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Modul 3
Samostatne organizované učebné procesy a situácie v pracovnom procese, ktoré si vyžadujú učenie.
Učenie zamerané na jednanie a samostatne organizované učenie.

Všeobecné upozornenia týkajúce sa modulov
Neodškriepiteľným základom pre toto ďalšie vzdelávanie, ktorý platí pre všetky moduly, je mimoriadna
orientácia na metodiku: bez výnimky sa má aplikovať to, o čom sa vyučuje, čiže moderné učebné
metódy orientované na činy, pričom vyučujúci nie sú „poučujúcimi“, ale „sprievodcami pri vyučovacom
procese“. V prípade modulov nejde o sprostredkovanie vedomostí, ide o získanie nových praktických
vedomostí, ktoré majú napomáhať pri vytvorení procesov pre skĺbenie odborného vzdelania a ďalšieho
podnikového vzdelávania. Preto účastníci spájajú učenie v rámci prezenčných seminárov s online –
učením, samoštúdiom a učením v rámci plnenia praktických úloh, ktoré plnia vo svojom vlastnom
pracovnom prostredí. Účastníci sa pravidelne stretávajú v skupinách aj so svojím sprievodcom,
vyhodnocujú skúsenosti, prehlbujú a teoreticky spracúvajú svoje vedomosti.
I. Modul 3 - Úvod
O čo ide a na čom záleží
Účastníci sa v rámci modulu 3 učia ako koncipovať a plánovať vzdelávacie procesy, ktoré spočívajú
v myšlienke samostatne organizovaného učenia, ktoré speje ku kompetenciám prostredníctvom
konania; ťažiskom sú formy učenie v rámci pracovného procesu zamerané na konanie. Pri formách
sa používajú rôzne metódy a dopĺňajú formami vyučovania v inštitúciách.
Tento koncept profesijného vzdelávania sa odlišuje od tradičných predstáv, vyžaduje si viac
porozumenia úlohy a roly vyučujúceho. Samostatné učenie je možné iba vtedy, keď vyučujúci dáva
aj voľný priestor a pracovisko sa vníma a vytvorí ako miesto pre učenie.
Konkrétne ide o sprievodcom vyučovacím procesom, t.j. nové chápanie vyučujúceho ako niekoho,
kto situácie vytvára a sprevádza nimi tak, aby boli optimálne. Mimoriadny význam má učenie na
firemných zakázkach.
Učebné ciele a obsahy modulu
- zvláštnosti samostatne organizované učenia
- didakticko – metodické upozornenia a metódy ohľadne samostatne organizovaného učenia
- metódy samostatne organizovaného učenia
- obsahy samostatne organizovaného učenia
- rámcové podmienky pre samostatne riadené učenie
- samostatne organizované učenie s digitálnymi médiami
- koncipovanie učebného aranžmánu ako príkladu pre samostatne riadené učenie
Čo by mali účastníci/ učiaci sa na konci vedieť
- účastníci poznajú metódy a aspekty učenia prostredníctvom samostatného riadenia a vedia ich
sprostredkovať,
- účastníci vedia aktívne spolupracovať na vývoji vzdelávacích opatrení v budúcnosti,
- účastníci vedia aplikovať moderné učebné metódy na pracovisku,
- účastníci sú samostatní a cítia istotu pri nových učebných podnetoch,
- účastníci prijímajú novú úlohu vzdelávajúceho k sprievodcovi učením.
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Požiadavky na samoštúdium
Účastníci si samostatne vypracujú učebný aranžmán vychádzajúci z profesijnej činnosti s elementmi
samoštúdia a výsledky prezentujú pred skupinou.
Všeobecné metodické pokyny pre sprievodcov vyučovacím procesom
- Ďalšie vzdelávanie sa vzťahuje na semináre a praktické cvičenia a na učebné materiály v online
forme.
- na seminároch je dôležité zorganizovať najmä skupinovú prácu.
- učebné a pracovné úlohy účastníkov sa prezentujú.
II. Obsahy a praktické úlohy
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3.1 Znaky samostatne organizovaného učenia
Samostatne organizované učenie sa týka priestorového a časového poriadku, prostriedkov a grupovania
osôb v rámci učebného procesu.
Obsahy učenia sa určujú na základe pracovného miesta a pracovného procesu a stupňa kvalifikácie,
voľný priestor je k dispozícii v rámci vlastného metodického procesu, samostatnej organizácie a osobnej
kontrole učebného úspechu.
Najskôr sa môže zdať nezmyselné chcieť organizovať samostatne organizované učenie. Ak sa na
problematiku pozrieme bližšie, zdá sa byť zmysluplné dať k dispozícii odporúčania, upozornenia
a rámcové podmienky pre samostatne organizované učenie z didakticko-metodického pohľadu pre
• učiaceho sa a
• pre učebného poradcu (učitelia, vzdelávatelia, koučovia, manažéri a tútori)
samostatne organizované učenie má tie isté znaky ako každé iné učenie.
Zhrnuté:
- samostatne organizované učenie je spracovanie informácií. Úspech preto súvisí so získavaním
informácií, resp. so sprístupnením informácií. Spracovanie informácií je vždy spojené s ich
hodnotením. Hodnotenie sa vzťahuje na skúsenosti učiacich sa a výsledkom je samostatne
organizované učenie. Dospelý človek má pri trénovaní činnosti nižšiu potrebu učenia.
- samostatné organizované učenie súvisí s pamäťou. Preto sa vyvolávajú pamäťové obsahy, ktoré sú
podmienené situáciami. Skoršie skúsenosti s učením sú veľmi dôležité pre samostatne organizované
učenie. Pre efekt samostatne organizovaného učenia je dôležité odborné vedomie, metódy a hodnoty.
- samostatne organizované učenie vedie k zmenám v konaní a správaní v práci. Na tom sa meria aj
úspech tejto formy učenia. 1
samostatne organizované učenie má aj špeciálne znaky, napríklad:
- je silnejšie ako činnosť viazaná na iné formy učenia.
- ide o vedomé učenie. Potrebné učebné metódy a organizačné formy sa vedome zvolia a reflektujú.
- podlieha vonkajším vplyvom a preto potrebuje určité rámcové podmienky, ktoré si učiaci sám vytvorí,
resp. ich k dispozícii dá podnik, učňovka alebo škola.
Relevantné sú pre samostatne organizované učenie motivácia, aktivita, veľkorysosť, množstvo
informácií a kontakt.
- vyžaduje si vysoký stupeň motivácie pre samostatné učenie.
- má silnejšiu väzbu na vlastnú duševnú aktivitu.
- je potrebný veľkorysý prístup toho, kto sa učí, najmä s ohľadom na čas, rozsah učenia a použitie
učebných prostriedkov a metód.
- je odkázané na dostatok informácií a prístup k informáciám.
- je odkázané na sociálny kontakt s inými učiacimi sa kvôli porovnaniu a učeniu sa od iných a výmeny
získaných poznatkov.

1

zdroj: itf Schwerin, Dr. H. J. Buggenhagen.
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3.2 Didakticko-metodické upozornenia ohľadne samostatne organizovaného učenia
Didakticko-metodická podpora je možná dvoma spôsobmi:
- priama podpora učiacich sa,
Sprostredkovaním a ponúknutím metód na rozpoznávanie problémov a ich hodnotenie, stratégií
v priamom a bezprostrednom súvise s konkrétnou úlohou,
- nepriama podpora učiacich sa,
Vďaka prostrediu a štruktúram a úlohám, ktoré učenie podporujú a vďaka duševným požiadavkám.
oba spôsoby vedú k individuálnej kultúre učenia sa, ktorá umožňuje celoživotné samostatne
organizované učenie.
3.2.1 Samostatne získaná situačná analýza
Najskôr sa analyzujú podmienky pre oblasť činnosti.
Pracovisko, jeho podmienky a pracovná úloha sú dané vopred. Pracovné zadanie popisuje dôležité
elementy pracovnej situácie, komunikačné a kooperačné podmienky a vzťahy v skupine.
Z porovnania požiadaviek a vlastných predpokladov sa dajú odvodiť potreby učenia, zámer a cieľ
učenia. Informácie sú zdrojom učebného obsahu. Cieľ a obsah sa môžu chápať ako úloha a previesť sa
do učebného aranžmánu.
Zložitejšie sa analyzujú problémové situácie, tie nie sú dané. Predchádzajúce znalosti, pozorovanie
situácie, pokusy a omyly, hypotézy, z ktorých sa vytvorí učebná úloha.
Všetky situačné analýzy majú jedno spoločné: daná situácia na začiatku činnosti sa nedá úplne
prehliadnuť. Situačná analýza sa dá vyvinúť a môže byť precíznejšia len ak činnosť ďalej pokračuje.
To ju odlišuje od formálnych učebných procesov, kde je situácia aj úloha daná.

3.2.2 Analýza vlastných predpokladov
Druhým prístupom je zaznamenanie subjektívnych predpokladov – existujúce vzdelanie, kvalifikácia,
kompetencie, motivácia, zhodnotenie. Pritom sa berie ohľad na vzájomný vplyv jednotlivých
predpokladov, kompenzácia a zosilnenie. Treba preto zaznamenať celý „profil“.
Situačná analýza je podmienka a porovnanie pre stanovenie subjektívnych predpokladov. Metódami sú
napríklad testovanie, rozhovor pri prijímaní do zamestnania, Assessment-Center alebo iba feedback. Ich
výsledky vedú k opatreniam ohľadne vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Môžu však vyvolať aj
neformálne učebné procesy, ktoré nie sú bezpodmienečne viazané na nejakú činnosť.
Vytvorenie vlastného učebného aranžmánu však smeruje k subjektívnym predpokladom pre neformálne
učenie. Učiaci sa môže vychádzať z hodnotení iných, ktoré sú ale zriedkavo k dispozícii. Vtedy ostáva
len vlastné ohodnotenie, ktoré vychádza z predpokladov pre príslušnú činnosť, aby sa stanovili
predpoklady pre samostatne organizované učenie. Samostatné ohodnotenie začína otázkou „Viem to?“
v spojení s otázkou vzťahujúcou sa na neformálne učenie „Čo sa pritom môžem naučiť?“
Pre samostatne organizované učenie je podstatné existujúce vzdelanie, kvalifikácie, motivácia,
kompetencie, ohodnotenie. Kladie to vysoké požiadavky na učiaceho sa, pretože ohodnotenie samého
seba sa neobmedzuje na jeden jediný akt, ale na proces činností a učenia sa a spolu s tým na
zlepšenie. Takže nejde o pevný obraz samého seba, ale skôr o proces vlastného rozvoja, ktorý si často
vyžaduje aj radu.
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3.3 učebný cieľ samostatne organizovaného učenia
Rozhodujúcim krokom je stanoviť si cieľ.
Cieľ nie je zameraný na vedomosti či znalosti, ktoré by sme si chceli osvojiť, ani nie na rozvoj osobnosti.
Ide najmä o úspešné konanie, resp. o želané konanie spolu s ohodnotením tohto konania a príslušnou
motiváciou.
Inými slovami: cieľ je v prvom rade orientovaný na účel. Až potom sa môžeme zamerať na potrebné
znalosti, schopnosti a zručnosti ako cieľové komponenty a zaradenie do rozvoja vlastnej osobnosti.
Ciele tu nie sú dané na rozdiel od učebných procesov, ktoré organizujú inštitúcie. Sú však dôležité, musí
ich vyvíjať ten, kto sa učí v rámci činnosti, resp. počas učenia. Na začiatku sú preto ciele nepresné
a opravia či upresnia sa až v priebehu činnosti.

Učebné ciele v orientačnej fáze
V tejto fáze môže byť učenie veľkou pomocou, najmä ak sme sa rozhodli pre komplexné
a komplikované činnosti a ich časti, z ktorých každá zodpovedá jednej orientačnej fáze. Vytvárajú sa
teda vždy modely pre nasledujúcu orientačnú fázu, pre nasledujúce učebné sekvencie, akty a konania.

učebné ciele vo fáze realizácie
samostatne organizované učenie často znamená získavanie skúseností. Zreteľné je to najmä vo fáze
realizácie, čiže priamo v rámci konania a správania sa. Zbieranie skúseností alebo získavanie
kompetencií si môže učiaci sa predsavziať ako celok v súvislosti s nejakou inou činnosťou. Cieľ tu skôr
udáva smer učenia. Jednotlivé zámerné kroky alebo zmeny smerovania sa určia v priebehu samotnej
činnosti.
Učebné ciele v kontrolnej fáze
Ide najmä o kritickú reflexiu činnosti a jej výsledku. Zaznamená sa výsledok. Zhodnotia sa získané
skúsenosti a modely, zovšeobecnia sa a uložia. To dovoľuje nakoniec kritiku stanovenia cieľov pred
a počas činnosti. Z kritiky sa vyvíjajú skúsenosti v stanovovaní učebných cieľov, ktoré vstupujú do
neformálnych integrovaných učebných procesov.

3.4 Obsahy samostatne organizovaného učenia
Sú to informácie, ktoré sa získajú počas činnosti a učenia. Nedajú sa vopred pripraviť ako pri formálnom
učení v školách, na kurzoch. Je možné získať ich až počas činnosti či v procese učenia sa – sú
produktom činnosti a samotného učenia.
Zdroje učebných obsahov
Pozostávajú z troch rozličných informačných zdrojov:
1. prvým a najdôležitejším je vnímanie a pozorovanie činnosti, spolupracovníka, priebehu činnosti, jej
výsledkov a následkov. Získanie učebných obsahov závisí od vnímania a kvality pozorovania
a vykazuje viac – menej veľké individuálne rozdiely.
2. zdroje mimo tejto činnosti majú určitý význam pre túto činnosť. Ide najmä o komunikáciu s inými
ľuďmi a média vrátane externých pamätí. Tieto informácie sčasti pochádzajú zo skorších učebných
procesov a sú v pamäti uložené. Zároveň sa získavajú aj priamo počas procesu, napríklad
v prípade externých pamätí.
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3. tretím zdrojom je vlastná pamäť. Už reprodukovanie je učením. Ale ešte oveľa viac tu ide
o reprodukovanú pamäť – o spracovanie informácií z iných zdrojov. Získavajú sa tak nové
informácie, ktoré slúžia regulácii konania a správania alebo doplneniu a oprave pamäte.

Príprava informácií k obsahom učenia
Informácie získané z rozličných zdrojov sa stávajú učebnými obsahmi tak, že počas procesu – najmä
počas spracovania informácií – sa dobre pripravia. To je dôležité, pretože takto sa informácie aj
osvojujú. Môže sa tak stať štyrmi spôsobmi:
1. najdôležitejší a najkomplikovanejší spôsob prípravy je výklad. Súvisí s vysvetľovaním
a porozumením a je predpokladom používania a ovládania. Rozlišujme medzi výkladom a tým ,čo
sa naozaj uskutoční.
Zdôrazňujú sa zvuky a tóny, signály, získavanie a spracovanie materiálov, vzory konania, návody na
použitie, konanie a spôsoby správania ľudí, jazykové informácie z komunikácie.
Zdôrazňuje sa porovnaním vlastných skúseností so skúsenosťami inýchm ktoré sa sprostredkujú
komunikáciou a médiami.
2. Spolu so zdôrazňovaním zohráva dôležitú úlohu ohodnotenie pri príprave informácií. Orientuje sa na
vlastné potreby a na pravidlá a normy konania a správania, napr. v podniku. Informácie o samotnej
činnosti sa vyhodnocujú špeciálne podľa účelu a využitia. Hodnotí sa aj spolupráca, vlastné
správanie a správanie iných.
3. Na základe zdôrazňovania a hodnotenia sa volia obsahy učenia. Hlavným kritériom je v prípade
samostatne organizovaného učenia, či informácie alebo obsahy sú relevantné pre činnosť. Ak na
konanie a učenie nie je veľa času, pristúpi sa od relevantných k vysoko dôležitým obsahom a na ne
sa kladie dôraz.
Ďalším kritériom je množstvo informácií, kapacita učiacich sa prijímať informácie je obmedzená. Pri
reálnych činnostiach, profesijnej práci a práci funkcionára sa to nedá tak ľahko riadiť, pretože tu tok
informácií nezáleží od 2udí – od učiacich sa. Ak je informácií priveľa, je potrební rátať s tým, že je
možné absorbovať iba ich časť, činnosť sa teda nebude vykonávať plnohodnotne.
4. nasleduje usporiadanie informácií, resp. obsahov. V prvej línii ho určuje samotná činnosť, lebo
priebeh konania a správania prináša poradie a zadelenie informácií.
priradenie informácií, ktoré pochádzajú z iných zdrojov sa uskutočňuje v rámci individuálneho
učebného procesu, nevyžaduje zmenu priebehu činnosti, ale môže ju ovplyvniť. Učiaci sa tu často
potrebuje „pauzu na zamyslenie“.

V súvislosti s prípravou informácií na obsahy poukazujeme na rozdiely voči učeniu, ktorý organizujú iní.
V školách, na kurzoch atď. sa príprava určí vopred. V prípade samostatne organizovaného učenia to
musí zvládnuť učiaci sa sám, čo spôsobuje najviac ťažkostí.
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3.5 Metódy v rámci samostatne organizovaného učenia
Tu nejde iba o jednotlivé metódy, ale o celkový disponibilný repertoár metód. Použitie metód sa tiahne
celým učebným procesom.
Metódy potrebné pre samostatné organizovanie učenia sa dajú rozdeliť do troch skupín. Málokedy sa
aplikujú samostatne, väčšinou sa spájajú metódy z rôznych skupín.
V prvej skupine sa nachádzajú činnosti, ktoré sa stávajú metódami v procese učenia. Patrí sem učenie
pokusom, skúmaním, trénovanie, napodobňovanie. Sú to relatívne všeobecné metódy spojené
s mnohými činnosťami. Okrem toho z množstva špecifických činností vychádzajú aj špeciálne metódy
učenia.
V druhej skupine sa nachádzajú metódy myslenia, ktoré sa vyskytujú v zámernej činnosti a využívajú sa
ako metódy učenia integrovaného do činností. Sú to najmä logické metódy, analytické a syntetické.
Mimoriadnu úlohu v rámci učenia integrovaného do činností zohrávajú metódy operovania na internom
modeli a porovnania variantov, ktoré dopĺňajú a obohacujú klasické metódy najmä v orientačnej fáze
činnosti.
Činný človek si na metódy tak zvykol, že si ich nie vždy uvedomuje. Použitie učebných metód sa do
povedomia opäť dostane, preto sa činnosť zdá viac uvedomelá.
Treťou skupinou by boli metódy vnímania a pozorovania, ktoré sa často používajú s metódami prvej
alebo druhej skupiny.

3.6 Samostatne organizované učenie pomocou digitálnych médií (E-Learning)
E-Learning v podniku
Samostatne organizované učenie v pracovnom procese sa bude v budúcnosti uskutočňovať najmä
pomocou digitálnych médií, t.j. tzv. E-Learning. Najmä veľké podniky už teraz využívajú E-learning pre
vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. 55 percent podnikov s viac ako 1000
zamestnancami využíva elektronické učenie pomocou počítača a internetu. Stredne veľké firmy musia
ešte čo to dobehnúť.
Najväčší význam majú klasické formy E-Learning - u. pri učení podporovanom internetom pomocou
Web Based Training (WBT), školí sa online a často sa online pracuje. WBT preberajú vyučovaciu
funkciu, ponúkajú systematické informácie, stanovujú úlohy, analyzujú odpovede a dokážu podať
cielenú spätnú väzbu.
V prípade Computer Based Training (CBT) sa aplikácie dodajú na CD-Rom alebo DVD. Cvičebné
a tréningové programy CBT slúžia k tomu, aby sa poznatky precvičili a upevnili. Prítomnosť trénera nie
je nutná. Okolie tohto druhu sú vhodné najmä vtedy, keď je potrebné sprostredkovať fakty. Väčšina CBT
(Computer Based Training) dostupných na trhu sú len tréningové programy.
Teleteaching pomocou videokonferencií a virtuálnych tried: účastníci sú v spojení na internete alebo cez
telefón. Teleteaching pripomína bežné vyučovanie. Prednášky, prezentácie a pódiové diskusie bežia
live (synchrónne), resp. sa zaznamenávajú (asynchrónne) pre potreby v budúcnosti. Učiaci sa sa môže
„just-in-time“ dostať k zdrojom, resp. „konzervám“: na pracovisku, na cestách, doma. Výhodou
teleteachingu je vzájomná komunikácia, kladenie otázok a diskusie.
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Web 2.0-nástroje ako Wiki alebo sociálne siete majú stále vyšší význam v rámci podnikového
vzdelávania. Dobrá jedna tretina podnikov využíva Wiki a weblogy. Firmy využívajú aj podcasty alebo
videocasty, čiže zvukové a obrazové nahrávky seminárov, ktoré sa dajú prehrať na internete a sociálne
siete, kde môžu účastníci hovoriť o pracovne relevantných témach.

Pedagogické aspekty
E-Learning ponúka radu výhod najmä pre malé a stredné podniky, pretože majú vysoký didaktický
potenciál vďaka možnosti názornej prezentácie, nových foriem komunikácie alebo individualizácie
učebného procesu.
Ďalšie pedagogické výhody:
Interakcia
Chaty, videokonferencie, emaily a diskusné fóra umožňujú výmenu informácií medzi tútormi a učiacimi
sa. Je tak poskytnutá efektívna interakcia s docentmi a ďalšími účastníkmi.
Kontrola
Úspech v učení účastníkov sa môže zmerať napr. cieľovej kontroly na konci učebného modulu na
základe objektívnych kritérií.
Tolerancia chýb
Účastníci E-Learning-u sa pohybujú v bezrizikovom prostredí, ktoré toleruje chyby a experimenty.
Účastníci budú na chyby upozornení, bez toho, aby ich ostatní účastníci „odhalili“.
Centrálne odôvodnenie použitia E-Learning-u v malých a stredných podnikoch sa odvíja od
spoločenského rozvoja. Pod heslom celoživotné vzdelávanie sa tematizuje skutočnosť, že pôvodné
vzdelanie má stále menší vplyv na profesijnú kariéru. Učebné procesy sa doteraz uskutočňovali pred
začatím profesijného života, dnes sa však vzdelávanie tiahne celým profesijným životom. Učenie
a práca sú si stále bližšie, objavuje sa nutnosť nanovo „vystavať“ manažment učebných
a vedomostných procesov v podnikoch. Mnohé učebné procesy sa prijímajú priamo v podniku a v úzkej
súvislosti s pracovnými úlohami ako „učenie v pracovnom procese“. Stále väčší význam má aj
samostatne riadené učenie. Zamestnanci sami určujú formu a obsah učenia, aby bol ich pracovný svet
komplexnejší.
E-Learning má v rámci konceptu samostatne riadeného učenia mimoriadnu pozíciu. Na základe motta
„any time, any place, any path, any pace” sa e-learning zdá byť univerzálne prístupným a špeciálne pre
podnikové ďalšie vzdelávanie pre neformálne učenie blízko pracoviska („just in place“), kedykoľvek („just
in time“), podľa potreby („on demand“).
Možnosť samostatného riadenie v rámci E-Learning ohľadne
• Cieľov a obsahov učenia (čo),
• Metód a sociálnych foriem (ako, s čím a s kým) a
• koordinácie (kedy, kde, ako dlho)
podniky a zamestnanci spoznávajú čoraz viac, najmä ak ide o časovú a priestorovú flexibilitu ako
výhodu E-Learning-u.
V praxi sa výhody E-Learning-u pre celoživotné učenie a samostatne riadené a neformálne učenie
v podnikoch ešte stále neidentifikujú.
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3.7 Učebný aranžmán „izolátory“ – príklad samostatne riadeného učenia
Učebný aranžmán ohľadne látok "tepelná izolácia" sa prevádza pre dvojitú kvalifikáciu murárov
a tesárov.
Prekračuje odbory a miesto učenia a je koncipované pre teoretické a praktické vzdelávanie. Každý
predmet na odbornej škole, vzdelávacie centrum a podniky prispejú k celkovému spracovaniu učebného
aranžmánu.
Popri samostatnom osvojovaní si odborných znalostí k tematike „izolačné látky“ ide najmä
o kompetencie prekračujúce odbory, ktoré podporujú učebný aranžmán ako:
Interakcia v rámci učebnej skupiny
• tvorenie skupín, práca v skupinách
• fázy samostatnej práca vs. fázy skupinovej práce
• neformálne učenie a výmena informácií
Samostatné riadenie učebného procesu
• Plánovanie času, priebehu, krokov, spôsobov, zadaní
• Rozhodnutie pre variant, konanie, koncepty
Priblíženie k vedeckej práci
• Spoznávanie problémov, riešenie problémov, hodnotenie riešenia problémov
• Transfer prírodovedných poznatkov na stavebných konštrukciách
• Prezentovanie výsledkov
Komunikácia s externými odborníkmi, podnikmi a úradmi
• Otvorením učebných miest škola a nadpodnikové vzdelávacie centrum sa vytvorí úzky vzťah k
realite.
Pre spracovanie učebného aranžmánu vytvorili odborní učitelia a školitelia situáciu vychádzajúcu zo
stanovenia problému.
Problém:
Staré stavby v Nemecku sa nevyrovnajú požiadavkám na tepelnú izoláciu. Spotreba vykurovacích
prostriedkov je vysoká, rovnako aj záťaž životného prostredia.
Situácia vyžadujúca si konanie:
Spracovanie ponuky pre ekonomicky a ekologicky výhodné tepelné izolovanie za účelom ozdravenia
vonkajších stien starých budov.
Popis stavby:
Steny sú z vápencovo-pieskového kameňa s hrúbkou 1800 kg/m3 ..
Podlaha je z bežného betónu s hrúbkou 2400 kg/m3.
Strešná konštrukcia: sosnové drevo 500 kg/m3 .

3.7.1 Proces učebného aranžmánu
Učni dostanú k dispozícii sprievodný text s výkresmi, otázkami, odkazmi na dodatočné informačné
zdroje na spracovanie a ďalšie médiá (odborné knihy, tabuľky, video atď.). okrem toho majú príležitosť
používať školskú knižnicu. Učiteľ ich uvedie do problematiky „izolácia“ a počas celého tvorenia
učebného aranžmánu pôsobí ako poradca v prípade problémov a otázok.
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V rámci praktického profesijného vzdelávania pokračujú učni v učebnom aranžmáne. Vyberie sa výsek
rodinného domu, ktorý sa má zatepliť.
Dôležité je spracovanie izolačných dosiek v rohoch okien, správne rozdelenie kotevných tyčí, stredové
umiestnenie záchytných podložiek a zapracovanie izolácie proti vlhkosti. Z pohľadu stability treba dbať
na výšku vrstvy, zvislicu a olovnicu.
Priebeh procesu v rámci praktického vzdelávania:
1. Analýza zadania projektu
2. Nákres pôdorysu na PC
3. Spájacie riešenie a pohľad aj s týmto riešením
4. Kalkuláciu v programe Excel
Kalkulujú sa
- objem
- množstvo malty
- množstvo omietky
- materiálové náklady
- platy
- potrebný čas
5. Kalkulácia hodnoty K
6. Praktické prevedenie zadania

1. Úvodná fáza
Fáza slúži na motivovanie učňov a ich orientáciu na cieľ.
východiskovým bodom je nasledovný problém:
Staré stavby sa nevyrovnajú požiadavkám na tepelnú izoláciu. Spotreba vykurovacích prostriedkov je
vysoká, rovnako aj záťaž životného prostredia.
Zadanie pre učňov:
Zákazník chce ozdraviť vonkajšie steny svojej starej budovy. Potrebuje ekonomicky a ekologicky
výhodnú ponuku tepelnej izolácie.
2. Prípravná fáza
Vytvoria sa pracovné skupiny a na základe úvodných otázok sa vytvorí rešerš izolačných látok.
Pracovné skupiny si formulujú otázky, ktoré by bolo treba zodpovedať, aby zadanie spracovali.
Spoločne sa vypracujú stavebno-technické a stavebno-fyzikálne súvislosti.
3. Fáza plánovania
Čiastkové úlohy pre učebný aranžmán sa spoločne určia a zaznamenajú. Stanovia sa pracovné kroky
a časový plán.
Učiteľ fázu podporuje, upozorňuje ohľadne metodiky práce a poprípade poskytne dodatočné informácie.
Učni si čo najsamostatnejšie pripravia exkurziu (výrobcovia izolačného materiálu a jeho spracovatelia,
obchod so stavebným materiálom).
- výber podniku
- kontaktovanie
- vypracovanie postupu pri interview
- zorganizovanie cesty
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4. Fáza realizácie
Obsahuje nasledovné kroky:
- realizácia exkurzie
vo zvolenom podniku sa vykoná obhliadky a v zmysle pripravených otázok interview. Učni potom
vytvoria dokumentáciu.
- spracuje sa zadanie pomocou otázok
- príprava prezentácie
- projektová mapa
- príprava vzorovej kolekcie izolačného materiálu
- praktické cvičenie
5. Fáza vyhodnotenia
Vyhodnocuje sa na základe prezentácie s učiteľmi, školiteľmi a zástupcami podniku.
- simulované zákaznícke poradenstvo ohľadne ozdravenia starej budovy
- predstavenie vzorovej kolekcie izolačných materiálov
3.7.2 Rámcové podmienky pre samostatne riadené učenie
Spracovanie učebného aranžmánu ukázalo, že samostatne riadené učenie predpokladá určité rámcové
podmienky. Vyžadujú sa väčšie a dobre vybavené priestory (stena pre metaplán, flipchart, videosystém
,počítač). Rozdelenie priestoru musí umožňovať prácu viacerými spôsobmi. Musí byť vhodná pre
sprostredkovanie informácií a pre prezentácie v pléne , ale aj pre prácu v malých skupinkách
a samostatnú prácu.
Samostatne riadené učenie podporuje knižnica s potrebnou literatúrou a odbornou literatúrou. Učni
musia mať možnosť zaobstarať si materiál, informácie alebo médiá aj mimo školy, ak to učebný proces
situačne potrebuje.
K samostatne riadenému učeniu patrí aj organizovanie učenia, ako flexibilný časový plán, stanovenie
ťažísk, individuálne plánovanie postupov. Poradcami sú kvalifikované osoby so skúsenosťami, ktoré sú
vždy dostupné.

3.7.3 Formy kontroly úspechu učenia pri samostatne riadenom učení
Pre objektívne posúdenie, sledovanie a hodnotenie učebného a pracovného procesu sú potrebné
smernice, úvodné otázky, vyhodnocovacie dotazníky.
Nasledovné príklady sa uplatnili pri spracovaní učebného aranžmánu:
Podľa cieľa a obsahu učebného aranžmánu sa môžu modifikovať.
Príklad: Smernica
Učebný aranžmán „izolačné látky“ – príprava prezentácie a prezentovanie
I. Referencia k stanoveným úlohám
-

pomenovanie zadania úloh
stratégia riešenia
odôvodnenie stratégie riešenia
presvedčivé podanie výsledkov
pomenovanie problémov pri spracovaní
otvorené otázky

II. Referencia k prezentácii
- logické členenie
- voľné prezentovanie podľa oporných bodov
- hovorte nahlas a zreteľne
- vyjadrujte sa zrozumiteľne
VETwin-winModel
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- vyzdvihnite podstatné
- nadviažte na predchádzajúceho prednášajúceho
- využite pri prezentovaní médiá

Príklad: úvodné otázky
Učebný aranžmán „izolačné látka“ . zásady tepelnej izolácie
- ktoré časti domu je potrebné zabezpečiť proti strate tepla?
- ktoré oblasti konštrukcie domu tepelná izolácia priamo ovplyvňuje?
- pri ktorých budovách sa musí brať ohľad na mimoriadnu tepelnú izoláciu?
Aké izolačné materiály existujú?
Ktoré izolačné látky sú vhodné v ktorých prípadoch?
Oblasť

Izolačný materiál

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

Hovorte o význame tepelnej izolácie z ekologického hľadiska!
vysvetlite, prosím, stavebno-fyzikálne zásady tepelnej izolácie!
Fyzikálna veličina

Vysvetlenie

Meracia jednotka

Teplota
Koeficient tepelnej vodivosti
Tepelná odolnosť
Koeficient prechodu tepla
Koeficient prenosu tepla
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e-learning

úloha odborníka vyučujúceho

zostavenie tímu

metódy

zdroje
materiály

učebné a pracovné ciele,
pracovné zadanie, pracovná
úloha, obsahy

Učni a vyučujúci spolu obstarajú
materiál
Spoločné radenie sa
o najlepších učebných
a pracovných metódach,
rozhodnutie uskutoční učeň
Skupiny sa vytvoria na návrh
učňa

V úzadí, dáva návrhy a
upozorňuje, radí

Vyučujúci ako tútor podporuje
proces e-learningu

Učni plánujú použitie materiálov,
zaobstarajú ich alebo objednajú

Slobodné zvolenie spôsobu
učenia učňami, práca aj mimo
vzdelávacieho centra

Integratívny; na želanie
poradenstvo; celkom v úzadí

Učni vedia suverénne
zaobchádzať s touto učebnou
formou. www je integrovaný.
Sami určujú nakoľko využívajú
iné učebné formy

Slobodný výber záujmov a
sklonov

Pracovné zadanie prichádza od
podniku. Učni spolu
s vyučujúcimi formulujú
problém a ciele.

Jednotky samostatného učenia sú vo
forme CBT

Silná štruktúra, záväzné inštrukcie

Spoločné radenie sa o najlepších
učebných a pracovných metódach,
konečné odporúčanie alebo
rozhodnutie padne od školiteľa
Vyučujúci a učni ovplyvňujú tvorbu
skupín

Učni vyberajú zo zadaného materiálu

Pracovné zadanie prichádza od
podniku.
Z toho odvodené ciele a úlohy udáva
podnik , resp. servisní vyučujúci.
Učni obsahy štrukturujú a sami si
vypracujú ich priebeh

zatiaľ nemožné

Pracovné zadanie prichádza od
podniku. Učni sami formulujú
problém a ciele.

výrazné

samostatne organizované učenie v podnikovom pracovnom procese

e-learning i zatiaľ nie je
integrovaný

Požiadavky a jasné
inštrukcie, kontroluje a
dozerá

Školiteľ a školiaci odborník
vytvoria spoločne tím

Školiteľ predpíše učebné
a pracovné spôsoby.

Materiál je pripravený
a kompetentný

Pracovné zadanie
prichádza od podniku.,
školiteľ sám stanovuje
úlohy, ciele, obsahy a
priebeh

3.8 Tréningový kurz pre samostatne organizované učebné procesy v rámci pracovného
procesu
Samostatne organizované učebné procesy určuje samostatná zodpovednosť učiacich sa za konanie.
Aktívne osvojenie si vedomostí prostredníctvom aranžmánu učiteľ – učiaci sa, ktoré umožňujú
samostatne spracovať skutočnosť.
Účastníci sa v rámci tréningového kurzu učia plánovať profesijné vzdelávacie plány, ktoré spočívajú
v samostatne organizovanom učení, ktoré napomáha k vytváraniu kompetencií prostredníctvom
konania. Ťažiskom sú formy učenia v pracovnom procese orientované na konanie.
Konkrétne v kurze ide o nové chápanie role vyučujúceho, ktorý vytvorí situáciu, sprevádza ňou, aby
bolo učenie optimálne.
Koncept je založený na získavaní skúseností. Obsahy sa sprostredkúvajú face to face, uplatňujú sa
prakticky, ale aj v rámci samoštúdia. Každý modul obsahuje 20 – 30 minútový teoretický input, 60
minútové aplikovanie.
Plánovanie kurzu - príklad
Inštitúcia:
Dĺžka kurzu:
Navrhovateľ:
Kurz sa koná:
Počet účastníkov:
Cieľová skupina:

FRG Rumänisch-Deutsche Stiftung Timisoara/Rumänien
22 hodín
Nicolae Cernei

školitelia v oblasti stavebníctva

Kompetencie a učebné ciele účastníkov:
- vedia sprostredkovať metódy a aspekty učenia prostredníctvom samostatného riadenia,
- vie prebrať aktívnu úlohu pri rozvoji budúcich profesijných vzdelávacích opatrení,
- vie použiť moderné učebné metódy na pracovisku a v pracovnom procese,
- je si vedomý zodpovednosti v rámci QM a profesijného vzdelávania.
- je schopný implementovať učebný princíp pri rozvoji profesijných kurzov,
- vie nasmerovať učňov, aby sa procesy dali vytvoriť a sprevádzať nimi,
- vie sprostredkovať zmenu úlohy školiteľa.
Požiadavky na učiacich sa:
- uvedomenie si vlastných učebných cieľov
- pripravenosť učiť sa
- iniciatíva a nezávislosť
- akceptovanie vlastnej zodpovednosti
- kreativita a schopnosť riešiť problémy
- schopnosť, motivácia, koncentrácia a pracovná disciplína
- stratégie informačných rešeršov a ich spracovania

Zdroje:
1. Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D. (2007). Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice, Verlag Polirom, Iaşi
2. Simmonds, D. (2008). Proiectarea şi livrarea programelor de training, Verlag Codecs, Bukarest
3. Lawson, K. (2006). The trainer's handbook, Pfeiffer, San Francisco
4. Gugel, G. (2007). Metode lucru în educaţia adulţilor, Verlag Mirton, Timişoara

6.

90'
- ceruzky
- papier
- poznámkové listy

etapy identifikácie a merania
výsledkov samostatne riadeného
učenia

etapy identifikácie a merania
výsledkov samostatne riadeného
učenia v pracovných situáciách

90'

90'

Metódy v rámci
učenia
prostredníctvom
samostatného
riadenia
Výsledok učenia
prostredníctvom
samostatného
riadenia

5.

- Flipchart
- Formuláre

90'

- pracovní listy
- PowerPoint prezentácia

Formulovanie účelu učenia
v príslušnosti k samostatne
riadenému učeniu;
Vyvíjanie učebných fáz
samostatne riadeného učenia

4.

- Texty
- Tabule
- Marker

90'

90'

Dĺžka

Samostatne riadené učebné metódy;
metódy aplikovateľné v praxi

Účel učenia prostredníctvom
samostatného učenia – vyvinutý na
základe vopred stanovenej činnosti

Voľba a rozvoj obsahov
samostatne riadeného učenia

- Farebné kartóny

- pracovné listy
- dotazníky

Potrebné pomôcky

Osvojenie si hlavných metód
samostatne riadeného učenia;
Analýza samostatne riadených
učebných metód

Možnosť rozvoja individuálnej
učebnej kultúry

Identifikácia znakov organizácie
učenia samostatne riadeného
učenia

Znaky učenia
prostredníctvom
samostatného
riadenia
Didaktickometodické
poznámky ohľadne
samostatného
riadenia
Účel učenia a obsah
učenia
prostredníctvom
samostatného
riadenia

2.

3.

Informácia o pravidlách účasti na
kurze;
Ohodnotenie kurzu;
Dohodnutie obsahu a didaktických
učebných stratégií
Rozdiely a podobnosti v porovnaní
s inými formami učenia;
porovnávacia analýza

Predstavenie tematiky kurzu;
účastníkov ako učebnej skupiny

Úvod do
problematiky kurzu

1.

Učebné činnosti

Ciele:

Modul

Por.
č.

Poznámky

Procesy riešenia
problémov

Učenie spoluprácou

Konečné hodnotenie

9.

10.

11.

VETwin-winModel

8.

Učenie orientované na
profesijnú činnosť
a pracovný proces
Učebné prostredie

7.

Hodnotenie / evaluácia
vzdelávacích opatrení
prostredníctvom účastníkov
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Vyučujúci ako pozorovateľ, poradca,
mentor uľahčuje učenie
prostredníctvom spolupráce , štádiá
učenie pomocou spolupráce
Potvrdenie pre účastníkov na základe
hodnotenia prostredníctvom
pracovnej oblasti;
Feedback účastníkov k obsahu,
metodike a výsledkom

Hľadanie kreatívnych riešení,
využívanie analógií pre riešenie
problémov

Identifikácia alternatívnych
stratégií pre riešenie problémov;
Vysvetlenie dôležitosti
systémového plánovania pri
riešení problémov

Aplikovanie učebných úloh
prostredníctvom spolupráce
v rámci profesijného vzdelávania

Nástroje pre analýzu, ktoré podporujú
rozpoznanie možností rozvoja
a zmien v spoločnosti
Modely pre učenie na pracovisku

Rozvoj cvičení orientovaných na
profesijnú činnosť a pracovný
proces
Prispôsobenie obsahu
samostatne riadeného učenia
situáciám a učebným procesom
na pracovisku

- ceruzky
- kartóny
- papier
- poznámkové listy

- priestor pre každú
skupinu
- dotazník

- formuláre
- dotazník

- PowerPoint
prezentácia
- Whiteboard

- Papier
- Marker

90'

90'

90'

90'

90'

Modul 1. Úvod
Navrhované činnosti

Kľúčové obsahové
jednotky

Didaktická stratégia

Spoznávanie účastníkov,
identifikácia potreby učenia

Organizačné pokyny,
Cvičenie na „prelomenie
ľadu“,
predstavenie kartónu

Metóda
hodnotenia
Dotazník

Informácia o pravidlách účasti na
kurze;
Ohodnotenie kurzu;
Dohodnutie obsahu a didaktických
učebných stratégií

Modul 2. Znaky učenia prostredníctvom samostatného riadenia
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
Didaktická stratégia
jednotky
Rozdiely a podobnosti v porovnaní
s inými formami učenia;
porovnávacia analýza

Práca v skupinách,
Využívanie techniky,
metaplán

Modul 3. Didakticko-metodické poznámky ohľadne samostatného riadenia
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
Didaktická stratégia
jednotky
Možnosť rozvoja individuálnej
učebnej kultúry

Zdroj učebných obsahov;
Príprava informácií pre
učebný obsah;
Situačná analýza;
Analýza vlastných
predpokladov

Rozdelenie v rámci
skupiny
Diskusia
Prípadová štúdia

Modul 4. Účel učenia a obsah učenia prostredníctvom samostatného riadenia
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
Didaktická stratégia
jednotky
Účel učenia prostredníctvom
samostatného učenia – vyvinutý na
základe vopred stanovenej činnosti

Účel učenia v orientačnej
fáze, vo fáze realizácie
a v kontrolnej fáze

Frontálne vyučovanie,
Panelové diskusie,
hra - roly, skupinová
diskusia

Modul 5. Metódy v rámci učenia prostredníctvom samostatného riadenia
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
Didaktická stratégia
jednotky
Samostatne riadené učebné
metódy;
metódy aplikovateľné v praxi

Stratégia kontextových prác,
metóda výkonného čítania
Technika RICAR
(prelistovať, pýtať sa,
prečítať si, prehĺbiť správu,
zopakovať),
Technika PQRST (preview,
questions, reading,
summary, test)
Technika APASE (prvý
tréning, plánovanie,
prispôsobenie, aktívne
štúdium, ohodnotenie)
metóda textového
komentára,
Technika čítania
s vytvorením písomného

Skupinová práca,
Hra - roly,
Výmena skúseností

Metóda
hodnotenia
Feedback
Vyhodnotenie

Metóda
hodnotenia
Feedback
Vyhodnotenie

Metóda
hodnotenia
Feedback
Vyhodnotenie

Metóda
hodnotenia
Feedback
Vyhodnotenie

textu,
Metóda učenia
prostredníctvom analýzy
obsahu,
Metóda mozgovej mapy,
Metóda učenia
predvádzaním

Modul 6. Výsledok učenia prostredníctvom samostatného riadenia
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
Didaktická stratégia
jednotky

Metóda
hodnotenia

individuálna práca,
poznámky,
Interview,
Prípadová štúdia

Feedback
Vyhodnotenie

Modul 7. Učenie orientované na pracovný proces
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
jednotky

Didaktická stratégia

Metóda
hodnotenia

Nástroje pre analýzu, ktoré
podporujú rozpoznanie možností
rozvoja a zmien v spoločnosti

Rozvoj cvičení
orientovaných na profesijnú
činnosť, pracovný proces
a celoživotné vzdelávanie

Skupinová práca,
výskum,
pavúčia sieť

Feedback
Vyhodnotenie

Kľúčové obsahové
jednotky

Didaktická stratégia

Metóda
hodnotenia

vytvorenie pracoviska ako
prostredia pre učenie,
samostatne riadené učenie
orientované na činnosť,
pracovisko,
Vzťah medzi samostatne
riadeným učením a učením
na pracovisku

individuálna práca,
prezentácia,
simulačné hry,
výskum

Feedback
Vyhodnotenie

Didaktická stratégia

Metóda
hodnotenia

Skupinová práca,
brainstorming,
plánovacia hra

Feedback
Vyhodnotenie

etapy identifikácie a merania
výsledkov samostatne riadeného
učenia

Modul 8. Okolie
Navrhované činnosti
Modely pre učenie na pracovisku

meranie reakcie,
meranie úspechu pri učení –
nové poznatky a schopnosti,
meranie správania

Modul 9. Procesy riešenia problémov
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
jednotky
Hľadanie kreatívnych riešení,
využívanie analógií pre riešenie
problémov

VETwinwinModel

kritické myslenie,
reflexívne učenie,
projektová práca,
time management

Modul 3
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Modul 10. Učenie pomocou spolupráce
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
jednotky
Školiteľ ako pozorovateľ,
poradca, mentor uľahčuje
učenie prostredníctvom
spolupráce , štádiá učenie
pomocou spolupráce

Orientačná fáza,
Stanovenie noriem,
Riešenie konfliktov,
produktivita,
vyriešenie

Modul 11. Konečné vyhodnotenie
Navrhované činnosti
Kľúčové obsahové
jednotky
Potvrdenie pre účastníkov na
základe hodnotenia
prostredníctvom pracovnej
oblasti;
Feedback účastníkov k obsahu,
metodike a výsledkom

VETwinwinModel

Hodnotenie/ evaluácia
vzdelávacích opatrení
účastníkmi

Didaktická stratégia

Metóda
hodnotenia

skupinová práca,
používanie naučeného,
tímová hra medzi
skupinami

Feedback
Vyhodnotenie

Didaktická stratégia

Metóda
hodnotenia

Frontálne vyučovanie,
Kritika na seminári

Feedback
Vyhodnotenie

Modul 3
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