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Abstract:  

The aim of this field study is to highlight the use of new modern means of teaching at universities 

in undergraduate education teachers (educators). Includes a presentation of activating methods 
and strategies in the subject of education for marriage and parenthood as well as practical 
experience from the implementation of these funds. 
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Úvod  

Od roku 1989 školstvo na Slovensku prešlo reformou, ktorá priniesla zmeny dotýkajúce 
sa celkovej humanizácie školy. Súhlasíme s tvrdením Kosovej (2012, s. 6), že 
„obrovskou rýchlosťou sa menia aj žiaci a žiačky a ich sociálna situácia“ a v dôsledku 
transformácie spoločnosti u nich vznikajú tzv. novovznikajúce potreby. Rovňanová 
(2011) uvádza napr. nárast agresie, príležitosti a ohrozenia IKT a vplyv médií, 
nedostatočne efektívne spôsoby vyučovania v škole, príležitosti a problémy trávenia 
voľného času detí, tlak na výkon a úspešnosť detí a negatívne dôsledky súčasného 
životného štýlu na zdravie detí a iné, ktoré vnímame aj v rámci vysokoškolského 
vzdelávania. Na tieto potreby musia v prvom rade reagovať vychovávatelia 
a vychovávateľky vo všetkých školských zariadeniach i školských výchovno-
vzdelávacích, poradenských, špeciálnych i účelových zariadeniach, čo predpokladá 
vysokú erudovanosť v oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky a ďalších disciplín.  
Veľkým kapitálom, ktorý školské zariadenie má, je kvalitný pedagóg (vychovávateľ). On 
je v školských zariadeniach hybnou silou, udávajúcou smer, razantnosť, energiu, čo sa 
odzrkadľuje v celom edukačnom procese. Edukačný proces ovplyvňuje i konkrétna 
generácia (učiaci sa jedinec), ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje všetko dianie 
v školstve a školských zariadeniach.  
Na tieto zmeny primárne reagujeme v pregraduálnej príprava pedagógov 
(vychovávateľov), kde v rámci vysokoškolského vzdelávania akcentujeme spomenuté 
problémy a používame také prostriedky, ktoré podporujú aktívne učenie a rozvíjajú 
tvorivosť študentov. Toto však nemôžeme považovať za všeliek všetkých problémov 
v súvislosti s edukačným procesom. Zároveň konštatujeme, že používanie moderných 
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prostriedkov (napr. aktivizujúcich metód) nie je v školskej praxi ničím novým 
a objavným. V ďalšej časti sa budeme venovať aktivizujúcim metódam. 

Aktivizujúce metódy v pregraduálnej príprave 

Pod pojmom aktivizujúce metódy rozumieme také vyučovacie metódy, ktorých podstata 
je plánovať, organizovať a riadiť vyučovanie tak, aby dochádzalo k plneniu výchovno-
vzdelávacích cieľov prevažne vďaka vlastnej poznávacej činnosti žiakov. „V zásade 
každá vyučovacia metóda môže byť aktivizujúca, ak jej využívaním budeme mať na 
zreteli cieľ vyučovania, keď bude adekvátna obsahu učiva, najmä však vtedy ak bude 
aktivizovať žiaka“ (Petlák, 2012, s. 71). Maňák (1997) uvádza, že tieto metódy 
vyučovania uplatňujú problémový prístup k učeniu a keďže sú postavené na báze 
heuristického prístupu k učeniu, pre študentov sú silne motivujúce. Táto motivácia je 
vnútorná, t. z. že študenti majú pohnútky učiť sa z vlastného záujmu o jav. Z daného 
vyplýva, že aktivizujúce metódy majú za cieľ predovšetkým zmeniť spôsob výučby 
a oživiť ho. Ak berieme do úvahy, že k rozvíjajúcim kompetenciám, ktoré rozvíjame 
v pregraduálnej výučbe, patrí napr. umenie učiť sa, byť tvorivý, vedieť riešiť problémy, 
vedieť účinne komunikovať s ľuďmi a zaobchádzať s technikou, vedieť spolupracovať, 
rešpektovať svoje práva i práva iných, byť tolerantný k iným, mať vzťah k prírode, 
kultúre, vedieť sa starať o svoje zdravie a bezpečie a poznávať a rozvíjať svoje 
schopnosti, je nevyhnutné používať také metódy, ktoré vychádzajú z aktívnej práce 
študentov v individuálnej, v párovej či v skupinovej organizácii a umožňujú rozvoj týchto 
kompetencií.  
Existuje niekoľko klasifikácii metód (Kotrba – Lacina, 2007; Sitná, 2009; Rohlíková – 
Vejvodová, 2012; Turek, 2008; László – Škvarková, 2009), avšak nie všetci autori 
uvádzajú v rámci klasifikácií samostatnú kategóriu aktivizujúcich metód. 
Najprehľadnejšiu klasifikáciu možno nájsť u autorov Kotrba – Lacina (2007), ktorí členia 
aktivizujúce metódy nasledovne: 
1/ Problémové metódy  
2/ Hry 
3/ Diskusné (dialogické) metódy 
4/ Situačné metódy  
5/ Inscenačné metódy 
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Moderné vyučovacie prostriedky vo vyučovaní výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu v pregraduálnej príprave 
vychovávateľov  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu ako predmet je do študijného odboru pedagogika 
(Bc.) zaradená z dôvodu existencie Koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
(platná od roku 1998), ktorá umožňuje prakticky každému vychovávateľovi v rôznych 
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach realizovať výchovu k manželstvu a 
rodičovstvu do svojej výchovnej činnosti. Vzhľadom na niekoľkoročnú prax vo 
vyučovaní výchovy k manželstvu a rodičovstvu aj na rôznych stupňoch a typoch škôl 
(základná škola, stredná škola, školský internát) sme mali možnosť prakticky si 
vyskúšať používanie niektorých moderných aktivizujúcich metód. Na základe tejto 
skúsenosti sa domnievame, že pre realizáciu obsahu predmetu výchova k manželstvu 
a rodičovstvu nie je možné vybrať iba jeden univerzálny prostriedok, ktorý by vyhovoval 
všetkým študentom. 
Jednou z dôležitých metód, ktoré využívame vo svojej praxi, sú dialogické metódy. 
Veľká väčšina aj iných aktivizujúcich metód využíva dialóg a skupinovú diskusiu. 
V praxi sa nám osvedčilo používanie tzv. aktivizujúcich prvkov (Poliaková, 1996), ktoré 
motivujú k diskusii a  podporujú vzájomné počúvanie:  

 hlasovanie – študenti a študentky majú v rukách karty, ktorými dávajú najavo 
svoj súhlas alebo nesúhlas najčastejšie k výrokom (tento prvok je 
najvyužívanejší pri témach: sexuálna orientácia, interrupcia, HIV/AIDS); 

 reťazový dialóg – študenti a študentky sedia v kruhu a každý vyjadruje svoj 
názor k názoru predchádzajúcemu. Vstupný názor môže vysloviť 
učiteľ/učiteľka. Reťazový dialóg je osvedčeným aktivizujúcim prvkom, ktorý 
podporuje vzájomné počúvanie, podporuje schopnosť vhodne argumentovať. 
Tento prvok najčastejšie využívame pri témach – úloha manželstva a rodiny 
v spoločnosti, náklonnosť, zamilovanosť a láska, pohlavná zdržanlivosť, 
optimálne podmienky pre zdravé a šťastné rodičovstvo. Iným variantom 
reťazového dialógu je rozvíjanie témy, t. z, že každý študent/študentka povie 
vetu, ktorou rozvíja dej (napr. vývin partnerského vzťahu, oslovenie dievčaťa, 
odmietnutie sexuálneho styku a pod.). 

 alternatívne riešenia – študenti a študentky dostanú alternatívne možnosti 
odpovedí a z nich si vyberú tú, ktorú považujú za správnu (ide o rozhodovanie 
na základe vlastných skúseností, postojov a vedomostí k témam ako 
interrupcia – nechcené tehotenstvo, plánované rodičovstvo, rozvod, domáce 
násilie...). 

 dialóg s loptou – jeden študent/študentka položí otázku a odpoveď dostane od 
toho, komu hodí loptu. Tento prvok odporúčame zaradiť v každej vekovej 
kategórii, pretože aj keď ide o bežný dialóg, lopta umožňuje vzájomné 
vypočutie a udržuje pozornosť študentov/študentiek.  

 Brainwriting – v praxi sa nám osvedčilo na začiatku prvého semináru realizovať 
túto metódu. Študentov/študentky rozdelíme do približne rovnakých skupín (nie 
viac ako 6 členov/členiek). Každá skupina sa postaví do zástupu za sebou 
chrbtom k vyučujúcemu/vyučujúcej. Prví v rade sa otočia a sledujú obrázok, 
ktorý majú prekresliť prstami na chrbát svojho člena skupiny. Dôležité je 
usmerniť študentov/študentky, aby medzi sebou vôbec nediskutovali. Postupne 
si prekresľujú obrázok a posledný v skupine ho prekreslí na papier. Z praxe 
vieme, že čím náročnejší je obrázok (na detaily, postavy, farby), tým menej 
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úspešne sa darí prekresľovať obrázok. Cieľom tejto aktivity je poukázať na 
jednosmernú komunikáciu, ktorá v prípade výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
má dôsledky v nevhodných, nesprávnych informáciách. Podobnou metódou, 
ale hovorenou je tzv. „hluchý telefón“.  

Pri dialogických metódach je veľmi dôležité ukončiť ich spoločným záverom buď zo 
strany učiteľa, alebo študenta.  
Problémové metódy – základným prvkom je rozhodovací proces, kde na základe 
svojich vedomostí, postojov, zručností, skúseností hľadá študent optimálne riešenie 
vymedzeného problému. Zároveň tieto metódy vyžadujú od študenta aktivitu, 
produktívne myslenie a samostatnosť. Veľakrát kladieme dôraz na vytváranie nových 
objavných riešení. Pri tejto metóde považujeme za rozhodujúcu motiváciu 
študentov/študentiek, aby problém chceli riešiť. Najčastejšie vyberáme také problémy, 
ktoré sú blízke ich veku, súvisia s aktuálnou sociálnou, politickou či ekonomickou 
situáciou. Pri problémových metódach využívame tzv. sústavu stupňovaných 
problémových úloh (Kotrba – Lacina, 2007), ktoré považujeme za vhodné na rozvíjanie 
funkčnej gramotnosti (napr. zručnosti čítania s porozumením): 

 doplniť neúplný text z logického hľadiska; 

 usporiadať fakty (napr. pojmy, obrázky, text...) do logického celku; 

 nájsť alebo opraviť chybu v texte, v zoradení istých javov; 

 vymyslieť vetu, situáciu, príklad, ktorý by riešil konfliktnú alebo rozpornú 
situáciu; 

 vybrať správne riešenie z viacerých možností; 

 navrhnúť možné riešenie, ale v rámci kooperácie v skupine; 

 objaviť (napr. podľa textu, príbehu, filmu, reklamných spotov...) problém za 
kooperácie so svojimi spolužiakmi/spolužiačkami. 

Jednou z problémových metód je aj analýza prípadovej štúdie. Pri prípadovej štúdii 
najčastejšie vychádzame z reálnej situácie (blízkej konkrétnej skupine, napr. iné témy 
pre budúcich vychovávateľov a vychovávateľky – orientujúce sa skôr na témy trávenia 
voľného času). Každé zaradenie analýzy prípadových štúdii vzhľadom k vyučovacím 
cieľom môže byť inak zamerané (niekedy uprednostňujeme rozvoj komunikačných 
zručností, inokedy rozvoj kritického myslenia). Za dôležité však považujeme naučiť sa 
samostatne a nezávisle myslieť, robiť informované rozhodnutia a konať v súlade so 
svojím presvedčením.    
Hra je veľmi vhodnou metódou, pretože je pre študentov príťažlivá a atraktívna. Hra by 
nemala byť samoúčelná, ale vždy musí sledovať splnenie istého cieľa. Hry majú pre 
študentov tieto významy:  

 motivujú k sociálnemu učeniu, prebúdzajú zvedavosť; 

 zvyšujú aktivitu pasívnych členov v triede a regulujú dominantných študentov; 

 dovoľujú nenásilné zavedenie nových noriem v správaní človeka, učia citlivému 
vnímaniu, učia vyjadrovať svoje pocity, učia požiadať o pomoc, rozvíjajú 
zodpovednosť, ujasňujú medziľudské vzťahy. 

Výhodou používania metódy hry je skutočnosť, že každý študent môže slobodne 
a otvorene vyjadriť svoje názory, postoje a skúsenosti. Používanie didaktických hier 
a súťaží je samozrejmosťou aj vo vysokoškolskom vzdelávaní. V praxi sa nám osvedčili 
neinteraktívny hry – krížovky, doplňovačky, pexesá, osemsmerovky, vedomostné testy 
a iné.   
Situačné metódy riešia v zásade problém. Ich podstatou je modelová situácia (napr. 
comig out, vstúpiť do manželstva, rozhodnúť sa v nízkom veku pre rodičovstvo, 
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sexuálna orientácia a pod.), ktorá vychádza zo života. Úlohou je riešiť tieto problémy. 
Situácie sprostredkovávame rôznymi spôsobmi:  

 textová podoba (z praxe odporúčame najčastejšie pre študentov/študentky 
skutočný príbeh, ktorý sa stal, je blízky ich veku a najviac ich oslovuje),  

 videoukážka (filmy – napr. Láska je láska, animovaný film Bol raz jeden život, 
reklamy – najčastejšie zamerané napríklad na prezentáciu rodových 
stereotypov),  

 počítačová podpora (web stránky, PowerPoint prezentácie buď vlastné, alebo 
prezentácie študentov/študentiek).  

Inscenačné metódy – podstata spočíva v tom, že niektorí alebo všetci študenti budú 
hrať (inscenovať) role (situáciu). Potom sa v diskusii pokúsia nájsť východisko zo 
situácie, t. j. nájsť riešenie problému. Ide o simuláciu situácií alebo procesov, ktoré sa 
stali v skutočnosti, ale aj fiktívne. Sú založené na scenári. Inscenačné hry členíme 
podľa Poliakovej (1996, s.125) na: 

 štruktúrne hry – typickým znakom tohto druhu inscenačných metód je, že opis 
východiskovej situácie dostávajú všetci prítomní, pričom každý má k dispozícii 
opis svojej roly, resp. úlohy, 

 mnohostranné hranie úlohy a neštruktúrne inscenácie – pri ktorých je daná len 
východisková situácia. 

Volíme radšej mnohostranné hranie rolí, ktoré študentom umožňuje slobodne sa 
rozhodnúť alebo si vybrať mieru zapojenia. Výhodou tejto metódy okrem dynamiky je 
emocionálne zaangažovanie všetkých zúčastnených. Inscenačná metóda predstavuje 
tréning konaný v umelých podmienkach za účelom intelektuálnej a emocionálnej 
prípravy študentov pre prácu v reálnych životných situáciách. 
V pregraduálnom vzdelávaní sa vyžaduje veľká miera samostatnej práce. V rámci 
klasifikácie aktivizujúcich metód Poliaková (1996), Prevendárová (2000) zdôrazňujú 
využívanie tzv. autoedukačných metód. Tie umožňujú študentom pri formovaní svojej 
osobnosti, získavaní vedomostí, zručností a návykov postupovať slobodne, svojím 
vlastným tempom. V literatúre sa stretávame s nasledovným delením: 

 metóda samostatnej práce s knihou, resp. textom – táto metóda si vyžaduje 
následnú spoločnú diskusiu (v praxi sme použili román Púštny kvet);  

 metóda samostatného pozorovania – život okolo nás poskytuje množstvo 
podnetov na pozorovanie správania a konania ľudí, ich vzťahov (napr. 
pozorovanie činností rodičov/rodiča cez víkend s následnou diskusiou, 
pozorovanie rozdelenia rodových rolí v rodine). 

 individualizovaná autoedukačná metóda – študenti a študentky dostanú 
konkrétny rámcový plán (program), ktorý obsahuje určité úlohy, podmienky ich 
plnenia a termíny, dokedy majú byť zvládnuté. Túto metódu využívame pri 
téme výber partnera, kde vo viacerých krokoch (vypracovanie rozhovorového 
hárku, oslovenie najstaršieho rodinného príslušníka, zrealizovanie rozhovoru, 
vyhodnotenie rozhovoru, vytvorenie PowerPointovej prezentácie – výstupy 
z rozhovoru + obrazový materiál) plnia študenti/študentky postupne počas 
semestra dané úlohy. V závere semestra organizujeme minikonferenciu 
s pripravenými prezentáciami.  

 

Záver  

Používaním moderných prostriedkov vedieme študentov k samostatnému učeniu, 
podporujeme rôzne štýly učenia sa, podporujeme aktivitu a kooperáciu, rozvíjame 
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kompetencie, zároveň ich vedieme k tolerancii a k zodpovednosti v osobnom 
i pracovnom živote. Reflexie študentov na vyučovanie vyššie spomínaného predmetu 
vo vzťahu k používaniu aktivizujúcich metód poukazujú na to, že prostredníctvom 
metód môžu rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie.  
Mladí ľudia sú veľmi zvedaví a radi pracujú s novými (netradičnými) metódami a 
stratégiami, ide však o to, aby sa tento záujem podchytil, rozvíjal a viedol ku kvalitným 
výsledkom v budúcnosti.  
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