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1. Úvod 

Nezisková organizácia EDULAB so sídlom Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava, vznikla 

18. 5. 2012, bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom:  

OVVS-10922/376/2012-NO. 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v týchto oblastiach: 

• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. 

Uvedené všeobecne prospešné služby poskytuje v týchto aktivitách: 

• realizácia seminárov, konferencií a besied,  

• popularizácia a osvetová činnosť v oblasti výučby prostredníctvom IKT technológií,  

• zvyšovanie kompetencií pedagógov a žiakov v oblasti výučby a učenia prostredníctvom 

IKT technológií,  

• prezentácia moderných metód výučby pre všetky stupne škôl,  

• tvorba a publikácia vlastných informačných materiálov v tlačenej a elektronickej 

podobe, 

• výskum, vývoj a výroba metodických didaktických pomôcok a príručiek,  

• organizácia súťaží pre deti a mládež, 

• popularizácia prírodných a humanitných vied a kultúry,  

• poradenská činnosť v oblasti vzdelávania,  

• analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov. 
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Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2017 s uvedením vzťahu k účelu založenia 

neziskovej organizácie. 

Nezisková organizácia počas roka 2017 vykonávala nasledovné činnosti: 

2. Malá finančná akadémia s Kozmixom 

Malá finančná akadémia s Kozmixom je projekt primárne určený pre 3. a 4. ročník prvého 

stupňa základnej školy. Je zameraný na rozvoj kompetencie finančnej gramotnosti. Celý 

projekt tvoria tri súčasti:  

• metodická príručka pre učiteľa, 

• interaktívne materiály a motivačné videá na portáli Kozmix.sk, 

• vzdelávacia hra Naše mesto.  

• Pracovný zošit „Kozmix na návšteve“ 

Všetky časti projektu tvoria jeden celok, ktorý učiteľ využil v rámci bežného vyučovania. 

Projekt bol realizovaný v mesiacoch marec – májl 2018. Zúčastnilo sa ho 353 jednotlivých tried 

z 247 škôl. Do aktivít sa tak zapojilo viac ako 6500 žiakov.  

Tvorcom a realizátorom projektu je Nezisková organizácia EUDLAB. Partnermi projektu sú 

spoločnosti: Tatra Banka a.s. a AGEMSOFT, a.s. 

Webstránka projektu: http://akademia.kozmix.sk 

2.1 Časový harmonogram projektu 

Prípravná fáza: 1. 10. 2017 – 28. 2. 2018 

Registrácia do projektu: 12. 3. 2018 – 23. 3. 2018 

Štart projektu na školách: 2.4. 2018 – 6.4. 2018 

Ukončenie projektu na školách: 31.5. 2018 

2.2 Vzdelávacie ciele projektu 

Finančná gramotnosť je široká téma a nie všetky oblasti sú vhodné pre žiakov prvého stupňa. 

Keďže mal projekt obmedzené časové trvanie, museli sme pristúpiť k výberu tém, ktoré 

pokryjeme vzdelávacími aktivitami. Pri výbere tém a kľúčových pojmov sme vychádzali 

z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý obsahuje odporúčané vzdelávacie ciele 
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pre všetky stupne štúdia. Tento dokument1 vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a má odporúčací charakter pre pedagógov, ktorí si pripravujú na tému finančnej 

gramotnosti vlastné materiály. Po zvážení primeranosti veku sme vybrali tieto oblasti: 

• Človek vo sfére peňazí 

• Zabezpečenie peňazí 

• Finančná zodpovednosť 

• Plánovanie a hospodárenie 

• Sporenie a investovanie 

Metodická príručka, vzdelávacie materiály na portáli Kozmix.sk a hra Naše mesto reflektovali 

svojím obsahom tieto oblasti. Na základe tém sme určili očakávané kompetencie, ku ktorým 

by mali aktivity smerovať, kľúčové pojmy a vzdelávacie ciele. Tento komplexný materiál slúžil 

ako východisko pre autorský tím zložený z pedagógov z praxe, ktorí vytvárali konkrétne 

vzdelávacie aktivity.  

2.3 Prehľad zaregistrovaných škôl podľa regiónov: 

samosprávny kraj 
počet zapojených 

škôl 

počet zapojených 

tried 

Banskobystrický 33 39 

Bratislavský 37 48 

Košický 38 49 

Nitriansky 41 51 

Prešovský 38 49 

Trenčiansky 18 23 

Trnavský 22 28 

Žilinský 47 66 

 
247 353 

                                                        

1 https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf 
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2.4 Výsledky dotazníkov pre učiteľov 

Na záver projektu sme učiteľom a žiakom zaslali dotazníky, ktorými sme chceli získať spätnú 

väzbu. Celkovo na dotazník odpovedalo 157 pedagógov, teda 55 % zúčastnených učiteľov.  

Respondenti odpovedali na otázky hlavne prostredníctvom štvorstupňovej škály, pričom 

najhoršie hodnotenie dostalo jeden bod a najlepšie štyri body. 

 

Hodnotiaca škála: 

• neuspokojivé   – 1 bod 

• priemerné  – 2 body 

• dobré    – 3 body 

• veľmi dobré   – 4 body 

 

Výber odpovedí hovorí o mimoriadne pozitívnej spätnej väzbe na projekt. Vo výbere 

neuvádzame všetky odpovede, nakoľko niektoré otázky nie sú relevantné pre záverečnú 

správu.  

Negatívna spätná väzba sa bola vyjadrená v otvorených otázkach, kde mali učitelia uviesť tri 

slabé stránky projektu. Opakovali sa najmä tieto dva momenty: 

• krátky čas na realizáciu projektu – učitelia nestihli zrealizovať všetky aktivity 

z metodiky, 

Otázka z dotazníka: Ohodnoťte metodickú príručku projektu “Malá finančná akadémia s 

Kozmixom” 
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Otázka z dotazníka: Ohodnoťte interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk. 

 

 

 

Otázka z dotazníka: Ohodnoťte hru NAŠE MESTO. 

 

 

 

Otázka z dotazníka: Ohodnoťte zošit Kozmix na návšteve. 
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Otázka z dotazníka: V ktorej oblasti podľa Vás žiaci dosiahli najväčší rozvoj? 

 

Otázka z dotazníka: Označte tri kľúčové kompetencie, ktoré podľa Vás projekt najviac rozvíjal. 
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2.5 Záverečné poznámky k projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom 

Malá finančná akadémia s Kozmixom je projekt, v ktorom sme aplikovali všetky skúsenosti 

nadobudnuté počas viac ako 6 ročnej práce v prostredí slovenského školstva. Koncept 

projektového kufríka, ktorý obsahuje všetky potrebné materiály pre učiteľa a žiakov pre 

úspešnú realizáciu projektu sa ukázal byť veľmi efektívny. Pozitívna spätná väzba od učiteľov 

naznačuje, že ocenili práve dôkladnú prípravu materiálov a fakt, že dostali všetko potrebné 

pre svoju prácu.  

Z individuálnych návštev v školách, z rozhovorov s učiteľmi a nakoniec aj z dotazníkov je 

zjavné, že téma finančnej gramotnosti patrí aj na prvý stupeň vzdelávania. Ak sa táto téma 

spracuje primerane veku, tak aj žiaci 3. a 4. ročníka, dokážu pochopiť základné koncepty témy 

a osvojiť si zručnosti, ktoré budú potrebovať v budúcnosti.  

Dva aspekty projektu nás zaujali špeciálne. Tým prvým bol úspech vzdelávacej hry, ktorá 

vytvorila motivujúce prostredie pre deti. Pre mnohých žiakov bola téma finančnej gramotnosti 

reprezentovaná práve hrou zameranou na zarábanie peňazí, nákup budov a tímovú prácu pri 

stavaní mesta. Naopak, pre pedagóga boli kľúčovými metodický materiál a vzdelávacie 

aktivity. Tieto dve súčasti projektu nie je od seba možné oddeliť – hra podporila učenie. 

Skúsenosť z aplikovania gamifikácie a jej veľké dôsledky pre celý projekt boli pre nás poučnou 

skúsenosťou. Ukázalo sa, že úspešný vzdelávací projekt potrebuje nielen materiály pre učiteľa, 

digitálne vzdelávacie materiály, ale aj motivujúce prostredie pre žiakov. Deti sa totiž učia 

najlepšie vtedy, ak sú motivované, ak sa učia pre seba, majú pocit vlastnej úspešnosti a zo 

všetkého najdôležitejšie – vtedy, ak ani nevedia, že sa vzdelávajú. 

Druhým zaujímavým aspektom bola skúsenosť s inklúziou2 žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Do projektu sa zapojilo mnoho škôl so žiakmi rómskej 

národnosti, či už v minoritnom počte, ale aj v podobe čisto rómskych tried. Podľa spätnej 

väzby od pedagógov vytvoril tento projekt vhodné prostredie na inkluzívne vzdelávanie. Práve 

                                                        

2 Inklúzia je princíp integrácie žiakov rôznej národnosti, etnicity, alebo kognitívnych schopností 

do jednej skupiny. Opakom inklúzie je segregácia.  
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aktivity v rámci hry Naše mesto, ktorá bola postavená na tímovej spolupráci, boli kladne 

hodnotené ako dobrý spôsob zavedenia inklúzie do praxe. Ak chceme rôzne deti smerovať 

skôr k spoločnej než individuálnej práci, musíme vytárať také vzdelávacie situácie, v ktorých 

budú deti spoločne riešiť problémy. A práve o takéto situácie nebola v projekte núdza. Čisto 

rómske triedy potrebovali na realizáciu projektu viac času, ale podľa správ od učiteľov deti 

venovali tvorbe mesta a zarábaniu peňazí obrovskú pozornosť. Práve mestá z takýchto tried 

patria medzi najzaujímavejšie výstupy projektu.  

Pri opätovnej realizácii projektu plánujeme posilniť spoluprácu učiteľ – rodič. Spätná väzba 

naznačuje, že žiaci doma o projekte veľa rozprávali a rodičia sa detí a učiteľov na projekt pýtali. 

Bolo by preto vhodné tento záujem využiť a vytvoriť k vzdelávacím témam časť aj pre rodiča. 

Niektoré vzdelávacie aktivity by tak mohli prebiehať paralelne v školskom i domácom 

prostredí.  
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3. Expedícia Fenomény sveta 

 

Expedícia Fenomény sveta predstavuje komplexný vzdelávací obsah vybraných tém pre 

žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania. Témy, ktoré boli vybrané, majú veľký potenciál pre 

uplatnenie medzipredmetových vzťahov, pretože tvoria súčasť takmer každého 

prírodovedného či humanitného predmetu. Fenomény sveta sa na tieto témy pozerajú cez 

štyri rôzne perspektívy, ktoré umožňujú interdisciplinárne vnímanie sveta (príloha 1). Žiaci 

objavujú a skúmajú rôzne javy prostredníctvom zážitkového vyučovania. Hlavným motívom 

vzdelávacích aktivít je expedícia. Expedícia je podporená rôznymi komponentami, ktoré 

predstavujú didaktické nástroje pre učiteľa a žiaka potrebné na 

samotnú realizáciu expedície. Fenomény sveta sú založené na kvalitnom vzdelávacom 

obsahu, ktorý tvoria aj videá BBC. Zameriavajú sa na rozvoj IKT zručností a kľúčových 

kompetencií žiakov.   

Fenomény sveta poskytujú školám rozsiahly vzdelávací obsah, ktorý je okamžite 

aplikovateľný do bežnej výučby. Súčasťou vzdelávacích materiálov sú: 

• vzdelávacie modely s pestrými aktivitami ako komplexná príprava pre učiteľa, 

• prístup na vzdelávací portál FenoménySveta.sk, 

• vzdelávacie videá z dielne BBC, 

• tlačená videoknižnica s prehľadom všetkých videí, 

• interaktívne cvičenia, 

• vzdelávacia hra Fenomény sveta a jej komponenty, 

• sprievodca projektom a vzdelávacím portálom. 

3.1 Medzipredmetovosť Fenoménov sveta  

Najdôležitejším znakom Fenoménov sveta je medzipredmetový prístup, ktorý je 

charakteristický týmito vlastnosťami:  

• Pripravuje žiakov na komplexnosť reálneho sveta a smeruje k vytvoreniu 

koherentnej predstavy o svete.   

• Umožňuje skúmať objekty, koncepty a udalosti z rôznych uhlov pohľadu – 

perspektív  a vo vzájomných vzťahoch.   
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• Umožňuje žiakom s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami absolvovať rôzne 

cesty za poznaním.  

• Umožňuje tvorbu nového poznania a nachádzanie nových súvislostí.   

  

3.2 Fenomény sveta a orientácia na kompetencie  

Pojem kompetencie sa tu chápe v širšom zmysle ako komplex schopností, ktoré vedú 

k riešeniu problémov. Štátny vzdelávací program SR definuje 10 oblastí kľúčových 

kompetencií, ku ktorým má výchovno-vzdelávací proces smerovať. Ich nadobúdanie má byť 

výsledkom celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania. Pri všeobecne vzdelávacích 

predmetoch, ktorých vzdelávacie osnovy sú často obsahovo plné, nezriedka neostáva čas na 

rozvíjanie týchto kľúčových kompetencií. Vzdelávanie sa obmedzuje na transmisívny spôsob 

vzdelávania, kde kľúčovou kompetenciou je schopnosť zapamätať si a reprodukovať 

informáciu.   

Zapamätanie a reprodukcia informácií v škole však nie je kľúčovou kompetenciou, 

ktorú budúci zamestnávatelia od absolventa očakávajú. Nie je to kľúčová schopnosť ani pre 

budúceho občana či rodiča. Výhodou medzipredmetového prístupu, ktorého ťažisko nie je v 

samotných vedomostiach, je v tom, že rozväzuje pedagógovi ruky pri voľbe metódy, akou si 

žiaci osvoja pochopenie súvislostí medzi vecami, javmi a procesmi vo svete. Metodiky 

ku všetkým témam Fenoménov sveta boli vytvárané s dôrazom na osvojovanie kompetencií, 

ktoré sú kľúčové pre prácu a život v 21. storočí.   

  

3.3 Fenomény sveta a podpora využívania IKT  

Informačné a komunikačné technológie tvarujú svet, v ktorom žijeme a pre pedagóga 

predstavujú efektívny nástroj vzdelávania. Už len jednoduché zobrazenie kvalitnej fotografie 

či videa sprístupní žiakovi slovami nekomunikovateľné kvality. Kľúčovou zložkou Fenoménov 

sveta sú vzdelávacie videá svetovej úrovne od britskej verejnoprávnej organizácie BBC. Každá 

z tém Fenoménov sveta obsahuje 90 starostlivo vyselektovaných videí, ktoré svojím obsahom 

umožňujú plniť vzdelávacie ciele. Videá sú umiestnené na vzdelávacom portáli 

FenomenySveta.sk, ktorý umožňuje učiteľovi aj žiakovi ich prehliadanie. Ku každému videu je 



13 

 

vytvorená sada interaktívnych aktivít, ktoré prehlbujú mieru porozumenia obsahu videa. 

Videá sú v pôvodnom znení, čo napomáha aj rozvoju porozumenia angličtine. IKT v podobe 

počítača pripojeného na rýchle internetové pripojenie a zobrazovacie zariadenie považujeme 

v triede za samozrejmosť. Ako vhodný doplnok vnímame aj sadu zariadení pre žiakov, ktoré 

umožnia tímovú prácu, napríklad 4 - 8 tabletov pre triedu.   

  

3.4 Štyri perspektívy Fenoménov sveta  

Medzipredmetový prístup vyžaduje pri spracovaní témy špecifické východisko. V striktne 

disciplinárnom prístupe je východisko determinované metódou a predmetom skúmania danej 

disciplíny, napríklad fyziky či historiografie. Medzipredmetový prístup kladie do popredia 

predmet, jav či proces, ktorý je skúmaný rôznymi spôsobmi. Tieto rôzne aspekty sa v prístupe 

Fenoménov sveta označujú ako perspektívy. Každá téma - fenomén - je skúmaná zo štyroch 

perspektív. Každá perspektíva je otázkou, na ktorú vzdelávacie aktivity predmetu Fenomény 

sveta hľadajú odpovede.   

 

Ako funguje?  

Otázka smeruje k vnútornému fungovaniu skúmaného procesu alebo javu. Pod pojmom 

fungovanie sú chápané kauzálne alebo procesné závislosti daného fenoménu. Smeruje 

k praktickému vysvetleniu funkčnosti veci, javu či procesu.   

 

Ako nás ovplyvňuje?  

Druhá perspektíva rozširuje poznanie fenoménu o externé súvislosti, ktoré zahŕňajú človeka 

ako jednotlivca a spoločnosť. V strede pozornosti je stále daný fenomén, ale skúma sa spôsob, 

akým ovplyvňuje človeka a spoločnosť.   
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Akú má históriu?  

Tretia perspektíva k fenoménu pridáva parameter času. Skúma sa ňou minulosť 

fenoménu a jeho interakcie s dejinami ľudstva. V dejinách sa hľadajú pomyslené priesečníky 

existencie fenoménu a definuje sa jeho vplyv na dejiny.   

 

V čom je jedinečný?  

Štvrtá perspektíva skúma vlastnosti, ktoré sú pre daný fenomén exkluzívne. Ide o sondy do 

detailov, ale aj širších súvislostí skúmanej témy.   

 

3.5  OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA FENOMÉNOV SVETA 

 

Výber fenoménov 

Pri výbere samotných fenoménov (Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra a Komunikácia) bol 

zohľadnený predovšetkým ich medzipredmetový potenciál. Nie každá téma je uchopiteľná 

z definovaných štyroch perspektív tak, aby boli obsahovo vyvážené. Môže sa zdať, že prvé tri 

témy sú skôr prírodovedne zamerané a ostatné dve smerujú k humanitným disciplínam. 

Faktom je, že všetkých 5 tém obsahuje vzdelávacie modely, ktoré sú zamerané prírodovedne 

aj humanitne. Téma „Voda“ teda obsahuje modely zamerané spoločenskovedne, rovnako ako 

téma „Komunikácia“ obsahuje témy modelov zamerané prírodovedne.  

 

Výber tém vzdelávacích modelov  

Každá z uvedených perspektív generuje rôzne možnosti skúmania. Pri výbere tém, na 

ktorých sú postavené vzdelávacie modely, sa dbalo na ich súvislosť s inovovaným štátnym 

vzdelávacím programom. Zo skúmaných tém je 80 % v prieniku s inovovaným štátnym 

vzdelávacím programom pre II. stupeň základnej školy a osemročného gymnázia. 

Keďže medzipredmetový prístup má svoje špecifiká, k iŠVP bolo pristupované ako k súboru 

určitých vzdelávacích cieľov bez ohľadu na vyučovací ročník. V jednej téme Fenoménov sveta 
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sa tak nachádzajú vzdelávacie modely s obsahom, ktorý sa v rámci iŠVP vyučuje v rôznych 

ročníkoch (príloha 2).    

  

  Vzdelávacie videá BBC  

Základným komponentom Fenoménov sveta sú vzdelávacie videá produkované 

britskou verejnoprávnou spoločnosťou BBC. Ich výber podliehal selekcii pedagógov, ktorí sa 

podieľali na tvorbe obsahu Fenoménov sveta. Na základe kľúčových slov vytvorených ku 

každej téme, perspektíve a vzdelávaciemu modelu, bolo vybraných 450 samostatných 

vzdelávacích videí v dĺžke od 2 do 7 minút. Každá z piatich tém obsahuje 90 vzdelávacích 

videí.   

Vzdelávacie videá plnia štyri základné funkcie:  

• Sú zdrojom informácií k danej téme. Videá boli tvorené v spolupráci so špičkovými 

odborníkmi z celého sveta. Ich názornosť a obsiahnuté informácie tvoria základný 

informačný zdroj pre učiteľa a žiaka.  

• Sú podkladom pre aktivity vo vzdelávacích modeloch. Video je tu chápané ako 

východisko pri tvorbe vzdelávacích aktivít. Jeho využitie nekončí len jednoduchým 

prehratím pred triedou alebo individuálnym prezretím. Videá využité vo vzdelávacích 

modeloch plnia funkciu východiska pre činnosť žiakov, ktoré rozvíja kompetencie ako 

tímová spolupráca, čítanie a počúvanie s porozumením, kritické myslenie a podobne.  

• Sú podkladom pre interaktívne aktivity rozvíjajúce porozumenie obsahu videa. Každé 

vzdelávacie video obsahuje 3-5 interaktívnych aktivít, riešením ktorých žiak rozvíja 

porozumenie dokumentárnemu filmu.  

• Prispievajú k praktickému využitiu znalosti anglického jazyka. Vzdelávacie videá sú 

v pôvodnom anglickom znení s možnosťou zapnutia anglických a slovenských titulkov. 

Počúvanie originálneho znenia prispieva k osvojovaniu si praktickej zručnosti 

porozumenia cudziemu jazyku.   
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3.6 Východiská pilotného overovania 

Analýza stavu na Slovensku a predpoklady pilotného overovania  

 

Podľa správy Štátnej školskej inšpekcie zo školského roku 2017/2018 prevažovalo na 

sledovaných vyučovacích hodinách „uplatňovanie frontálnej organizácie a sporadické 

zaraďovanie kooperatívnych foriem práce“.3 Inšpekcia zároveň pozorovala, že v edukácii často 

chýbali problémovo komunikatívne aktivity a obojstranná spolupráca učiteľa so žiakmi.4 

Znamená to, že prevažná časť vyučovacích hodín vyzerala tak, že pedagóg stál pred žiakmi 

a odovzdával im informácie. Pri takomto spôsobe vyučovania je žiak aktívny hlavne prijímaním 

informácie, ktoré si zapisuje do zošita. Týmito edukačnými metódami sa „rozvíja prevažne 

nižšia kognitívna úroveň myslenia žiakov, najmä ich receptívne zručnosti“.5 

Jednou z príčin tohto stavu môže byť aj absencia spolupráce medzi učiteľmi na 

kontinuálnom profesijnom raste. Vzdelávanie učiteľov prebieha zvyčajne ako akreditované 

vzdelávanie externými lektormi a len málokedy ako systematické vzdelávanie vnútri danej 

školy. Ako jeden zo spôsobov sa javí spolupráca medzi učiteľmi vo forme vzájomných 

konzultácií a hospitácií spolu so spätnou väzbou. Spolupráca medzi učiteľmi alebo medzi 

učiteľmi a vedením školy je však na slovenských školách skôr výnimkou, čo konštatuje aj správa 

školskej inšpekcie6. Zistená monotematickosť hodín môže byť výsledkom aj učiteľovej izolácie 

od kolegov a nedostatok profesijnej reflexie a sebareflexie.  

                                                        

3 Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR 

v školskom roku 2016/2017, Štátna školská inšpekcia, Bratislava, 2017, s.28 

4 TAMŽE, s. 26 

5 TAMŽE, s. 29 

6 TAMŽE, s. 22 
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Ďalšou príčinou je nedostatok vzdelávacích materiálov, ktorý sme zistili v prieskume so 

zameraním na vzdelávacie materiály v oblasti prierezových tém.7 Až 62,5 % respondentov by 

privítalo viac materiálov a 23 % nemá žiadne materiály na vyučovanie prierezových tém. Tento 

výsledok odráža stav v oblasti metodických materiálov pre pedagógov, ktoré sa vo väčšine 

prípadov obmedzujú na učebnice so vzdelávacími textami pre žiakov. Učebnica potom 

pedagóga prirodzene smeruje k frontálnemu odovzdávaniu vedomostí, pretože ju považuje za 

jediný spôsob napĺňania vzdelávacích cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. 

Inovovaný štátny vzdelávací program je ďalšou príčinou opisovaného stavu. Podľa 

analýzy kurikula II. stupňa, ktorú publikoval Inštitút vzdelávacej politiky v roku 20188 je jednou 

zo slabých stánok vzdelávacieho programu „zameranie niektorých predmetov na nadobúdanie 

teoretických a encyklopedických vedomostí.“9 Práve zameranie na encyklopedickosť smeruje 

k frontálnym metódam výučby, ktoré nevedú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, ale 

k základnému, transmisívnemu osvojovaniu si nových vedomostí.  

Dôsledky naznačenej situácie môžeme vidieť aj v stále sa zhoršujúcich výsledkoch 

testovania OECD PISA.10 Testy PISA sú zamerané na kompetencie ako čítanie s porozumením, 

bádateľské zručnosti, kritické myslenie, tímová spolupráca a podobne. Práve testovanie 

externými a zahraničnými inštitúciami ako OECD je závažným indikátorom pre naše školstvo, 

pretože je z neho viditeľné porovnanie s inými krajinami.  

                                                        

7 Prieskum realizovala Nezisková organizácia EDULAB v mesiaci apríl v roku 2018. Zúčastnilo 

sa ho 284 respondentov učiacich na prvom a druhom stupni ZŠ z celého Slovenska.  

8 Encyklopedizmus náš každodenný, Michal Rehúš, Inštitút vzdelávacej politiky, Bratislava, 

2018  

9 Encyklopedizmus náš každodenný, Michal Rehúš, Inštitút vzdelávacej politiky, Bratislava, 

2018, s. 8  

10 Výsledky ostatného zverejneného testovania PISA hovoria o prepade 12 bodov v oblasti 

vedeckého myslenia prepade 10 bodov v oblasti čítania s porozumením a prepadom o 6 

bodov v oblasti matematických kompetencií.  IN: PISA 2015, Results in Focus, OECD, 2018 
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Niektoré dokumenty pripravované odborníkmi na vzdelávanie a Ministerstvom 

školstva tento stav nepriamo reflektujú návrhmi na dlhodobé zmeny v celkovom prístupe 

k výučbe. Dokument Učiace sa Slovensko napríklad navrhuje systémové zavedenie vyučovania 

prierezových tém11 s adekvátnou časovou dotáciou tak, aby vznikol priestor aj pre kultivovanie 

kľúčových kompetencií potrebných pre pracovný a občiansky život. Podobné odporučenie 

obsahuje aj dokument Inštitútu vzdelávacej politiky, ktorý priamo kritizuje dominanciu výučby 

faktov na úkor súvislostí12. Iný dokument z produkcie ministerstva školstva – Národný program 

rozvoja výchovy a vzdelávania13 sa pre inšpiráciu obracia do severnej Európy k fínskemu 

vzdelávaciemu modelu a najmä ku kľúčovým kompetenciám, ku ktorým vzdelávanie vo Fínsku 

smeruje.  

Fenomény sveta vstupujú do tejto situácie s ambíciou poskytnúť pedagógom materiál, 

ktorý ich nasmeruje k prekonaniu kľúčových bodov spomenutých kritík. Fenomény sveta 

svojou filozofiou smerujú od frontálneho vzdelávania žiakov k zážitkovým aktivitám žiakov 

pracujúcich v skupinách. Učiteľ je pritom sprievodcom a garantom tohoto procesu. Všetky 

témy sú ladené prierezovo a medzipredmetovo a vzdelávacie aktivity vedú k osvojeniu 

kľúčových kompetencií pre život v 21. storočí. Fenomény sveta nie sú jedinou odpoveďou na 

črtajúcu sa krízu slovenského školstva. Majú však potenciál napomôcť k prekonaniu niektorých 

symptómov, ktoré túto krízu konštituujú.  

 

3.7 Ciele overovania 

Po fáze bezplatnej registrácie do projektu Expedícia Fenomény sveta a následnej 

realizácii projektu v školách sme pristúpili k overovaniu možnosti využiteľnosti a efektivity 

                                                        

11 Učiace sa Slovensko, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Bratislava, marec 2017, 

s. 48 

12 Encyklopedizmus náš každodenný, Michal Rehúš, Inštitút vzdelávacej politiky, Bratislava, 

2018, s. 8 

13 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu, 2018 
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Fenoménov sveta vo vyučovaní. Projekt vznikal v úzkej spolupráci s učiteľmi z praxe, ktorí sa 

podieľali na tvorbe vzdelávacích modelov a interaktívnych cvičení. Overovaním sme zisťovali 

praktické využitie v celoslovenskom kontexte. Zaujímalo nás, aká je využiteľnosť, kvalita 

komponentov, ako projekt rozvíja požadované kompetencie, napĺňa medzipredmetový 

rozmer, ako žiaci reagujú na bádateľský spôsob výučby založený na tímovej spolupráci 

a v neposlednom rade, aké výhody či obmedzenia majú jednotlivé implementačné modely.   

Do projektu sa zapojilo viac ako 800 škôl. Z toho bolo 10 pilotných škôl, u ktorých sme 

detailnejšie sledovali a vyhodnocovali proces implementácie. Pilotné školy sa zapojili 

prostredníctvom svojich aktívnych pedagógov - koordinátorov projektu. Podmienkou výberu 

bola i súčinnosť a podpora zo strany vedenia školy.   

Z mnohých čiastkových cieľov sme sa v pilotnom overovaní zamerali na tieto hlavné ciele: 

1. Overiť kvalitu jednotlivých vzdelávacích komponentov Fenoménov sveta.  

2. Zistiť a overiť možnosti implementácie Fenoménov sveta na základných školách a 

osemročných gymnáziách.   

3. Posúdiť dosah projektu na pedagógov a žiakov. 

  

3.8 Charakteristika cieľovej skupiny 

Na ponuku bezplatnej registrácie do Expedície Fenomény sveta reflektovalo 2167 

učiteľov z 801 základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku. Uvedené školy mali 

možnosť vybrať si 1 fenomén, ktorý mohli ľubovoľným spôsobom implementovať do výuky. 

Školy získali bezplatne jeden projektový balík, vďaka ktorému mohli posunúť vyučovanie 

v škole o krok vpred. Títo učitelia mali možnosť vyplniť online dotazník pre učiteľa, ktorého 

vyhodnotenie prinášame v ďalšej kapitole. Geografické rozmiestnenie zaregistrovaných škôl 

naznačuje obrázok 1. 
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Prehľad počtu zapojených škôl, učiteľov a žiakov. 

 

 

Zo všetkých škôl registrovaných do projektu sme vybrali 10 škôl, ktoré detailne 

overovali využiteľnosť projektu a jeho komponentov priamo na vyučovaní. Tieto školy sme 

označili ako pilotné školy a boli vybrané na základe zamerania a portfólia školy, ako i motivácie 

zapojiť sa do projektu.  
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Pilotné školy a dôvody ich zapojenia do projektu 
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3.9 Závery projektu Expedícia fenomény světa 

Na začiatku prípravy Fenoménov sveta bola vízia premeniť učenie na zážitok a radosť 

zo vzdelávania. Ako však zaujať a motivovať žiaka generácie Z, ktorá sa narodila do veku 

internetu? To je otázka, na ktorú sme hľadali odpoveď a ktorú si nekladieme len my na 

Slovensku. Pri tvorbe Fenoménov sveta sme vychádzali z troch zásad, ktoré sú podľa nás pri 

formovaní vzdelávania kľúčové: obohatenie faktografickej výučby o súvislosti, ústup od 

memorovania a podpora vyučovania kompetencií potrebných pre život v 21. storočí 

a presun aktivity z učiteľa na žiaka.	 

Využitie videa ako vzdelávacieho materiálu nie je revolučnou myšlienkou. My sme však 

hľadali také využitie, ktoré bude žiakov viesť skôr k aktívnemu vnímaniu a porozumeniu, ako 

pasívnemu sledovaniu. Videá BBC, ktoré boli v projekte použité,  žiaci označujú za 

najatraktívnejší prvok výučby Fenoménov sveta. Hovoria, že vďaka nim si učivo lepšie 

pamätajú, rozumejú mu a chápu súvislostiam. Takéto učenie žiakov baví a motivuje ich k 

lepším výsledkom. S potešením sme na hodinách sledovali úžas detí, ktoré s maximálnou 

koncentráciou a zaujatím sledovali bádanie v pralese či vo vesmíre. Problémy im nerobilo ani 

originálne anglické znenie. Slovenské titulky dostatočne poslúžili k tomu, aby aj tí najmladší 

dobre porozumeli obsahu videa. Ukazuje sa, že aj toto je cesta, ako u žiakov rozvíjať jazykové 

kompetencie a súčasne učiteľom ponúknuť atraktívny doplnok výučby anglického jazyka. 

Deti bez rozdielu veku majú radi hru, radi bádajú, pracujú v tímoch a súťažia. Preto sme 

koncepciu Fenoménov sveta postavili na myšlienke expedície, v ktorej sa žiaci učia 

objavovaním. Ako sa opäť ukázalo na základe výsledkov výskumu, žiakom sa páčili 

predovšetkým aktivity, kde mali možnosť experimentovať, tvoriť, diskutovať, argumentovať 

a na pozadí súťažiť. Ako sme videli, vyučovacie hodiny Fenoménov sveta sú „iné“ ako bežné 

hodiny. Učiteľ sa musí pripraviť na to, že nie on je nositeľom informácie, ale žiak sa k nej 

dostáva prostredníctvom spoločného objavovania v tíme. Hodiny sú síce rušnejšie, ale je to 

pracovný šum. A hlavne, je to spôsob ako zaktivizovať viac ako 90 % žiakov počas celej 

hodiny. A to vnímame ako veľký benefit takého spôsobu výučby.  

Fenomény sveta ožívajú v rukách aktívneho učiteľa. V tomto výroku platí priama 

závislosť. Ukazuje sa, že ak sa učiteľ nebojí delegovať proces učenia na žiakov, prinesie to 

očakávané výsledky. Učitelia na základe svojich skúseností potvrdili, že Fenomény sveta 
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rozvíjajú u žiakov kompetencie potrebné pre život v 21.storočí, ako tímovú spoluprácu, 

kreativitu a kritické myslenie. Priamo v praxi sme mohli pozorovať, ako sa vďaka aktívnemu 

prístupu učiteľa klasické vyučovanie mení na zážitok z poznávania. A v neposlednom rade 

takýto prístup vedie k posilňovaniu priateľských vzťahov v triedach. 

Prax ukazuje, že Fenomény sveta poskytujú školám veľkú variabilitu zaradenia do 

výučby. Či už si škola zvolí formu zaradenia do existujúcich predmetov, organizácie 

tematického týždňa alebo si vytvorí samostatný predmet, získava podporu v podobe 

komplexnej prípravy na vyučovanie.  
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