupcovia rôznych kultúrnych in�titúcií a orga-
nizácií, partneri, sponzori �koly, bývalí aj súèasní peda-
gogickí a nepedagogickí zamestnanci. Zorganizova� vý-
stavu patrí ku klasickým èinnostiam pracovníka v kultúre
a animácii. �tudenti, postupujúc pod¾a plánu animaèných
èinností, sa sústreïovali v predmete prax v odbore vý-
tvarná výchova predov�etkým na materiálno-technické
zvládnutie prípravy � jej nain�talovanie, zozbieranie vý-
stavného materiálu, jeho umiestnenie príp. rozmiestne-
nie, vytvorenie popisov k jednotlivým exponátom a pod.
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