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WPROWADZENIE 

Pierwszy tom kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” 
składa się z trzech zasadniczych rozdziałów tematycznych. 

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Problemy edukacji technicznej 
przedstawiono zagadnienia związane z aktualnym stanem badań związanych 
z szeroko rozumianą edukacją techniczną głównie w szkołach ogólnokształcą-
cych. Mamy tu możliwość zapoznania się z problemami, jakie ma ta dziedzina 
edukacji ogólnej w krajach sąsiadujących z Polską: Czechach, Niemczech, na 
Słowacji i Ukrainie. Z poszczególnych artykułów wynika, iż w dalszym ciągu 
pogłębia się swoisty stan funkcjonalnego analfabetyzmu technicznego. Z jednej 
strony dzieci, młodzież i dorośli „sprawnie” posługują się nowymi rozwiąza-
niami technicznych, a z drugiej owa „sprawność” jest coraz bardziej pozorna, 
ponieważ nie tylko nie idzie w parze z ogólnym nawet rozumieniem zasad dzia-
łania urządzeń powszechnego użytku, ale obserwowana jest nieumiejętność ich 
racjonalnego wykorzystania (np. powszechna już cyfryzacja publikacji nie przy-
czynia się do podniesienia poziomu czytelnictwa). 

Rozdział drugi zatytułowany Problemy edukacji zawodowej zawiera serię 
artykułów pokazujących, jak nowe technologie będące nie tylko przedmiotem 
pracy, ale i jej środkami stawiają nowe wymogi przed edukacją zawodową. Już 
w pierwszym artykule możemy poznać wady i zalety telepracy. Ta nowa forma 
pracy, początkowo bardzo chwalona głównie ze względu na możliwość ela-
stycznego planowania czasu pracy, odsłoniła dziś swoje główne wady, jakimi są 
brak kontaktów społecznych w realnych warunkach pracy czy rozregulowanie 
naturalnego rytmu dobowego pracownika. W kilku artykułach zwrócono uwagę 
na problematykę kształtowania i rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli. 

W rozdziale trzecim zgromadzono wybrane artykuły z międzynarodowego 
seminarium naukowego organizowanego cyklicznie od kilkudziesięciu już lat pt. 
DIDMATTECH – Technologie w edukacji. Autorzy w zamieszczonych tu arty-
kułach zwracają uwagę na wielostronne wykorzystanie nowych technologii 
w edukacji zawodowej, głównie technicznej. 

Mamy nadzieję, że Czytelnicy znajdą wśród różnorodnej tematyki porusza-
nej na łamach kwartalnika interesujące i inspirujące zagadnienia z zakresu edu-
kacji technicznej i zawodowej. 

 
Od Redakcji 
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Mária KOŽUCHOWÁ 
Pedagogicka fakulta KU v Ružomberku, Slovenská Republika  

Retrospektívy koncepcií technického vzdelávania 

Úvod 
Technické vzdelávanie sa stalo súčasťou kurikulárnych dokumentov až 

koncom 19. storočia. Jej predstaviteľom bol nemecký pedagóg Kerschenteiner 
[Wilhelm 1957]. Dovtedy, ale aj neskôr, technické vzdelávanie bolo súčasťou 
pracovnej výchovy, ktorá má korene v začiatkoch ľudskej civilizácie. 

Pokúsime sa analyzovať kurikulárne teórie, ktorých súčasťou bola najskôr 
pracovná, neskôr pracovno – technická a v súčasnosti samostatne vymedzená 
základná technická edukácia. Na Slovenku primárny stupeň má tento predmet 
názov pracovné vyučovanie a na nižšom strednom vzdelávacom stupni názov 
technika. Technickú edukáciu sa pokúsime analyzovať v širších medzinárodných 
dimenziách a najnovšiu koncepciu technického vzdelávania aj výskumne overiť. 

1. Esencialistické podoby kurikula 
Je potrebné zdôrazniť, že tu išlo o selektívne vzdelávanie zodpovedajúce 

hierarchickému usporiadaniu spoločnosti. Nižším vrstvám bol priznaný nárok na 
telesný rozvoj a praktický výcvik vzhľadom ich predurčenú funkciu. Cieľom 
vzdelania bolo zachovanie stability spoločenského systému a postupný výber tých 
najlepších, ktorým sa dostalo najkvalitnejšie vzdelanie. Išlo o tzv. dichotomický 
prístup, kde na jednej strane získavali vzdelávanie najvyššie spoločenské vrstvy 
a praktický výcvik najnižšie vrstvy. 

Základným cieľom esencialistickej podoboy kurikula bola najvyššia ľudská 
hodnota – dokonalosť tak pre najvyššiu spoločenskú vrstvu, ako aj pre nižšie 
spoločenské vrstvy. Aj v remeselnej príprave sa vyžadovala dokonalosť, a práve 
tu nachádzame základy pracovnej výchovy. Prvky esencializmu sa prejavovali 
nielen v období antiky a stredoveku, ale aj neskôr. 

2. Perenialistické koncepcie kurikula 
Perenializmus je najviac kritizovanou, ale aj zároveň najdlhšie trvajúcou 

koncepciou kurikula. Hovorí sa jej aj akademická a tiež encyklopedická teória 
kurikula. Koncepcia perenializmu je založená na predpoklade, že kurikulum má 
zahŕňať všetko ľudské poznanie. Za priekopníka perenializmu je medzinárodne 
uznávaný J.A Komenský, ktorý nerieši len problém ČO učiť, ale aj celý rad 
ďalších problémov, ktoré s kurikulom súvisia: KOHO, AKO, KEDY (omnes 
omnia omnino). K esencialistickému základu stredoveku pristupujú ďalšie disciplíny 
humanitného základu – prírodovedné, spoločenskovedné a sčasti aj praktické 
(remeslá). Perenialistické (encyklopedické) kurikulum sa stalo základom pre 
návrh revolučnej francúzskej vlády na konci 18. storočia [Walterová 1994].  
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3. Pragmatistická koncepcia kurikula 
Koncepcia pragmatizmu vznikla na americkej pôde a mala celkom odlišné 

paradigmy ako perenializmus. Bola neelitárska, reflektovala spoločenské potreby 
a jej naplnenie sa chápalo ako služba spoločnosti. Pragmatická koncepcia 
zodpovedala požiadavkám pluralitnej spoločnosti a v USA zohrala významnú 
úlohu pri homogenizácii emigrantskej multikultúrnej spoločnosti. Základná 
otázka, ktorú si kladie predstaviteľ pragmatizmu J. Dewey (a ďalší pragmatickí 
predstavitelia) nie je ČO vzdelávať (ktoré poznatky sú podstatné), ale AKO 
vzdelávať. Paradigmou pragmaticky orientovaného kurikula je pestrá škála 
vyučovacích predmetov a voliteľných kurzov. Žiaci participovali na sociálnych 
a záujmových aktivitách, čím získavali základy kompetencií pre riešenie 
životných situácií (riešenie konfliktov, vyrovnávanie sa so zložitými problémami). 
Podstatou pragmatickej výchovy bolo meniť a obohacovať dieťa. Dewey vytýka 
tradičnej pedagogike, že ťažisko je mimo dieťaťa, najčastejšie v učiteľovi, 
učebnici, všade inde, len nie v samotnom dieťati. Zásadnú zmenu žiada 
v presunutí ťažiska. Je to epochálna zmena, ktorá je porovnateľná s posunutím 
astronomického stredu zo Zeme na Slnko, ktorú urobil Koperník. 

Podľa pragmatizmu základnou metódou získavania poznatkov je praktická 
činnosť. Žiaci sa učia riešením problémov. Praktické riešenie problémov sa 
zakladá ne experimentálnej činnosti. Dewey do škôl zavádza rôzne praktické 
zamestnania ako varenie, šitie, dielenské práce. Tieto práce nemajú praktický 
cieľ odbornej prípravy, ale pri nich kladie dôraz na „osobné experimentovanie, 
plánovanie a objavovanie“. 

4. Kurikulum v období jednotnej školy (Polytechnický princíp) 
Polytechnická koncepcia vzdelávania bola vytvorená v socialistických 

krajinách. Filozofia tejto koncepcie vychádza z Marxovho obrazu sveta. Pre 
Marxa je človek pracujúca bytosť. Dominantným zameraním polytechnického 
vzdelávania bola výchova k práci. Táto výchova bola koncipovaná veľmi široko 
na celé všeobecné vzdelanie, na výučbu všetkých vyučovacích predmetov. Ciele 
takto koncipovaného polytechnického vzdelávania boli nejasné. V mnohých 
prípadoch ani ich tvorcom nebola jasná konkrétna realizácia, preto sa táto 
koncepcia v historickom vývoji menila. 

Po vzniku ZSSR polytechnické vzdelávanie sa realizovalo formou prepojenia 
vyučovania s výrobnou prácou. Základom školskej práce mala byť výroba, ktorej 
sa žiaci mali venovať 10 hodín týždenne, t.j. 33% vyučovacieho času. V rokoch 
1923–1929 boli v mestách vo veľkej miere zakladané tzv. továrenské školy a na 
vidieku školy roľníckej mládeže. Boli štvorročné a nadväzovali na začiatočnú 
školu. Z továrenských škôl mali vychádzať kvalifikovaní robotníci a z kolchozných 
škôl kvalifikovaní poľnohospodári. Skoro sa ukázalo, že tento spôsob vyučovania 
zďaleka nestačí pre pokračovanie v štúdiu na stredných a vysokých školách. 
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Kritika viedla k hľadaniu nových prístupov. Východiskom bol opačný 
extrém: odstranil sa pracovný ráz školy, čo sa prejavilo vylúčením predmetov 
pracovnej povahy z učebných osnov a žiaci sa s výrobou oboznamovali len 
teoreticky. V našich podmienkach (1953) boli ručné práce zrušené a do výučby 
prenikol polytechnický intelektualizmus. 

Začiatkom 60. rokov 20. storočia polytechnické vzdelávanie dostalo jasnejšie 
kontúry, naďalej však bolo koncipované veľmi široko na celý výchovno-
vzdelávací proces, avšak tento zámer vyústil do pravého opaku: do zúženého 
pohľadu, v ktorom náuka o technike bola obmedzená na predmet pracovné 
vyučovanie viac-menej remeselnej povahy. Príliš veľká pozornosť bola venovaná 
vykonávacím funkciám robotníka, absentoval rozvoj samostatnosti a tvorivosti 
žiaka. Na výrobkoch učiteľ hodnotil presnosť obrábania, časové zvládnutie 
pracovných operácií, správnosť uskutočnenia pracovnej operácie, dodržiavanie 
predpisov o bezpečnosti pri práci a vedomosti žiakov o materiáloch a technológii 
ich obrábania. 

5. Globálne podoby kurikula 
V 50.–60. rokoch 20. storočia sa technika rozvíjala búrlivým tempom. 

Objavili sa zásadne nové prístroje pre astronómiu a pre astrofyziku – 
rádioteleskopy, röntgenové teleskopy. Ale od konca 60. rokov sa začali množiť 
krízové javy: ropná kríza, hospodárska stagnácia, miestne a občianske vojny, 
nezvládnuteľná populačná explózia, ekologické pohromy a katastrofy. Postupne 
sa strácala viera v optimistické prognózy. Vzniká nová filozofia prístupu 
k technickému vzdelávaniu. Technika sa začala chápať ako samostatný celok 
s rôznymi dopadmi: sociálnymi, ekonomickými, ekologickými. Zdôrazňuje sa, 
že technika úzko súvisí s prírodnými podmienkami: využíva prírodné zdroje 
a energiu preto, aby splnila spoločenské požiadavky. Apeluje sa na zodpovedné 
konanie každého človeka, pretože technika je síce závislá od človeka, ale môže 
v konečnom dôsledku na neho pôsobiť tak pozitívne (rozširuje možnosti 
poznania, skvalitňuje jeho prácu a život...), ako aj negatívne (poškodzuje životné 
prostredie, likviduje prírodné zdroje...). Záporné dôsledky rozvoja techniky je 
potrebné riešiť nielen regionálne, štátne, nielen kontinentálne, ale globálne. 

6. Procesuálne koncepcie kurikula 
Od polovice 70. rokov 20. storočia dochádza ku kritickej analýze príčin 

neúspešnosti oživenia teórie kurikula. Pozornosť sa obracia na procesuálnu 
stránku edukácie z pohľadu stratégie učenia sa žiaka. Dôraz sa kladie na vysoký 
stupeň samostatnosti a nezávislosti žiaka – autonómna pozícia žiaka [Kožuchová 
a kol. 2011]. Základná otázkou už nie „čo“ vzdelávať, ale „ako“ vzdelávať. 
V tejto súvislosti v oblasti technického vzdelávania sú známe tri prúdy: koncepcie 
na rozvoj kreativity, projekčno-konštrukčný a bádateľský prístup. 
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6.1. Koncepcie zamerané na rozvoj kreativity 
Kreativita vo vzdelávaní sa stala fenoménom koncom 20.storočia. Podľa 

Ďuriča (1991) rozvíjanie tvorivosti v škole závisí od štyroch základných podmienok: 
podmienky súvisiace s tvorivou osobnosťou žiaka, tvorivou osobnosťou učiteľa, 
s tvorivými postupmi vo výučbe a tvorivým prostredím. Práve tieto podmienky 
akcentuje tvorivo tvorivo-humanistická výchova (THV), ktorá na Slovensku 
bola rozpracovaná na konci minulého storočia. Zelina [1995] uvádza štyri 
axiómy tvorivosti. V prvých troch konštatuje, že tvorivý môže byť každý človek, 
tvorivosť sa môže prejaviť v každej činnosti, tvorivosť sa dá rozvíjať. Množstvo 
výskumov, ktoré sa realizovali v oblasti psychológie tvorivosti, skutočne potvrdilo, 
že tvorivosť je možné a aj potrebné rozvíjať. Za základný spôsob rozvíjania 
tvorivosti autori považujú tvorbu tvorivých úloh. O aktuálnosti problematiky 
tvorivosti a jej rozvíjania svedčí aj to, že Európsky parlament a Rada EÚ 
vyhlásili rok 2009 za Európsky rok kreativity a inovácií. 

6.2. Projekčno-konštrukčný prístup 
Hlavnou ideou tohto prístupu je organické spojenie tvorivej a vykonávacej 

činnosti žiakov. Žiaci sa dostávajú do takých podmienok, keď bezprostrednej 
pracovnej činnosti na konkrétnom objekte musí predchádzať vypracovanie návrhu 
technického objektu, resp. niekoľkých alternatívnych návrhov. Ďalej žiaci musia 
riešiť celý rad technických otázok, ako je výber materiálu, pracovných nástrojov, 
technologický postup jeho zhotovenia a pod. Projekt možno charakterizovať ako 
výzvu nariaďujúcu žiakom niečo organizovať, skúmať, navrhovať, vykonávať. 
Základnými vyučovacími metódami sú tvorivé aktivity a úlohy problémového 
charakteru. Jedným z najdôležitejších cieľov v projekčno-konštrukčnom prístupe 
je rozvíjať u žiakov divergentné myslenie. Tento prístup provokuje žiakov prijať 
vlastné rozhodnutie a overiť ho v praxi. 

6.3. Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania 
V zahraničnej didaktike je v poslednom desaťročí učebný proces v technickom 

vzdelávaní stavaný ako hľadanie nových poznatkov, nových poznávacích 
orientácií, ktorý je označovaný ako výskumne ladená koncepcia technického 
vzdelávania (Inquiry Based Science and Technical Education) spojená s rozvojom 
kritického a tvorivého myslenia. Základným cieľom prírodovedného a technického 
vzdelávania by malo byť spoznávanie a vysvetľovanie reality skúmaním. 
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania je 
inšpirovaná vedeckými výskumnými postupmi [Held 2011]. Rozvoj schopnosti 
vedeckej práce (basic science process skills) spočíva v rozvoji šiestich základných 
schopnosti: pozorovať, komunikovať, klasifikovať, merať, vyvodzovať závery 
(interpretovať) a schopnosť tvoriť predpoklady. Na primárnom stupni je požadovaný 
rozvoj prvých dvoch schopnosti, ale pri pedagogickom experimente je možné 
rozvíjať aj ďalšie schopnosti. 
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Proces žiakovho bádania začína vyhľadávaním problému a jeho verbalizáciou. 
Predpokladajme, že u žiaka už boli vzbudené poznávacej potreby prostredníctvom 
kvalitnej stimulácie. Malo by mať pocit, že práve pozorovaný jav je zaujímavý 
a obsahuje aj ďalšie zaujímavé skutočnosti, ktoré sa pokúsi vysvetliť. Pri skúmaní 
sa mu nakoniec vynárajú ďalšie otázky, na ktoré nemá zatiaľ jednoznačnú odpoveď. 
Tieto otázky sú predmetom ďalšieho skúmania. Aby sa žiaci v množstve informácií 
nestrácali, učiteľ by mal problém zvýrazniť, pomôcť deťom ho verbalizovať, 
aby bolo jasné, čo sa ide skúmať. Formulácia problému by mala byť zameraná 
len na jednu skúmanú vec, aby sa zabezpečila jednoznačnosť jeho riešenia. 
Ponúkame niekoľko príkladov vedeckých problémov (otázok). 

Tvorba predpokladov a hypotéz. Tvorbu hypotézy na primárnom stupni 
žiaci chápu ako tvorbu odpovede na výskumné otázky, ale jej správnosť sa 
preukáže až overením. Veľmi dôležité je hneď v úvode upozorňovať na to, že 
svoju hypotézu budú musieť žiaci zdôvodniť. Takto prirodzeným spôsobom 
získajú argumenty na podloženie svojich hypotéz vo vlastnom empirickom 
skúmaní. 

Overovanie predpokladu, hypotézy. Ak sú k výskumnému problému 
stanovené vlastné hypotézy, pristupuje k ich overovaniu. Najefektívnejším 
spôsobom overovania predpokladu (hypotézy) je realizácia experimentu. Je to 
zároveň najnáročnejší spôsob overenia vlastných predpokladov z hľadiska 
aktuálnych schopností žiakov, ale aj z hľadiska časových a materiálnych 
podmienok. Pri realizácii experimentu vedieme žiakov k tvorbe vlastných 
zápiskov. Zošit pokusov je výlučne pomôckou žiaka, preto by učiteľ nemal 
zošity hodnotiť (ak nechce žiaka zastaviť v jeho spontánnych prejavoch). Učiteľ 
môže žiakom pripraviť pracovný list s osnovou zápisu, aby mal každý žiak 
predstavu o postupe pri realizácii experimentu. 

Nasledujúcou fázou vo výskumnom procese žiaka je konfrontovanie 
zistených záverov. Žiak je priebežne vedený k jednoduchej konfrontácii vlastných 
skúseností so skúsenosťami spolužiakov. Najskôr ich musí naformulovať, aby 
boli jasné, stručné a aby ich každý pochopil rovnakým spôsobom. 

Ďalšou fázou je transfer vedomostí do novej situácie a ich využitie 
v bežnom živote. Vo výskumne ladenej koncepcii je žiak neustále vedený 
k formulácii vlastných myšlienok, čím sa rozvíja jeho schopnosť zovšeobecňovať. 
Ak sa pri prezentácii záverov žiaci sústreďujú dostatočne kvalitne na interpretácie, 
transfer do novej situácie nie je až taký podstatný. 

Napriek svojim výrazným kladom má aj táto koncepcia svoje nevýhody. 
Žiak nanovo musí vynájsť to, čo už je dávno objavené. Musí prejsť celou cestou 
poznania, ktorou prešli už mnohí pred ním. To sú argumenty odporcov tejto 
koncepcie. Určite je to nemožné, aby jeden žiak zopakoval vo svojej osobnej 
skúsenosti všetky praktické činnosti i poznatky ľudstva. Nie je to ani potrebné, 
pretože aj poznatky a praktická skúsenosť narastá geometrickým radom a nie je 
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možné si ich v plnej miere akýmkoľvek spôsobom osvojiť. Prednosť tohto 
prístupu je v tom, že žiak sa pripravuje na riešenie akýchkoľvek problémov, 
s ktorými sa v živote stretne.  

7. Výskumné overenie 
Cieľ výskumu: Zaoberali sme sa rozvojom šiestich základných bádateľských 

schopností žiakov (schopnosť pozorovať, komunikovať, klasifikovať, merať, 
vyvodzovať (interpretovať) a tvoriť predpoklady). Chceli sme zistiť, či experimentálna 
činnosť žiakov má vplyv na rozvoj týchto bádateľských schopností a ktoré 
bádateľské schopností žiakov školský experiment najviac ovplyvňuje.  

Hypotéza výskumu: Predpokladáme, že v priebehu troch mesiacov 
experimentálnej činnosti sa viac posunú žiaci vo vyšších bádateľských 
schopnostiach (klasifikovať, interpretovať a tvoriť predpoklady), ako v základných 
bádateľských schopnostiach (porovnávať, komunikovať, merať). 

Metodologický postup: Hlavnou výskumnou metódou bolo pozorovanie 
žiakov počas experimentu a interview s učiteľkou, ktorá vyučovala v danej 
triede. Doplňujúcou výskumnou metódou boli kazuistiky žiakov. Ako merací 
nástroj pre pozorovanie žiakov sme použili posudzovaciu škálu, na ktorej sme 
zisťovali aktuálnu úroveň základných schopností vedeckej práce. Výskumnú 
vzorku tvorilo 22 respondentov. Boli to žiaci 4. ročníka ZŠ Karpatská v Žiline. 
Výskum trval tri mesiace (december až február 2015, t.j. 6 vyučovacích hodín). 
Úroveň schopnosti vedeckej práce sme sledovali u šiestich žiakov. V triede 
neboli slabo prospievajúci žiaci. 

Zistené údaje: 
Tabuľka 1  

Úroveň schopností žiakov pred a po experimentovaní 

Schopnosti 

Počet žiakov na danej úrovni Spolu 
pozorov. 
žiakov 

1 2 3 4 5 

Pred  Po Pred  Po Pred  Po Pred  Po Pred  Po 

Pozorovať 0 3 2 3 1 0 0 0 1 0 6 

Komunikovať 0 0 2 4 1 2 0 0 2 0 6 

Merať 0 0 0 5 3 1 0 0 1 0 6 

Klasifikovať 0 0 0 1 3 5 0 0 1 0 6 

Interpretovať 0 0 1 2 1 3 1 1 3 0 6 

Tvoriť 
predpoklady 0 0 0 0 2 3 1 3 3 0 6 

Legenda: 1. nadpriemerná úroveň, 2. lepšia ako priemerná, 3. priemerná, 4. horšia ako priemerná, 
5. podpriemerná 
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Diskusia: 
Naša hypotéza, kde sme predpokladali, že v priebehu troch mesiacov 

experimentálnej činnosti sa žiaci posunú na vyššie úrovne v schopnostiach 
klasifikovať, interpretovať a tvoriť predpoklady ako v základných schopnostiach 
sa nepotvrdila. Výraznejší posun bol v základných bádateľských schopnostiach 
(21 prípadov), kým vo vyšších bádateľských schopnostiach to bolo 15 prípadov. 
Aj napriek tomu, že hypotéza nebola potvrdená, došlo k posunu aj na úrovni 
vyšších bádateľských schopností. Predpokladáme, že 6 hodín vyučovacích hodín 
na experimentálnu činnosť bolo málo na to, aby sme u žiakov rozvinuli také 
bádateľské schopností ako je schopnosť klasifikovať, interpretovať a tvoriť 
predpoklady. Tiež sa ukázalo že takýto druh učenia významne ovplyvňuje 
výsledky tak priemerných žiakov, ako aj výborných žiakov, hoci viac vyhovuje 
druhej skupine žiakov. Podľa vyjadrenia samotných žiakov pri experimentoch 
sa dôraz kladie na aktivitu každého žiaka, ale pri tradičnom učení sa do procesu 
zapájajú len tí najaktívnejší.  

Záver 
Z analýzy koncepcií technického vzdelávania v historickej retrospektíve 

vyplýva, že čím je spoločnosť vyspelejšia, tým je snaha po úplnosti vzdelania 
takmer nemožná. Navyše poznatky sa rýchle menia, zastarávajú. Ako vidieť 
z prehľadu, vzdelávacie koncepcie za posledných tridsať rokov sú viac zamerané 
na proces, než na obsah. V najnovšej koncepcii technického vzdelávania ide 
z hľadiska vecnej podstaty o prekonanie remeselníckeho prístupu a z pedagogickej 
stránky o prekonanie zjednodušeného výkladu behaviorálnych prístupov, ktoré 
sú založené na prispôsobovaní, jednostrannej akceptácii kategórie výkonu 
a zdôrazňovaní vonkajšieho pôsobenia na subjekt. Náš výskum potvrdil, že 
aplikáciou bádateľských aktivít dochádza k rozvoju takých schopnosti, ktoré sú 
pre život v spoločnosti mimoriadne dôležité. 
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Resumé 
Autorka príspevku vychádza z historickej retrospektívy koncepcií technického 

vzdelávania. Skúma ich zameranie a dôvody, ktoré spôsobili zmenu kurikula. 
Najväčšiu pozornosť venuje výskumne ladenej koncepcií technického vzdelávania, 
ktorá rozvíja šesť najdôležitejších schopností pre vedecké bádanie. Sprecíznenie 
edukačných krokov výskumne ladenej koncepcie vychádza z experimentálneho 
overenia na základných školách. 

 
Kľúčové slova: technické vzdelávanie, kurikulum, koncepcie vzdelávania, 
výskumne ladená koncepcia vzdelávania. 
 
 
Retrospectives and Perspectives of Technical Education Conceptions 
 
Abstract 

The author of contribution based on the historical retrospectives of technical 
education concepts. Examines their focus and reasons, which has made the 
change in the curriculum. The greatest attention is given to research-tuned con-
cept of technical education, which develops the six most important skills for 
scientific research. Improvement of educational steps inquiry based science edu-
cation is based on the experimental verification at primary schools. 
 
Keywords: technical education, curriculum, conception of education, in-
quiry based science education. 
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Rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov na hodinách 
techniky 

Úvod 
O zameraní a cieľoch projektu KEGA „Metodika implementácie interaktívnej 

tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky 
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“ sme informovali v časopise  
E-T-I v predošlom roku. Projekt je zameraný na odbornú pomoc učiteľom 
techniky pri zavádzaní jednej z progresívnych technológií vzdelávania žiakov 
v základnej škole, t.j. na implementáciu interaktívnej tabule do výučby vyučovacích 
predmetov technika, fyzika a matematika so zameraním na rozvoj vybraných 
kľúčových zručností žiakov. 

Projekt a výsledky výskumu 
Nasledujúca časť obsahuje výber výsledkov čiastkových výskumov, ktoré 

riešiteľ projektu z Katedry F – M – T FHPV PU v Prešove uskutočnil v období 
október až december 2014. 
Ciele čiastkového výskumu 

Hlavným cieľom čiastkového výskumu bolo zistiť, či navrhnuté modely 
a stratégie výučby učebného predmetu technika aplikované počas výučby vo 
vybraných ročníkoch ZŠ a témach vyučovacích hodín v spojení s využitím 
interaktívnej tabule prispejú k rozvíjaniu vybraných kľúčových zručností žiakov. 

Čiastkovými cieľmi výskumu boli: 
– overenie vhodnosti a správnosti vypracovaných modelov, stratégií výučby 

a učebných pomôcok, 
– overenie funkčnosti vypracovaných meracích nástrojov (pozorovací hárok). 
Skúmané vybrané kľúčové zručnosti žiakov 

K tomu, aby bolo možné jasne, konkrétne a jednoznačne vymedziť a stanoviť 
pozorované javy a zaznamenať ich výskyt, bolo najskôr potrebné: 
– veľmi dôkladne analyzovať špecifické ciele a vzdelávacie obsahy pre každú 

z tém vyučovania a súčasne zvažovať i navrhovať pracovné úlohy pre žiakov 
(v zošite prezentácie a v pracovnom liste žiaka) tak, aby vo vymedzenom 
čase (1 vyučovacia hodina) bol dostatočný priestor na realizáciu úloh, 

– vytypovať zároveň z množiny kľúčových zručností a vyselektovať vybrané 
kľúčové zručnosti tak, aby pokrývali viacero skupín kľúčových zručností 
(napr. informačné, učebné, personálne...), 
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– upraviť pracovné úlohy pre žiakov tak, aby vytvárali jasný priestor na 
uplatňovanie (výskyt) vybraných kľúčových zručností počas učebnej činnosti 
žiakov a aby takto upravené pracovné úlohy rozvíjali vybrané kľúčové 
zručnosti žiakov. 
Na základe výsledkov analýz uvedených vyššie sme pre učebný predmet 

technika z množiny kľúčových zručností vybrali tie, ktoré uvádza Tabuľka 1. 
 

Tabuľka 1 

Kategória kľúčovej zručnosti Vybraná kľúčová zručnosť 

Interpersonálna pracovať v tíme 

 interpersonálne vzťahy 

Informačná informácie kriticky hodnotiť a použiť na riešenie 
problému 

 vyjadrovať sa graficky 

Komunikačná čítať s porozumením 

 vyjadrovať sa ústne 

 vyjadrovať sa písomne 

Personálna kontrolovať svoje správanie 

 zodpovednosť za výsledok 

 čestnosť a zodpovednosť 

 sebahodnotenie 

Učebná motivovať seba aj druhých 

 riešiť problém 

Kognitívna kritické myslenie a hodnotenie 

 
S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru zhodnosti a jednotnosti výsledkov 

pozorovaní, v rámci riešiteľského kolektívu bola prijatá posudzovacia škála, aby 
boli jednotlivé pozorované vlastnosti (javy) postrehované pomocou stupňov, 
ktoré zodpovedajú ich rôznej intenzite. Pozorovateľ určoval intenzitu vlastnosti 
označením jej polohy + (plus) alebo – (mínus) priamo v pozorovacím hárku. 
V našom prípade bola použitá nasledujúca, zatiaľ len dvojstupňová škála 
s krajnými intenzitami (stavmi) z dôvodu zjednotenia zaznamenávania výsledkov 
pozorovaní u všetkých pozorovateľov (riešiteľov projektu). Použitú posudzovaciu 
škálu s kategóriami vybraných kľúčových zručností a ich prejavmi uvádza 
Tabuľka 2. 
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Tabuľka 2 

Posudzovacia škála k vybraným kľúčovým zručnostiam – učebný predmet technika 

Kategória (jav – zručnosť) Prejavy (správanie sa) 

Interpersonálna – pracovať v tíme pracuje – neradí sa radia sa obaja vo dvojici 

Informačná – informácie kriticky 
hodnotiť a použiť na riešenie 
problému 

číta a rieši úlohu 
samostatne 

informácie kriticky hodnotí 
a sám úlohu úspešne rieši 

Informačná – vyjadrovať sa graficky náčrt el. schémy je málo 
presný a neúhľadný 

náčrt je čitateľný a úhľadný 

komunikačná – číta s porozumením text číta a chápe – rieši 
úlohu 

text pochopil a úlohu 
úspešne rieši 

komunikačná – vyjadrovať sa ústne vyjadruje sa ťažkopádne 
a nesúvisle 

vyjadruje sa bez väčších 
problémov 

komunikačná – vyjadrovať sa 
písomne 

píše samostatne ale 
nesprávne 

píše samostatne a správne 

personálna – kontrolovať svoje 
správanie 

v správaní sa čistočne 
kontroluje (prejavy 
nepozornosti) 

plne vníma učiteľa a 
partnera a v správaní je 
bezproblémový 

Personálna – zodpovednosť za 
výsledok 

počet pridelených 
bodov nesúhlasí 

počet pridelených bodov 
súhlasí 

personálna – čestnosť a 
zodpovednosť 

v pracovnom liste po 
oznámení správneho 
riešenia upravuje svoje 
riešenia 

v PL nerobí žiadne zmeny 

personálna – sebahodnotenie hodnotí svoje riešenie 
nesprávne spočíta body 
získané patrnerom 
nesprávne 

hodnotí svoje riešenie 
správne body spočíta 
správne 

učebná – motivovať seba aj druhých jeho pozornosť je 
nestála, motivovať 
iných nevie 

jeho pozornosť je sústavná, 
motivovať iných dokáže 

učebná – riešiť problém pri riešení úlohy 
prejavuje neistotu, otáča 
sa, pozerá riešenia 
iných žiakov 

hodnotí informácie v úlohe 
a samostatne, úlohu rieši 

interpersonálne vzťahy žiadny prejav prejavy k spolupráci – 
ochota 

kognitívna – kritické myslenie informácie vníma – 
prejav neistoty 

s informáciami pracuje pri 
riešení úlohy 

kognitívna – kritické myslenie – 
hodnotenie 

text číta ale úlohu 
nerieši 

text číta, rozmýšľa a úlohu 
úspešne rieši 
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Predmet výskumu 
Predmetom výskumu boli žiaci 8. a 9. roč. ZŠ na hodinách učebného 

predmetu technika vybraných ZŠ v meste Prešov, ktorí boli pozorovaní počas 
výučby realizovanej s využitím interaktívnej tabule (IT) a pracovných listov 
s cieľom zaznamenania výskytu javov zameraných na rozvoj vybraných 
kľúčových zručností žiakov, ktoré počas práce žiakov so 4 pracovnými listami 
a IT tabuľou malo vyvolať celkom 14 úloh a situácií osobitého charakteru. 

 
Výskumné metódy a techniky 

Hlavnou metódou, ktorá bola použitá v rámci výskumných aktivít bola 
metóda pozorovania. Pomocnou metódou bola metóda rozhovoru – krátke 
rozhovory s vyučujúcimi a žiakmi s cieľom zistiť vybrané názory na vypracované 
učebné materiály a použité modely výučby. Pôvodne plánované zhotovenie 
videozáznamov sa nepodarilo zabezpečiť z dôvodu nezískania súhlasu učiteľov. 

 
Organizácia a harmonogram výskumu 

Učitelia techniky vo vybraných ZŠ vyučovali podľa vopred vypracovanej 
metodiky výučby, ktorú pre každú tému vyučovacej hodiny a učebný predmet 
vopred vypracoval a s vyučujúcim konzultoval každý z riešiteľov projektu. 
Výučba techniky bola realizovaná v inej učebni (bežnej školskej učebni) z dvoch 
podstatných dôvodov: 
1. Interaktívnu tabuľu žiadna z vybraných základných škôl nemá inštalovanú 

v školskej dielenskej učebni. 
2. Charakter obsahu učiva vybranej témy vyučovacej hodiny bol zameraný 

teoreticky, t.j. nevyžadoval špeciálne vybavenie a zabezpečenie učebne, učiteľ 
si mal možnosť bezproblémovo potrebné učebné pomôcky so sebou na 
vyučovaciu hodinu priniesť. 
Pozorovateľ (riešiteľ projektu KEGA) pred uskutočnením každého pozorovania 

podľa dohovoru s príslušným vyučujúcim 10 minút pred začiatkom vyučovacej 
hodiny zaujal v učebni svoje miesto, ktoré bolo umiestnené tak, aby mal dobrý 
výhľad a podmienky na pozorovanie najmä dvoch dvojíc (skupín) žiakov, 
u ktorých výskyt javov mal byť pozorovaný. V priebehu vyučovacej hodiny sa 
pozorovateľ správal tak, aby nemal žiaden vplyv na priebeh vyučovacej hodiny 
a žiakov. Obdobie výskumu a časový harmonogram pozorovaní bol stanovený 
a prispôsobený termínom výučby vybranej témy vyučovacej hodiny v základných 
školách. 

 
Výsledky výskumu 

Výber výsledkov výskumu prezentuje Tabuľka 3. Čiastkové výskumy sa 
uskutočnili na školách v Prešove v ZŠ Važecká 11 (8. roč.; 13 žiakov), ZŠ 
Májové námestie (8. roč.; 11 žiakov) a ZŠ Sibírska (9. roč.; 12 žiakov), pričom 
v každej zo škôl boli pozorované dve náhodne vybraté skupiny dvoch žiakov. 
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Tabuľka 3 
Príklad spracovania a vyhodnotenia vybranej časti výsledkov pozorovaní v ZŠ počas 
výučby témy vyučovacej hodiny: Schematické značky, jednoduchý elektrický obvod 

 

 
K vyhodnoteniu výsledkov výskumu sme pristúpili tak, že sme do tabuľky 

uviedli vyhodnotenie každej úlohy samostatne, t.j. výskyt sledovaného javu 
a počet získaných bodov za správne riešenia úloh v pracovnom liste. Pre značný 
rozsah komentárov a interpretácií nie je možné tieto v tejto štúdii prezentovať. 

Zhrnutie výsledkov čiastkových výskumov 
Výsledky pozorovaní aj napriek malým počtom pozorovaných skupín 

žiakov umožňujú konštatovať, že: 

Kategória 
kľúčovej 
zručnosti 

 ZŠ Važecká, Prešov, 8. roč. 
Vybraná kľúčová zručnosť  
R (riadok) / úloha (pozorovaný jav) 

Pracovný 
list číslo: 

Skupina 1 
(dievčatá) 

Skupina 2 
(chlapci) 

Interpersonáln
a 

pracovať v tíme 
R1/úloha – poradiť sa k prečítanému 
textu – v tíme spolupracovať 

 
P1/ZP-5a 

 
áno 

 
nie 

 R2/interpersonálne vzťahy – 
harmonické 
R3/spolu – pokojná pracovná 
atmosféra 

P1/ ZP-5b 
P2/ZP-6a 

áno 
áno 

áno 
áno 

Informačná informácie kriticky hodnotiť 
a použiť na riešenie problému 
R5/úloha – spolu hodnotiť obsah 
textu, úlohu riešiť – doplniť slová 
a vytvoriť záver 

 
P1/ZP-5d 

 
6 b z 8 b 

 
6 b z 8 b 

 R6/vyjadrovať sa graficky – úloha – 
sám nakresliť el. schému 

P3/ZP-7b neriešili neriešili 

Komunikačná čítať s porozumením 
R7/úloha – spolu porozumieť textu 
(schémy – druhy) 
 
R8/úloha – z obrázkov pochopiť 
názvy el. súčiastok a dopísať čísla 
k obrázkom 

 
P1/ZP-5c 
 
P2/ZP-6b 

 
8 b z 10 b 

 
áno/áno 

9 b zo 14 b 

 
8 b z 10 b 

 
áno/nie 

8 b zo 14 b 

ZŠ Májové nám., Prešov, 8. roč. ZŠ Sibírska, Prešov, 9. roč. Spolu 
Skupina č. 1 
(chlapci) 

Skupina č. 2 
(dievčatá) 

Skupina č. 1 
(dievčatá) 

Skupina č. 2 
(chlapci) 

N (neriešili)/áno/nie 

áno nie áno nie 3/3 
áno 
áno 

áno 
áno 

áno 
áno 

áno 
áno 

6/0 
6/0 

 
6 b z 8 b 

 
6 b z 8 b 

 
6 b z 8 b 

 
4 b z 8 b 

nad 50% 
6/1 

áno/nie nie/nie áno/nie nie / nie 4N/2/6 
 

10 b z 10 b 
 

nie/áno 
7 b zo 14 b 

 
10 b z 10 b 

 
áno/nie 

5 b zo 14 b 

 
6 b z 10 b 

 
nie/áno 

7 b zo 14 b 

 
4 b z 10 b 

 
áno/áno 

9 b zo 14 b 

nad 50% 
5/1 

 
8/4 
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 realizátorom projektu sa podarilo vypracovať použiteľné metodické materiály 
a výskumné nástroje a tieto na hodinách techniky aplikovať, 

 celkové výsledky uskutočnených čiastkových výskumných pozorovaní, i keď na 
pomerne malej výskumnej vzorke, potvrdili vhodnosť a správnosť vypracovaných 
výskumných materiálov a tie, ako výsledky potvrdili, prispievajú k rozvoju 
vybraných kľúčových zručností žiakov, 

 navrhnuté metodické materiály po vykonaní drobných úprav sú v celom 
rozsahu použiteľné k ďalšiemu ich použitiu, t.j. k vypracovaniu Metodiky IT 
tabule..., ktorá predstavuje jeden z hlavných cieľov predmetného projektu, 

 Metodika IT tabule... bude vhodným, odborne a špecificky spracovaným 
dielom použiteľným v rámci vzdelávania študentov s príslušným predmetovým 
zameraním a v rámci celoživotného vzdelávania. 

 
 
Abstrakt 

Štúdia prezentuje projekt a čiastkové výskumu, ktorý bol realizovaný 
v rámci projektu KEGA a zameraný na skúmanie vplyvov metodiky aplikácie 
interaktívnej tabule na rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov na hodinách 
techniky v ZŠ. 
 
Klíčová slova: výskum, technika, nižšie stredné vzdelávanie, kľúčové zručnosti. 
 
 
Development of Selected Key Skills of Pupils During Technology Classes 
 
Abstract 

The study presents the project and partial research results. The project was 
supported by the KEGA and it focuses on the effects of the use of the interactive 
whiteboard on the development of selected key skills of pupils at basic schools 
during technology classes. 
 
Keywords: research, technology, lower secondary education, key skills. 
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Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w zreformowanym 
systemie szkolnym Berlina 

Wstęp 
Od zakończenia II wojny światowej przez kolejne dziesięciolecia Berlin był 

postrzegany jako symbol podziału Niemiec. Aż do zjednoczenia obu państw 
niemieckich (NRF i NRD) trzy zachodnie sektory (Berlin Zachodni) będące pod 
kontrolą USA, Wielkiej Brytanii i Francji oraz Berlin Wschodni (sektor pod 
kontrolą ZSRR) rozwijały się niezależnie od siebie. Zwraca się uwagę, że Berlin 
przed swoim upadkiem duchowym w wyniku dyktatury nazistowskiej i znisz-
czeń wojennych był nie tylko gospodarczą metropolią Niemiec, ale w „złotych 
latach dwudziestych” (in den „Goldenen Zwanzigern”) także stolicą kulturalną 
Europy. Do dzisiaj Berlin jest największym ośrodkiem przemysłowym starego 
kontynentu z takimi branżami, jak: budowa maszyn, przemysł spożywczy, tek-
stylny, a przede wszystkim elektryczny [Tatsachen... 1993: 25–27]. Za datę po-
wstania miasta przyjmuję się 28 października 1237 r. Pod tą datą po raz pierw-
szy pojawia się w dokumentach wzmianka o Coelln [Giebel 2012: 8]. Zaznacza 
się, że miasto rozwijało się już pod koniec XII w. z dwóch osad kupieckich – 
z wymienionego Coelln oraz Berlina. W 2008 r. archeolodzy znaleźli dębową 
belkę, która prawdopodobnie pochodzi z 1183 r. Świadczyłoby to o tym, iż Ber-
lin jest o 54 lata starszym miastem, niż dotychczas sądzono. W 1709 r. król Fry-
deryk I zjednoczył pięć miast: Berlin, Coelln, Friedrichswerder, Dorothenstadt 
i Friedriechsstadt, czyniąc z 55-tysięcznego zjednoczonego miasta swoją rezy-
dencję i stolicę. Warto nadmienić, że w 1717 r. w Berlinie wprowadzono obo-
wiązek szkolny. Po powstaniu Rzeszy Niemieckiej w 1871 r. Berlin zostaje jej 
stolicą (Hauptstadt der Deutschen Reiches). Liczy już wówczas ponad 800 tys. 
mieszkańców i jest politycznym, ekonomicznym i naukowym centrum cesarstwa 
(1071–1918). W tym okresie rozwija się bardzo prężnie, przekraczając przed 
wybuchem I wojny światowej liczbę 2 mln mieszkańców. W latach 1918–1933 
Berlin jest stolicą Republiki Weimarskiej (Hauptstadt der Weimarer Republik), 
osiągając w 1925 r. liczbę 4 mln mieszkańców. Od 1933 r. jest stolicą Trzeciej 
Rzeszy (das Dritte Reich) będącej pod rządami NSDAP. Wraz z aneksją Austrii 
12 marca 1938 r. Berlin staje się stolicą Wielkoniemieckiej Rzeszy (Grossdeut-
schen Reiches). Po kapitulacji Niemiec w 1945 r. Berlin liczył 2 mln 800 tys. 
mieszkańców.  
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Miasto podobnie jak cały kraj zostało podzielone na cztery sektory. Wraz 
z utworzeniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej 7 października 1949 r. 
Berlin Wschodni został proklamowany stolicą tego kraju (Hauptstadt der DDR). 
4 grudnia 1948 r. w amerykańskiej strefie okupacyjnej zostaje utworzony Wolny 
Uniwersytet Berliński (Freie Uniwersitaet Berlin). W 1949 r. we wschodniej 
części Berlina z dotychczasowego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma (Fried-
rich-Wilhelms-Universität) powstaje Uniwersytet im. Braci Alexandra i Wilhelma 
von Humboldtów. Po upadku muru berlińskiego 9 listopada 1989 r. rozpoczął 
się proces zjednoczeniowy Niemiec, w tym podzielonego do tego dnia Berli-
na. Układ zjednoczeniowy z 31 sierpnia 1990 r. w artykule drugim ustęp 
pierwszy mówi, że stolicą Niemiec jest Berlin [Das offizielle Hauptstadtportal]. 
Tym samym rozpoczął się nowy rozdział w 750-letniej historii miasta. Stoją 
przed nim nowe wyzwania. To, co przez dziesięciolecia było podzielone, za-
czyna się na nowo łączyć i uzupełniać. Podkreśla się, iż mieszkańcy obu czę-
ści miasta muszą na nowo sobie zaufać i dążyć do wyrównania potencjałów 
gospodarczych.  

Zjednoczenie uruchomiło boom gospodarczy. Uważa się, że powinno to 
również znaleźć swoje odzwierciedlenie w sferze socjalnej, naukowej i kultural-
nej. Berlin posiada trzy uniwersytety: Freie Universität Berlin (Wolny Uniwer-
sytet), Humboldt-Universität zu Berlin (Uniwersytet Humboldta) oraz Tech-
nische Universität Berlin (Uniwersytet Techniczny). Ponadto działają tu liczne 
instytuty naukowe, jak: Hahn-Meitner-Institut (prowadzący m.in. badania z za-
kresu fizyki jądrowej), Heinrich-Hertz-Institut (badania w zakresie telekomuni-
kacji) [Tatsachen... 1993: 26–27]. W liczącym 3 mln 400 tys. mieszkańców 
mieście funkcjonuje 1842 placówek przedszkolnych, 900 publicznych i prywat-
nych szkół (w tym 777 publicznych i prywatnych szkół ogólnokształcących). 
Uczęszcza do nich ponad 300 tys. uczniów. Istnieje 39 szkół wyższych kształcą-
cych około 160 tys. studentów [Das offizielle Hauptstadtportal]. 

Zmiany w systemie szkolnym Berlina 
System szkolny Niemiec tak jak struktura państwa ma charakter federacyj-

ny. Oznacza to, że poszczególne kraje związkowe na mocy własnych aktów 
prawnych podejmują autonomiczne decyzje w tym zakresie. Zwraca się uwagę, 
iż podobnie rzecz się miała w czasach rzeszy cesarskiej oraz Republiki Weimar-
skiej. Poszczególne rządy wszystkich 16 krajów wchodzących w skład Republi-
ki Federalnej Niemiec samodzielnie kształtują prawo szkolne i plany nauczania 
na kolejnych szczeblach edukacji. Z tego powodu funkcjonują obok siebie różne 
systemy szkolne. Różnice dotyczą m.in. nazw szkół, rekrutacji, liczby i nazw 
przedmiotów szkolnych, treści nauczania, terminów ferii. W wielu zakresach 
poszczególne landy muszą jednak ze sobą współpracować. W tym celu w 1958 r. 
powstała stała konferencja ministrów oświaty krajów związkowych (Kultusmini-
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sterkonferenz – KMK). Czuwa ona nad tym, aby np. standardy kształcenia po-
szczególnych przedmiotów szkolnych zbytnio się nie różniły, aby zadania eg-
zaminacyjne nie były w jednych krajach znacznie trudniejsze w stosunku do 
innych, aby świadectwa szkolne wydawane w jednym landzie mogły być uznane 
w drugim. Przykładem konstruktywnej współpracy ministrów jest dążenie, aby 
do 2017 r. egzaminy maturalne w poszczególnych landach były porównywalne 
i oceniane według jednakowych kryteriów. Podkreśla się, że specyfiką Berlina 
podobnie jak innych dużych miast jest silne zróżnicowanie struktury zaludnie-
nia. Przyczyny ekonomiczne, społeczne sprawiły, że mieszkają tu osoby wy-
wodzące się z różnych kultur. Z tej różnorodności wynikają nowe wyzwania 
dla polityki edukacyjnej miasta. Edukacja odgrywa kluczową rolę integracyjną 
dla uczniów, których językiem ojczystym nie jest język niemiecki [Berliner… 
2014: 5–8].  

Piętnaście lat temu rozpoczęto gruntowną przebudowę systemu szkolnego 
zjednoczonego Berlina. Zasadnicza zmiana strukturalna polegała na zastąpieniu 
dotychczasowych czterech szkół ponadpodstawowych: głównej (Hauptschule), 
realnej (Realschule), połączonej głównej z realną (verbundene Haupt- und Real-
schule) oraz zespolonej (Gesamtschule) zintegrowaną szkołą II stopnia (Inte-
grierte Sekundarschule). Tak więc z pięciu szkół ponadpodstawowych funkcjonu-
jących przed reformą zostały dwie. Tą drugą szkołą jest gimnazjum (Gymnasium), 
które również istniało w poprzednim systemie szkolnym. Od roku szkolnego 
2010/2011 absolwenci szkoły podstawowej (Grundschule) mogą kontynuować 
naukę w zintegrowanej szkole II stopnia (Integrierte Sekundarschule), względ-
nie w gimnazjum (Gymnasium). Na szczególną uwagę zasługuje fakt likwidacji 
szkoły głównej (Hauptschule), wokół której narosło wiele kontrowersji. Proces 
restrukturyzacji szkolnictwa został zakończony w roku szkolnym 2014/2015. 
Stwierdza się, iż dzięki reformie berliński system szkolny stał się bardziej 
przejrzysty. W odczuciu społecznym poprzedni system nie sprawdził się. Za-
łożeniem reformy było stworzenie możliwości zdobycia jak najlepszego wy-
kształcenia dla wszystkich uczniów. Nowa berlińska struktura szkolna oferuje 
uczniom więcej niż dotychczas indywidualnego wsparcia, popołudniową opie-
kę oraz wspólną naukę. To sprzyja integracji uczniów wywodzących się z róż-
nych kultur i środowisk. Podkreśla się, że nawet krytycy przyznają, że reforma 
była konieczna, chodzi bowiem o szanse rozwojowe młodego pokolenia a za-
razem o przyszłość całego społeczeństwa. Stwierdza się, iż Berlin stwarza 
możliwości dobrej edukacji. Należy mieć jednak świadomość tego, że efekty 
przeprowadzonych zmian będą widoczne i będą mogły być poddane analizie 
po upływie pewnego czasu. Istnieje świadomość, iż reforma jest wyzwaniem 
dla wszystkich: nauczycieli, uczniów, rodziców i administracji [Das offizielle 
Hauptstadtportal]. 
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Rys. 1. Zmieniona struktura systemu szkolnego Berlina 

Źródło: [Betriebswirtschaftliches Basiswissen für Schüler]. 
 
Obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w danym roku kończą sześć lat. 

Dzieci zapisywane są do szkoły położonej najbliżej ich miejsca zamieszkania. 
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zapisania dziecka do innej 
szkoły. Rodzice mogą również wnioskować o wydłużenie lub skrócenie dla 
dziecka okresu uczęszczania do placówki przedszkolnej o jeden rok, co jest 
równoznaczne z odroczeniem rozpoczęcia obowiązku szkolnego lub jego przy-
śpieszeniem. Pozytywna decyzja w tym względzie uzależniona jest od opinii 
placówki przedszkolnej i lekarza szkolnego lub odpowiedniej komisji złożonej 
z psychologów. Okres edukacji w szkole podstawowej (Grundschule) trwa sześć 
lat [Berliner… 2014: 14]. Klasa I i II to klasy początkowe (Schulanfangphase). 
W tym okresie uczniowie uczą się razem, a nauczyciele starają się optymalnie 
wykorzystać ten czas na ich przygotowanie do dalszej edukacji. Od III klasy 
uczniowie mają zajęcia w różnych grupach. Jest to związane z rozpoczęciem 
nauki pierwszego języka obcego. Uczniowie mają do wyboru język angielski lub 
francuski.  

Wszystkie szkoły podstawowe oferują różne formy opieki i wsparcia proce-
su uczenia się dziecka. Część szkół jest otwarta już od godziny 6.00 do 18.00, 
część zaś od godziny 8.00 do 16.00. Gwarantują one również możliwość spra-
wowania opieki w okresie ferii [Das offizielle Hauptstadtportal]. Tygodniowy 
rozkład zajęć w szkole podstawowej obejmuje zajęcia z następujących przed-
miotów: język niemiecki (Deutsch), nauka o rzeczach (Sachunterricht), matema-
tyka (Mathematik), sztuki plastyczne (Bildende Kunst), muzyka (Musik), zajęcia 
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sportowe (Sport), język obcy (Fremdsprache) – od klasy III, nauki przyrodnicze 
(treści z zakresu biologii, fizyki, techniki, chemii) (Naturwissenschaften) – od 
klasy V, geografia (Geografie) – od klasy V, historia/edukacja polityczna (Ge-
schichte/Politische Bildung) – od klasy V, przedmiot do wyboru (Schwer-
punktbildung) – od klasy V [Verordnung über…].  

W dwóch pierwszych klasach na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymu-
ją ocenę swojego rozwoju. Może ona być w formie opisowej lub w postaci 
świadectwa. Najwcześniej od klasy trzeciej III, a najpóźniej od klasy V ucznio-
wie na zakończenie każdego półrocza otrzymują cenzurki z ocenami w skali od 
jeden do sześciu.  

Po pierwszym półroczu VI klasy uczniowie i ich rodzice stoją przed ważną 
decyzją. Jest nią wybór dalszej drogi kształcenia. Jak wyżej wspomniano, istnie-
ją dwie możliwości: podjęcie nauki w gimnazjum (Gymnasium), względnie 
w zintegrowanej szkole II stopnia (Integrierte Sekundarschule – ISS). Ucznio-
wie osiągający wysokie oceny oraz przejawiający określone predyspozycje 
i zainteresowania już po ukończeniu klasy IV mogą kontynuować edukację 
w klasie V i VI w gimnazjum, ewentualnie w szkole zintegrowanej [Berliner… 
2014: 16–19]. Gimnazjum jest szkołą ogólnokształcącą na podbudowie szkoły 
podstawowej (Grundschule). Po ukończeniu XII klasy uczniowie zdają maturę. 
Od klasy XI mają oni możliwość silniejszej koncentracji na kursach według 
własnego wyboru. Ma to na względzie kontynuowania dalszej nauki w kierunku 
zdobycia określonego zawodu lub podjęcia studiów wyższych.  

Zintegrowana szkoła II stopnia (Integrierte Sekundarschule) jest także szko-
łą na podbudowie szkoły podstawowej. Jak wyżej wspomniano, łączy ona daw-
ne szkoły: zespoloną, główną i realną (Gesamt-, Haupt- und Realschule). 
Wszystkie szkoły zintegrowane (ISS) to placówki całodzienne, czynne od godzi-
ny 7.30 do 16.00. W szkole tej każdy uczeń wspomagany jest indywidualnie 
[Das offizielle Hauptstadtportal]. Dysponują one zróżnicowanymi koncepcjami 
edukacyjnymi do matury włącznie. W stosunku do gimnazjów szkoły te oferują 
naukę w mniejszych liczebnie klasach, mniejszą liczbę godzin zajęć w tygodniu 
oraz intensywną orientację zawodową (eine intensive Berufsorientierung). 
W gimnazjum obowiązkowe są dwa języki obce, w szkole zintegrowanej drugi 
język może być dobrowolnie wybrany przez ucznia. Decyzją dotyczącą wyboru 
szkoły ponadpodstawowej (gimnazjum czy szkoła zintegrowana) podejmują 
rodzice. Mogą oni kierować się prognozą rozwoju dziecka (die Foerderprogno-
se) sporządzaną przez szkołę podstawową. Podkreśla się, że nauczyciele tej 
szkoły wkładają dużo wysiłku w to, aby jak najtrafniej określić predyspozycje 
ucznia i nakreślić jego dalszą drogę kształcenia. Zwraca się uwagę, że owa pro-
gnoza ma jedynie charakter zalecenia. Rodzice zapisujący dziecko do gimna-
zjum mają świadomość tego, że funkcjonuje tam tzw. rok próbny (ein Probe-
jahr). Jeżeli w tym okresie uczeń nie będzie osiągał oczekiwanych rezultatów 
w nauce, po roku zostanie przeniesiony z gimnazjum do szkoły zintegrowanej 
[Berliner… 2014: 19–20]. 
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W szkołach berlińskich edukacja ogólnotechniczna realizowana jest w ra-
mach różnych przedmiotów nauczania. W sześcioletniej szkole podstawowej 
(Grundschule) występują dwa przedmioty zawierające cele i treści z tego obszaru. 
Pierwszy z nich to Sachunterricht (nauka o rzeczach). Przedmiot ten występuje 
w klasach od I do IV. Zawiera on treści z zakresu środowiska społeczno-
przyrodniczego i techniki. Na realizację zintegrowanych zajęć z tego przedmio-
tu przeznacza się po dwie godziny tygodniowo w klasie I i II, trzy godziny 
w klasie III oraz pięć godzin w tygodniu w klasie IV. Drugi z nich to Naturwis-
senschaften (nauki przyrodnicze). Występuje on w klasie V i VI w wymiarze 
czterech godzin tygodniowo. W ramach tego przedmiotu realizowane są treści 
z zakresu biologii, fizyki, techniki, chemii [Verordnung ueber…]. W zintegro-
wanej szkole II stopnia (Integrierte Sekundarschule) funkcjonuje nowy przed-
miot nauczania, którego zadaniem jest zaznajamianie uczniów z wybranymi 
zagadnieniami gospodarki, pracy i techniki. Nosi on nazwę: Wirtschaft, Arbeit, 
Technik. Zastąpił Arbeitslehre (nauczanie pracy) – przedmiot występujący do-
tychczas w szkolnictwie ogólnokształcącym. Nowy przedmiot realizowany jest 
od klasy VII do IX, najczęściej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdej 
klasie [Rahmenlehrplan fuer…]. 

Uwagi końcowe 
Zarysowana w artykule charakterystyka zmian w systemie szkolnym Berlina 

wskazuje, że poszukuje się tam nowych rozwiązań systemowych mających spro-
stać wymaganiom postępu cywilizacyjnego. Miasto, stolica kraju, a zarazem 
jeden z szesnastu krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec odgrywa 
kluczową rolę w sferze przemysłowej, naukowej, technicznej i kulturalnej. 
Zjednoczenie obu państw niemieckich stało się źródłem nowych wyzwań. Prze-
jawem tego była potrzeba szybkiego rozwoju gospodarczego nowych landów. 
Przykład reformy szkolnej Berlina ukazuje rosnące znaczenie fachowego przy-
gotowania młodego pokolenia do wymagającego rynku pracy. Analizując plany 
i programy nauczania, dostrzec można integrowanie treści z różnych obszarów 
wiedzy. Zauważalna jest bogata oferta edukacyjna zorientowana na indywidualne 
możliwości i zainteresowania uczniów. Wzrasta również opiekuńcza funkcja szko-
ły. Dowodem tego są placówki całodzienne. Dużą wagę przywiązuje się także do 
pracy z dziećmi imigrantów. Podejmowane w tym zakresie działania uwzględniają 
pochodzenie narodowe, kulturowe i etniczne dziecka. Na podkreślenie zasługuje 
wzrastająca rola orientacji zawodowej w szkołach ogólnokształcących.  
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Streszczenie 

W pierwszej części artykułu autor omówił zmiany, które zostały dokonane 
w systemie kształcenia ogólnego Berlina – miasta/landu. Następnie scharaktery-
zował przedmioty nauczania, które zawierają cele i treści z zakresu edukacji 
ogólnotechnicznej w szkołach ogólnokształcących. Zasadnicza część artykułu 
została poprzedzona krótką wzmianką dotyczącą historii miasta. 
 
Słowa kluczowe: system kształcenia ogólnego, kształcenie ogólnotechniczne. 
 
 
General and Technical Education in the Reformed School System 
in Berlin 
 
Abstract 

In the first part of the article the author confers on the changes that were 
made to the general education system in the city state of Berlin. Subsequently, 
he characterized the taught subjects that comprehend the aims and contents of 
the general technical education in secondary schools. The main part of the article 
was preceded by a short note on the history of the city. 
 
Keywords: general education system, general technical education. 
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Viera TOMKOVÁ, Gabriel BÁNESZ 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská Republika 

Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov 
nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike 

Úvod  
Technické tvorivé myslenie žiakov môžeme vo vyučovaní rozvíjať za 

predpokladu, že venujeme pozornosť rozvoju jeho priestorovej predstavivosti, 
ktorá ovplyvňuje predstavivosť žiakov. Predstavy sú spojivom medzi abstraktným 
myslením a pracovnou činnosťou. Snahou autorov príspevku je prezentovať 
výsledky výskumu realizovaného v rámci riešenia projektu KEGA č. 035UKF-
4/2012 s názvom Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho 
sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike, ktorý bol realizovaný 
v rokoch 2012 až 2015. 

Zameranie projektu a jeho hlavné ciele 
Projekt bol zameraný na problematiku rozvíjania priestorovej predstavivosti 

žiakov na 2. stupni základnej školy. Riešiteľský kolektív venoval pozornosť 
problematike možností rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov z aspektu 
obsahu vzdelávania žiakov daného štátnym a školským vzdelávacím programom 
v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Cieľom projektu bolo vypracovať model 
vzdelávania rozvíjajúci u žiakov vnímanie priestoru a orientáciu v priestore. 
Navrhnutý model vzdelávania bol koncipovaný tak, aby viedol k cielenému 
rozvoju priestorovej predstavivosť žiakov, a zároveň rozvíjal grafické zručnosti 
žiakov, ktoré sú nevyhnutné pri riešení mnohých matematických, fyzikálnych, 
chemických a technicky orientovaných úloh. Riešiteľský kolektív predpokladal, 
že realizáciou programu vzdelávania v školskej praxi sa zlepší úspešnosť žiakov 
pri riešení problémových úloh, vyžadujúcich schopnosť správne vnímať priestor. 
Navrhnuté elektronické výučbové materiály mali byť zverejnené na existujúcej 
webovej lokalite EduTechPortal, ktorá je venovaná učiteľom predmetu technika 
na základných školách a tým bolo vytvorené spojenie odbornej katedry 
s pedagogickou praxou. 

Ciele projektu boli rozdelené podľa obdobia ich realizácie na východiskové, 
operatívne a výstupné ciele. Východiskovými cieľmi projektu boli: 
– analyzovať štátny a školské vzdelávacie programy z hľadiska možnosti 

rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov, 
– monitorovať úroveň priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho 

vzdelávania, 
– zistiť schopnosť žiakov riešiť úlohy vyžadujúce priestorovú predstavivosť. 
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Operatívnym cieľom projektu bolo vypracovať vzdelávací program zameraného 
na rozvoj nasledovných schopností žiakov: 
– vnímať priestor, 
– orientovať sa v priestore, 
– odhadovať vzdialenosti, 
– rozvoj matematickej a technickej predstavivosti, 
– rozvoj tvorivosti a technického myslenia, 

Medzi operatívne ciele patrila aj príprava materiálov k metodickému semináru 
pre učiteľov prírodovedných predmetov a overenie programu v školskej praxi. 

V poslednom roku riešenia projektu boli realizované úlohy vyplývajúce 
z jeho plánovaných výstupných cieľov: 
– vypracovať odbornú publikáciu vo forme pracovných listov zameranej na 

rozvíjanie priestorovej predstavivosti žiakov, 
– vypracovanie metodickej príručky k pracovnému zošitu, 
– sprístupniť program rozvoja priestorovej predstavivosti na jestvujúcej webovej 

lokalite pre učiteľov základných škôl, 
– publikovať nekonferenčný zborník, 
– publikovať monografiu obsahujúcu výstupy z riešenia projektu. 

Zloženie riešiteľského kolektívu 
Riešiteľský kolektív bol tvorený pracovníkmi z Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre a externým pracovníkom tak, aby boli odborne zastrešené 
všetky oblasti plánovaného výskumu: 
– doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. – zodpovedný riešiteľ výskumu. Jej úlohou 

bola koordinácia práce riešiteľského kolektívu počas celého obdobia riešenia 
projektu a príprava testov na rozvoj priestorovej predstavivosti (Katedra 
techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre), 

– doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. – zástupca zodpovedného riešiteľa, ktorý 
bol garantom pre analýzu štátneho a školských vzdelávacích programov 
(Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre), 

– doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. – členka (Katedra techniky a informačných 
technológií PF UKF v Nitre), 

– PaedDr. Marcela Duchovičová, PhD. – členka (Katedra techniky a informačných 
technológií PF UKF v Nitre), 

– PaedDr. Júlia Záhorská, PhD. – členka (Katedra matematiky FPV UKF 
v Nitre), 

– Mgr. Ivica Handlovská, PhD. – členka (Katedra techniky a informačných 
technológií PF UKF v Nitre – doktorand), 

– Mgr. Viliam Garláty, PhD. – člen (Katedra techniky a informačných 
technológií PF UKF v Nitre – doktorand), 

– PaedDr. Eva Urminská – členka (pedagóg z praxe). 
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Dosiahnuté výsledky a realizované výstupy projektu, ocenenia a uznania pri 
jeho riešení 

Riešiteľský kolektív analýzoval štátny vzdelávací program a tiež školské 
vzdelávacie programy, s cieľom zistiť, v ktorých tematických celkoch jednotlivých 
vyučovacích predmetov je možné rozvíjať priestorovú predstavivosť žiakov. 
Analyzované boli obsahy nasledovných vyučovacích predmetov: slovenský 
jazyk, matematika, zemepis, dejepis, výtvarná výchova, biológia, fyzika, telesná 
výchova, chémia a technika. Na základe uskutočnenej analýzy bolo zistené, že 
rozvíjanie priestorovej predstavivosti žiakov je možné vo všetkých uvedených 
vyučovacích predmetoch. Riešitelia ďalej analyzovali aj štátny vzdelávací 
program Českej republiky s cieľom porovnať, či žiaci riešia viac úloh vo 
vzdelávaní na základnej škole, pri ktorej uplatňujú priestorovú predstavivosť. 
Prieskumnú vzorku tvorilo spolu 498 žiakov piateho až deviateho ročníka vo 
veku od 10 do 15 rokov. Testovania sa zúčastnilo 251 chlapcov a 247 dievčat. 
Výsledky získané z monitorovania skutkového stavu úrovne priestorovej 
predstavivosti žiakov základnej školy boli porovnané s výsledkami Testovania 
9 a OECD PISA. Riešiteľský kolektív uskutočnil podrobnú analýzu jednotlivých 
úloh v jednotlivých ročníkoch celoplošných testovaní a vybral len úlohy, ktoré 
mali priamy súvis s uplatnením priestorovej predstavivosti žiakov pri ich riešení. 
Keďže úlohy, pri riešení ktorých žiak musí uplatniť priestorovú predstavivosť, 
sú vo forme nákresov, grafov a iných zobrazení, sledovali sme, ako žiaci dokážu 
danú úlohu zakresliť, vyhodnotiť a interpretovať. Z uvedeného dôvodu sme 
museli sledovať aj schopnosť žiakov neverbálne komunikovať pri ich riešení vo 
forme statických obrazov. Na základe porovnania získaných výsledkov 
konštatujeme, že výsledky nami realizovaného výskumu poskytujú relevantné 
údaje o úrovni priestorovej predstavivosti a aj grafickej komunikácie žiakov 9. 
ročníka základnej školy. 

K hmotným výstupom za celé obdobie riešenia projektu patrí navrhnutý súbor 
učebných pomôcok rozvíjajúci u žiakov schopnosť vnímať priestor, schopnosť 
orientovania sa v priestore, odhadovania vzdialeností, rozvoj matematickej 
a technickej predstavivosti, rozvoj tvorivosti a technického myslenia. Navrhnutý 
súbor učebných pomôcok bol zameraný na rozvoj priestorovej predstavivosti 
tak, aby žiak dokázal vnímať modely základných a zložených geometrických 
telies v skutočnosti a vo virtuálnom 3D zobrazení, vedel manipulovať 
a orientovať sa vo virtuálnom zobrazení daných telies a zhotovovať následne 
základné zobrazenia v 2D zobrazení na papieri. Za týmto účelom boli vytvorené 
nasledovné pomôcky: 
1. Skutočné modely základných a zložených geometrických telies. 
2. Virtuálne 3D modely základných a zložených geometrických telies. 
3. Pracovné listy na prácu žiakov so zameraním na základy zobrazovania. 
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Celkový počet modelov je 20, pričom ich môžeme rozdeliť do troch 
základných skupín: hranaté, valcové a kužeľové. Virtuálne 3D modely boli 
vytvorené pomocou programu Alibre Design a boli exportované do formátu pdf. 
Každé teleso bolo v 3D zobrazení zvlášť vo vlastnom súbore. Pdf formát 
umožňuje prezerať dané teleso, pričom je možné meniť samotné zobrazenie vo 
viacerých modifikáciách ako sú napr.: plné, priehľadné, vo forme drôteného 
modelu, ilustrácie, plného obrysu, tieňovaného obrysu. 

Ďalším výstupom je pracovný zošit pre učiteľov a žiakov 2. stupňa základnej 
školy s názvom: Rozvíjaj si predstavivosť hravým úlohami, ktorého autorkami sú 
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a PaedDr. Eva Urminská. K jednotlivým 
úlohám, ktoré nie sú usporiadané od najjednoduchších po najnáročnejšie, 
riešiteľský kolektív vypracoval metodickú príručku s názvom Metodická príručka 
s návodmi na prácu s pracovnými listami a 3D modelmi, skutočnými a aj 
virtuálnymi. Príručka je spracovaná do jednotlivých pdf súborov a tieto boli 
sprístupnené na EduTech Portále. 

Výsledky výskumov realizovaných počas celej doby riešenia boli spracované 
a publikované v dvoch vedeckých monografiach: 
– Viera Tomková: Technická neverbálna komunikácia (monografia obsahuje 

výsledky realizovaného výskumu zameraného na zistenie úrovne priestorovej 
predstavivosti žiakov ZŠ). 

– Viera Tomková, Danka Lukáčová, Gabriel Bánesz a Lucia Rumanová: 
Priestorová predstavivosť v školskej praxi (V uvedenej publikácii s autorským 
kolektívom sú zhrnuté výsledky riešenia projektu v nasledovnej štruktúre: 
Priestorová predstavivosť vo vybraných predmetoch základnej školy, Priestorová 
predstavivosť vo vyučovaní predmetu technika, Návrh učebnej pomôcky na 
rozvoj technickej predstavivosti žiakov, Požiadavky na priestorovú predstavivosť 
absolventov učiteľstva technických predmetov.) 
Riešiteľský kolektív zrealizoval dva metodické semináre pre učiteľov 

prírodovedných. Prvý sa konal 22. mája 2014 v Plzni na tému: Priestorová 
predstavivosť žiakov vo vzdelávaní prírodovedných predmetov. Na tomto 
seminári boli odprezentované dve prednášky riešiteľov Viery Tomkovej na tému 
Priestorová predstavivosť žiakov vo vzdelávaní prírodovedných predmetov 
a Gabriela Bánesza na tému: Premeny technického vzdelávania v rámci 
školských reforiem. Ďalšie podobné podujatie bolo zorganizované 15.11.2014 
v rámci týždňa vedy a techniky na FPV UKF v Nitre. Išlo o odborný seminár 
s názvom Problematika priestorovej predstavivosti vo vzdelávaní žiakov 
základných škôl, kde zodpovedná riešiteľka Viera Tomková odprezentovala 
metodické materiály k projektu zamerané na Problematiku priestorovej 
predstavivosti vo vzdelávaní žiakov ZŠ. 

Gabriel Bánesz prezentoval projekt na medzinárodnom fóre za prítomnosti 
učiteľov, bola Medzinárodná konferencia Edukacja-Technika-Informatyka 
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v Rzeszówe (23.–24. september 2014). V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil 
s prednáškou na tému Návrh učebnej pomôcky na rozvoj technickej predstavivosti 
žiakov základných škôl. Rovnako prezentoval výsledky projektu na medzinárodnom 
meetingu Erasmus+ v rakúskom Klagenfurte na tému Program of the space 
imagination development of the lower secondary level learners. 

Ocenenia a uznania projektu pri jeho riešení Ocenenia výsledkov projektu 
boli hlavne formou pozvaných prednášok na rôznych domácich a medzinárodných 
podujatiach. Pozvaná prednáška Viery Tomkovej na konferencii Technické 
vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania v roku 2013 s názvom Pracovné 
materiály na rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov základnej školy. Na 
konferencii Technologies Contest Plzeň 2014 mala pozvanú prednášku Viera 
Tomková s prednáškou Priestorová predstavivosť žiakov vo vzdelávaní 
prírodovedných predmetov a Pozvanú prednášku mal aj Gabriel Bánesz na 
medzinárodnej konferencii Edukacja – Technika – Informatyka. Prednáška mala 
názov: Návrh učebnej pomôcky na rozvoj technickej predstavivosti žiakov 
základných škôl. 

Ocenením výsledkov projektu je List RNDr. Dušana Valla, PhD., vedúceho 
katedry matematiky adresovaný pani doc. Tomkovej, ktorý ocenil výsledky 
publikované v monografii Tomková: Technická neverbálna komunikácia. 

Záver 
Výsledky výskumu realizovaného počas doby riešenia projektu umožnia vm 

praxi skvalitniť vyučovací proces na základných, ale aj stredných školách. 
Hlavný prínos riešitelia vidia v nasledovnej oblasti: navrhnuté učebné pomôcka 
a materiály uverejnené na webovej lokalite EduTech Portal zamerané na rozvoj 
priestorovej predstavivosti žiakov, prispievajú k skvalitneniu práce učiteľa na 
základnej škole vo vyučovacom procese. Elektronické materiály je možné získať 
z prostredia, kde po bezplatnej registrácii ich si ich môže prevziať a využívať. 
Nakoľko EduTech Portal je prístupný aj pre učiteľov v Českej republike, 
využitie učebných pomôcok je možné aj učiteľmi z Českej republiky. 
 
 
Abstrakt 

Príspevok prezentuje výsledky riešiteľského kolektívu, ktoré boli získané 
v rámci plnenia cieľov projektu KEGA č. 035UKF-4/2012. Projekt bol zameraný 
na rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania. 
Hlavným cieľom projektu bolo vypracovať metodiku vzdelávania žiakov 
v predmete technika zameranú na rozvoj priestorovej predstavivosti a s ňou 
súvisiacimi grafickými zručnosťami. 
 
Kľúčové slová: priestorová predstavivosť, grafické zručnosti, metodika vzdelávania, 
model vzdelávania. 
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Program Development of Spatial Imagination of Pupils of Lower Secondary 
Education in the Slovak Republic  
 
Abstract 

The paper presents the research team results that have been achieved in the 
process of meeting goals of the KEGA project No. 035UKF-4/2012. The project 
concentrates on the development of the spatial imagination development of the 
lower secondary level learners. The main objective of the project was to design 
the methodology of technical education focused on the spatial imagination de-
velopment and related graphic skills. 

 
Keywords: spatial imagination, graphic skills, model of education, methods of 
education. 
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Test badający terminologię techniczną Technika wokół nas 
– propozycja narzędzia badań1 

Wstęp 
Studiując literaturę związaną z badaniem rozwoju słownictwa dzieci i mło-

dzieży, należy zauważyć, że informacje na ten temat uzyskuje się głównie na 
dwa sposoby. Pierwszy to obserwacja spontanicznych wypowiedzi, na podsta-
wie których można sporządzić rejestr występujących w nich słów. Ten sposób 
wykorzystywany jest przede wszystkim w obserwacji zasobu słownictwa małe-
go dziecka. W wieku szkolnym podobną funkcję może pełnić analiza wypraco-
wań lub innych swobodnych form wypowiedzi ucznia. 

Drugi sposób zdobywania wiedzy na temat słownictwa to obserwacja za-
chowań dziecka (ucznia) w sytuacjach specjalnie aranżowanych, których celem 
jest sprawdzenie, czy zna ono określone słowa. Można w ten sposób badać za-
równo zasób słów, jak i rozumienie wypowiadanych przez dziecko pojęć [Wło-
darski, Matczak 1987: 212]. W pierwszym przypadku zazwyczaj po podaniu 
nazwy prosi się dziecko o wskazanie odpowiadających jej przedmiotów lub po 
zakomunikowaniu mu polecenia prosi się o wykonanie czynności zakodowanej 
w tym komunikacie. W drugim przypadku uczeń na prośbę osoby badającej 
podaje nazwy wskazanych mu przedmiotów, opisuje obrazki, odpowiada na 
pytania, wyjaśnia znaczenia podanych wyrazów, uzupełnia luki w zdaniach. Oba 
rodzaje zadań występują w strukturze testów słownikowych. 

Test jako narzędzie badań 
„Test jest specjalną próbą, identyczną dla wszystkich badanych, wprowa-

dzaną intencjonalnie w ściśle określonych warunkach i umożliwiającą w miarę 
obiektywny i dokładny pomiar badanej cechy, procesu lub jego końcowych re-
zultatów” [Zaczyński 1995: 117, por. też Łobocki 2008: 115]. 

Testy to „jedna z bardziej znanych i od dawna stosowanych technik pomiaru 
w pedagogice. Ich wielka różnorodność oraz indywidualizacja narzędzi i sytua-
cji badawczych utrudniają teoretyczny opis istoty testów pedagogicznych. Testy 
niezależnie od sposobu ich nazywania – rozumie się w miarę obiektywny pomiar 
wyników nauczania (uczenia się), chodzi tu o taki pomiar, za pomocą którego 
                                                      

1 Temat zrealizowano w ramach prac statutowych Zakładu Dydaktyki Ogólnej  
i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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dokonuje się sprawdzania osiągnięć szkolnych, według jasno określonych i da-
jących się doświadczalnie potwierdzić reguł” [por. B. Niemierko 1999: 49]. 

Test jest więc zbiorem zadań dostosowanych do treści nauczania tak, aby na 
podstawie uzyskanego wyniku możliwe było ustalenie stopnia opanowania przez 
ucznia nauczanych treści. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasy-
fikacji testów. 

Szczególnym rodzajem są testy pedagogiczne badające przyswojone wia-
domości: 
 testy umiejętności podstawowych, testy czytania, pisania i rachunku elemen-

tarnego (są to testy umiejętności instrumentalnych), 
 testy wiadomości szkolnych [por. B. Niemierko 1997; 1992: 46–73]. 

Kolejny, bardziej szczegółowy podział testów pedagogicznych przytaczany 
przez W. Zaczyńskiego [1995: 118] jest następujący: 
 słownikowe, 
 wiadomości, 
 wyjaśniania, 
 zastosowania, 
 rachunkowe. 

Z punktu widzenia kryterium metodycznego wyróżnia jeszcze 4 rodzaje te-
stów, a mianowicie: testy indywidualne i grupowe, testy słowne (w których za-
dania i odpowiedzi mają zawsze postać słowną) oraz bezsłowne, w których za-
równo zadania, jak i odpowiedzi mają postać bezsłowną. 

Zaproponowany test jest pedagogicznym grupowym testem słownikowym 
w postaci papierowej, używanym w badaniach zbiorowych. Jest oryginalnie 
opracowanym narzędziem sporządzonym specjalnie na potrzeby badań funk-
cjonowania umysłowego zasobu słownictwa i sprawności korzystania z tego 
zasobu stosownie do zaistniałych okoliczności i kontekstu. Pozwala także na 
określenie stopnia rozumienia pojęć technicznych przez młodzież w wieku 
dorastania od 12. do 18. roku życia. Został zaprojektowany na bazie testu Lek-
sykon badającego terminologię ogólną, a opracowany, znormalizowany i wy-
standaryzowany przez A. Jurkowskiego [1997] przy współudziale Pracowni 
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Budowa 
testu, jak i zadań testowych w teście Technika wokół nas są takie same jak 
w teście standaryzowanym Leksykon. Zdaniem autora test językowy Leksykon 
może być przydatny w rozlicznych badaniach naukowych, jak i w praktyce 
psychologicznej. Może być wykorzystywany w poradnictwie wychowawczo- 
-zawodowym, zwłaszcza w przypadku porad związanych z decyzjami eduka-
cyjno-zawodowymi młodzieży opuszczającej gimnazjum. Wydaje się zatem, 
że również test Technika wokół nas może wzbogacić repertuar technik diagno-
stycznych wykorzystywanych w tego rodzaju poradnictwie, zwłaszcza związa-
nym z zawodami technicznymi. 
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Test Technika wokół nas 
Testy Leksykon, Technika wokół nas zawierają 10 stron. Na pierwszej stro-

nie znajduje się metryczka z rubrykami, w których badani uczniowie wpisują 
swoje dane personalne oraz informacje służące do dalszego zestawiania wyni-
ków badań, takie jak: numer kodowy, szkoła, miejscowość, płeć, klasa, wiek, 
pochodzenie społeczne. Na kolejnych stronach są wydrukowane zadania testo-
we. Test zawiera 60 zadań testowych zgrupowanych w 9 baterii zadań jednorod-
nych pod względem formy i sposobu pracy. Baterie zadań oznaczone są nume-
racją rzymską od I do IX i opatrzone krótkimi tytułami: Bateria I – Uzupełnianie 
zdań; II – Wyrazy o podobnym znaczeniu; III – Jaką to ma nazwę?; IV – Okre-
ślenia; V – Jeśli...; VI – Dziesięć zadań; VII – To samo, ale trochę inaczej; VIII 
– Jak w encyklopedii...; IX – Zadania z ułatwieniami. Każda z baterii zadań po-
przedzona jest krótką pisemną instrukcją zawierającą informacje, jak należy 
rozwiązywać zadania w niej zgrupowane. Badany odczytuje te instrukcje samo-
dzielnie. 

Zadania, na podstawie których można określić zasób pojęciowy badanych 
uczniów, znajdują się w bateriach zadań II, III, IV, VII, VIII. 

Zadania, na podstawie których można określić umiejętność stosowania po-
jęć, znajdują się w bateriach I, V, VI oraz IX. 

Połowa zadań testowych to zadania zamknięte (zadania w bateriach od I do 
V) natomiast pozostałe to zadania otwarte (zadania w bateriach od VI do IX). 
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Klucz poprawnych odpowiedzi do testu Technika wokół nas 

 

Podsumowanie 
Zaproponowane narzędzie badań w formie testu słownikowego Technika 

wokół nas badającego terminologię techniczną pozwala na dokładne ilościowe 
określenie zasobu pojęć technicznych w słownictwie uczniów, określenie po-
ziomu rozumienia pojęć technicznych oraz określenie liczby poprawnie stoso-
wanych pojęć technicznych podczas rozwiązywania zadań przez badanych 
uczniów. Skuteczność testu została potwierdzona przez autora w trakcie badań 
wstępnych i zasadniczych, po których usunięto błędy oraz zmieniono i popra-
wiono niezrozumiałe dla badanych sformułowania i zadania. Wydaje się, że test 
również dobrze sprawdza się w badaniach kompetencji komunikacyjnych, po-
nieważ wymaga od badanych umiejętności związanych z tymi kompetencjami, 
jak np. umiejętności prawidłowego dobierania słów do warunków wypowiedzi 
i zaistniałego kontekstu, umiejętności wiązania nazwy z desygnatem, zastępo-
wania określonych pojęć wyrazami oznaczającymi to samo, precyzowania ogól-
nych pojęć technicznych przez dodanie określeń przymiotnikowych, uzupełnia-
nia zdań na podstawie wnioskowania itp. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono propozycję narzędzia badawczego w formie testu 
słownikowego pozwalającego na drodze badań ilościowych określić zasób, ro-
zumienie oraz umiejętność posługiwania się terminologią techniczną przez ba-
danych. 
 
Słowa kluczowe: terminologia techniczna, narzędzia badań, test. 
 
 
The Test Examining The Technical Terminology Technology Around 
Us – Offering Research Tools 
 
Abstract 

The article proposes a research tool in the form of predictive testing allows 
on the road of quantitative research to determine the resource, understanding and 
ability to use technical terminology by respondents. 
 
Keywords: technical terminology, tools research, test. 



45 
 

Marta CIESIELKA 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska 

Anna ŁUDZIK, Renata STAŚKO 
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Zajęcia techniczne w gimnazjum – oczekiwania uczniów 

Wstęp 
Przedmiot zajęcia techniczne ewaluował na przestrzeni dziesięcioleci, zmie-

niając zarówno nazwę, jak i zakres treści nauczania. Obecnie przedmiot ten 
w gimnazjum został opisany jedynie przez wymagania ogólne sformułowane 
w postaci celów kształcenia [Rozporządzenie 2012]. W gimnazjum przewidzia-
no realizację przedmiotu w układzie dwóch modułów tematycznych [Komentarz 
2011]. Dobór treści nauczania pozostawiono nauczycielom, którzy powinni je 
dostosować do zainteresowań uczniów. Wśród zalecanych warunków i sposo-
bów realizacji proponuje się zastosowanie metody projektu [Lib 2009; Ciesielka 
2005, 2007, 20011a, 2011b]. Przyjęcie takiego rozwiązania daje możliwość zin-
dywidualizowania pracy uczniów, szczególnie w obszarze tematyki. Niemniej 
jednak problemem pozostaje dobór treści nauczania, które nauczyciel może za-
proponować uczniom [Sobczyk 2007a, 2007b]. Dlatego też istotne wydaje się 
poznanie preferencji uczniów w zakresie tematów możliwych do realizacji na 
zajęciach technicznych. 

Badania własne 
Celem projektu było zbadanie opinii uczniów gimnazjum na temat przed-

miotu zajęcia techniczne. Badania dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: opinia 
uczniów na temat realizacji zajęć technicznych w gimnazjum, dobór treści nau-
czania oraz propozycji uczniów odnośnie do zagadnień, które chcieliby realizo-
wać w ramach przedmiotu zajęcia techniczne. 

Jako metodę badawczą zastosowano badanie ankietowe, które zrealizowano 
on-line za pomocą aplikacji internetowej E-badania [Badania 2014]. Ankietę 
przeprowadzono w trzech gimnazjach krakowskich: Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana 
Batorego, Gimnazjum nr 19 im. Profesora Akademii Krakowskiej św. Jana Kan-
tego. Wypełniło ją 175 gimnazjalistów, z czego dziewczęta stanowiły 54,9% 
respondentów 

Uczniowie w większości ocenili zajęcia techniczne jako przydatne (42% 
„przydatne” i „bardzo przydatne”), lecz grupa oceniająca je jako nieprzydatne 
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i zupełnie nieprzydatne była bardzo liczna (29%). Podobnie uczniowie ocenili 
zainteresowanie tym przedmiotem. Według 43% uczniów przedmiot jest cieka-
wy (wskazania „ciekawy” i „bardzo ciekawy”), natomiast 30% ankietowanych 
uznaje zajęcia za nieciekawe. W około 80% przypadków ocena przydatności 
zajęć jest zbieżna z oceną atrakcyjności przedmiotu. 

Uczniowie zdecydowanie opowiedzieli się za działalnością praktyczną na 
zajęciach technicznych – 45% uczniów jest za tym, żeby zajęcia miały wyłącz-
nie charakter praktyczny, 35% ankietowanych jest zdania, że zajęcia powinny 
być teoretyczno-praktyczne z większym naciskiem na praktykę. W odpowie-
dziach na pytania otwarte uczniowie wielokrotnie deklarowali, że chcieliby mieć 
możliwość wykonywania czynności manualnych (np. wykonywanie modeli, 
makiet itp.). Wskazywali również, że aktualnie stosowana nauka na pamięć za 
pomocą książek i podręczników nie jest dla nich atrakcyjna. 

W celu określenia zainteresowań i potrzeb uczniów w zakresie techniki 
w pierwszej części badań zadano im otwarte pytanie: „Co chciałbyś/chciałabyś 
robić na zajęciach technicznych?”. W odpowiedziach uczniów znowu można 
zaobserwować ich potrzebę aktywności praktycznej. Najwięcej propozycji 
(18%) dotyczyło działalności manualnej, np. wykonywania makiet, robienia 
dekoracji, konstruowania (np. budowanie karmników dla ptaków), rzeźbienia, 
origami. Na zajęciach technicznych uczniowie chcieliby uczyć się gotowania 
i pieczenia ciast (11% propozycji) oraz uczyć się szycia i haftowania (8%). 
Część uczniowskich propozycji (8%) wiązała się z szeroko pojętym projektowa-
niem. Uczniowie chcieliby projektować budynki, ubrania, reklamy itp. Gimna-
zjaliści bardzo często podkreślali, iż chcieliby „wykonywać ciekawe projekty” 
oraz „projektować przydatne lub ciekawe przedmioty”. Wśród propozycji uczniów 
znalazły się treści związane z budową silnika, motoryzacją i przepisami ruchu 
drogowego (9%) oraz zagadnienia dotyczące elektroniki (6%). Często uczniowie 
deklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach poświęconych nauce rzeczy przydat-
nych w życiu codziennym (pisownia oryginalna): „uczyć się czynności, które, na 
co dzień, mają zastosowanie w życiu”, „rzeczy przydatne do życia codziennego 
w praktyce”, „wykonywać różne ciekawe i uczyć się czegoś, co przyda mi się 
kiedyś w życiu”. Badania ujawniły znaczną grupę uczniów (19%), których od-
powiedź brzmiała: „nic”, „nie wiem”, „nie potrzebne mi są takie zajęcia”. 

W dalszej części badań uczniowie oceniali propozycje tematów realizowa-
nych na zajęciach technicznych (tabela 1; rys. 1). Warto zwrócić uwagę na fakt, 
iż uczniowie już w tak młodym wieku interesują się swoją przyszłością zawo-
dową, gdyż za jeden z najprzydatniejszych tematów (69%) uznali oni temat 
związany z orientacja zawodową (bardzo przydatny – 41% i przydatny – 28%). 
Uczniowie w swoich odpowiedziach wyrazili chęć uczestnictwa w zajęciach, na 
których mogliby porozmawiać o wymarzonym zawodzie oraz o możliwościach, 
jakie daje dany kierunek studiów na rynku pracy. 

Pozostałe tematy uznane przez uczniów za najprzydatniejsze są silnie zwią-
zane z życiem codziennym: projektowanie urządzenia mieszkania (69%), żyw-
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ność i żywienie (60%), przesyłanie, odbieranie, przechowywanie dźwięku i obrazu 
(58%). Na uwagę zasługuje fakt, że tematy te zdobyły uznanie zarówno dziew-
cząt, jak i chłopców. W przypadku tematu projektowanie urządzenia mieszkania 
65% dziewcząt i 74% chłopców uznało go za przydatny i bardzo przydatny. 
W przypadku tematu żywność i żywienie wskazania te wynosiły odpowiednio 
64 i 55%, a w przypadku tematu przesyłanie, odbieranie, przechowywanie 
dźwięku i obrazu – 51 i 66%.Wśród treści, które uczniowie wyróżnili jako przy-
datne, znalazły się również zajęcia fotograficzne (62%), a także zajęcia papiero-
plastyczne (52% wskazań „przydatne” i „bardzo przydatne”), jednakże tematy te 
przeniesiono do przedmiotu zajęcia artystyczne. 

 
Tabela 1 

Ocena poszczególnych tematów lekcji przez gimnazjalistów (1 – zupełnie nieprzy-
datne, 5 – bardzo przydatne) 

Tematy lekcji 
% wskazań 

1 2 3 4 5 

1. BHP 13 15 24 22 26 

2. Twórcy techniki – wynalazki i wynalazcy 14 16 29 26 15 

3. Informacja techniczna 11 15 28 29 17 

4. Materiały wokół nas 15 14 30 23 18 

5. Technologie – procedury techniczne 14 18 23 21 24 

6. Materiały włókiennicze/Elementy kroju i szycia odzieży 11 14 33 21 21 

7. Opakowania 20 24 27 14 15 

8. Żywność i żywienie 10 11 19 26 34 

9. Projektowanie urządzania mieszkań 5 6 20 23 46 

10. Instalacje domowe – bezpieczne eksploatowanie 11 12 23 26 28 

11. Oszczędne korzystanie z energii elektrycznej, wody, gazu 
itp. 8 15 26 24 27 

12. Urządzenia ułatwiające pracę w gospodarstwie domowym, 
AGD 8 15 25 25 27 

13. Mechanika 12 12 22 25 29 

14. Środki transportu 14 13 24 22 27 

15. Elektrotechnika 15 13 24 21 27 

16. Elektronika 18 15 22 19 26 

17. Przesyłanie, odbieranie, przechowywanie dźwięku i obrazu 6 11 25 30 28 

18. Orientacja zawodowa – Moja przyszła praca 4 9 18 28 41 

19. Wychowanie komunikacyjne 12 11 23 28 26 

20. Zajęcia papieroplastyczne 15 13 20 17 35 

21. Zajęcia fotograficzne 9 10 19 22 40 

22. Majsterkowanie 5 11 18 19 47 

23. Zajęcia modelarskie 5 13 14 23 45 
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Rys. 1. Ocena poszczególnych tematów lekcji przez gimnazjalistów 

 
Analiza wyników badania ankietowego wskazuje na duże zainteresowanie 

uczniów zajęciami o charakterze manualnym. Ogromnym powodzeniem wśród 
nich cieszy się majsterkowanie (66% ankietowanych uznało je za potrzebne) czy 
zajęcia modelarskie (uznanie wśród 68% uczniów). 
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Znaczące równice pomiędzy ocenami przydatności treści („przydatny” 
i „bardzo przydatny temat”) przez dziewczęta i chłopców zaobserwowano 
w przypadku takich tematach, jak: mechanika (odpowiednio: 33 i 77%), środki 
transportu (27 i 76%), elektrotechnika oraz elektronika (27 i 75%). 

Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z zaproponowanych tematów nie został 
przez uczniów zdecydowanie odrzucony (ponad 50% wskazań „nieprzydatny” 
i „zupełnie nieprzydatny”), a 13 tematów z 23 zaproponowanych zyskało uzna-
nie – ponad 50% uczniów uznało je za przydatne i bardzo przydatne. 

Podsumowanie 
Przedmiot zajęcia techniczne realizowany w gimnazjum otrzymał znaczną 

swobodę doboru treści, co umożliwia dostosowanie zajęć do zainteresowań 
i oczekiwań uczniów. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, 
że uczniowie gimnazjum chcieliby przede wszystkim, aby zajęcia techniczne 
były zajęciami o charakterze praktycznym. Wśród tematów preferowanych przez 
uczniów wyróżnić można: orientacje zawodową, urządzanie mieszkań, majster-
kowanie, zajęcia modelarskie oraz żywność i żywienie. Wiedza ta powinna 
przyczynić się do lepszego dostosowania treści nauczania przedmiotu zajęcia 
techniczne do oczekiwań gimnazjalistów. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań preferencji uczniów gimnazjum w za-
kresie doboru treści dla przedmiotu zajęcia techniczne. Przedstawione zagadnie-
nie jest niezwykle istotne z uwagi na konieczność doboru treści nauczania przez 
nauczyciela w zależności od zainteresowań uczniów. 
 
Słowa kluczowe: edukacja techniczna, treści nauczania, gimnazjum. 
 
 
Technical Education in a Gymnasium – Students’ Expectations 
 
Abstract 

The paper presents the results of studies of preferences gymnasium students 
in the selection of course content for subject technical education. The issue is 
a very important due to the need for selection by teacher of learning content 
according to students interests. 
 
Keywords: technical education, technical classes, content of course, gymnasium. 
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Technicky orientované súťaže ako motivačný aspekt pre 
štúdium technických odborov 
 
Úvod 

Technické vzdelávanie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a školy 
vychovávajú odborníkov pre široké spektrum technických odborov, ale aj 
služieb. Popri veľkých ekonomických problémoch s ktorými školy zápasia si 
musia poradiť aj s pretrvávajúcim nezáujmom o remeselné profesie zo strany 
žiakov. Prispôsobujú svoje obsahy vzdelávania, modernizujú technickú vybavenosť, 
len aby nezaostávali za nesmierne rýchlo napredujúcim technickým rozvojom 
a motivovali k štúdiu na svojich odborných školách žiakov základných škôl. 
Využívajú k tomu rôzne spôsoby. Najčastejšími sú propagačné akcie, ktoré majú 
za cieľ priblížiť obsah vzdelávania, voľnočasové aktivity študentov a predovšetkým 
ich uplatnenie na trhu práce. Tradičné sú napríklad „Dni otvorených dverí“, 
rôzne workshopy, ale aj súťaže v remeselných zručnostiach získaných na 
odbornej škole. 

Technicky zamerané súťaže 
Populárne, medzi odbornými školami, sú súťaže zručnosti s názvom „Mladý 

remeselník“, ktoré sa konajú predovšetkým na SOŠ. Napríklad na SOŠ technickej 
v Prešove, Námestove, ale aj v Žiline a iných SOŠ technických. Je to súťaž 
stolárov, murárov, tesárov, ale aj inštalatérov. Nezaostávajú ani strojárske odbory. 
SOŠ strojnícka v Kysuckom Novom Meste, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 
v Prešove organizujú súťaž zručnosti v odbore strojárstvo. Ale sú to aj mnohé 
ďalšie, ktoré dokazujú, že správna motivácia prináša dobré výsledky, pretože 
nevyhnutné, aby v dnešnej vyspelej spoločnosti vstupovali na trh práce ľudia 
vybavení odbornými vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, schopní pružne 
reagovať na aktuálne zmeny a konkurovať na pracovných trhoch nielen doma, 
ale aj v zahraničí. 

Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú inštitúcie pod hlavičkou 
ktorých sa organizujú mnohé odborné súťaže s technickým zameraním. Ak by 
sme sa vrátili niekoľko desiatok rokov nazad, tak ako vznikali stredné odborné 
školy, vznikali aj súťaže z jednotlivých študijných odboroch a predmetoch. Tieto 
mali do roku 1977 spoločný názov „Súťaže technickej tvorivosti mládeže“. 
Zastrešovali všetky technické odbory a predmety a od roku 1978 sa zmenili na 
súťaž „Stredoškolská odborná činnosť“ (SOČ). Súťaže boli založene na 
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princípe voľného výberu určitej témy súťažiacim, ktorú prakticky alebo teoreticky 
spracoval do ucelenej práce a tú potom obhajoval pred príslušnou porotou. 
V roku 2008 SOČ oslavovala svoje 30. výročie a zo spomienok súťažiacich 
študentov sa dá vyčítať, že mnohých táto skúsenosť ovplyvnila pri voľbe 
budúceho povolania. 

Od roku 1990 sa venuje mládeži Asociácia pre mládež, vedu a techniku 
AMAVET. Jej cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom 
čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. AMAVET 
organizuje projekt s názvom Festival vedy a techniky určený pre žiakov 
základných a stredných škôl so záujmom o vedu a techniku. V krajských kolách 
sa formou posterových (panelových) prezentácii predstavujú žiaci základných 
a stredných škôl vo týchto vedných oblastiach: Elektronike a mechanike, 
Biológii, Chémii, Informatike a počítačovom inžinierstve, Medicíne a zdravotníctve, 
Fyzike a astronómii. Víťazi krajských kôl postúpili do celoštátneho kola na 
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Najúspešnejší 
mladí vedci, pretože víťazi si takéto oslovenie zaslúžia, pôjdu výsledky svojich 
bádaní a experimentov obhajovať do Pittsburghu v Pensylvánii na Intel ISEF 
2015 v USA. Pre mnohých z nich je to vstupenka k štúdiu na prestížnych 
univerzitách v zahraničí. Určite aj z tohto dôvodu má záujem o projekt výrazne 
vzostupný charakter o čom svedčia počty prihlásených projektov. V roku 2012 
92 projektov, 2013 ich bolo 124 a vlani už 179 projektov. 

Tradičná súťaž ZENIT je tiež určená pre žiakov stredných škôl a jej 
zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov. Súťaž 
prebieha v troch samostatných sekciách strojárstvo, elektronika a programovanie. 
Táto tradičná súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj 
preto, lebo umožňuje súťaživosť a porovnávanie talentov zo základných aj 
stredných škôl. 

Vyvrcholením školských a okresných kôl žiakov so záujmom o elektroniku 
a zvyšovať ich teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí sa darí aj 
v technickej súťaži Elo Sys elektronikov. Celoštátna súťaž zastrešuje ministerstvo 
školstva a organizuje S O U v Trenčíne pri príležitosti medzinárodného veľtrhu 
elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií. 

Technická olympiáda 
Snaha o zvýšenie motivácie a zlepšenie výsledkov vo vzdelávaní žiakov 

v predmete Technika nás viedli k systematickým krokom smerujúcim k zaradeniu 
predmetovej súťaže z predmetu Technika medzi olympiády. Bol to predovšetkým 
dlhodobo nepriaznivý stav vo výučbe tohto predmetu. Jeho nedostatočná časová, 
ale aj obsahová dotácia donútili pracovníkov „Katedry Technickej výchovy PF UKF 
v Nitre“ hľadať rôzne riešenia. Jedným z nich bolo, v spolupráci s ďalšími 
výchovno-vzdelávajúcimi inštitúciami, pripraviť súťaž a prostredníctvom nej 
zistiť záujem o predmet Technická výchova medzi pedagógmi predmetu, ale 
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najmä žiakmi základných škôl. Výsledky a odozva súťaže konanej v roku 1996 
bola veľmi dobrá. Žiakov zaujala a učitelia, rovnako ako organizátori, v nej 
videli jednu z možností zviditeľnenia predmetu. Preto sa v nasledujúcich 
pätnástich rokoch na základných školách v okrese Nitra konala súťaž s názvom 
Technická olympiáda [Vargová 2011]. Bola nasmerovaná pre žiakov základných 
škôl so záujmom o techniku, s fantáziou a manuálnymi zručnosťami pri práci 
s rôznym materiálom. 

V priebehu týchto rokov získavali organizátori skúsenosti a pripravovali 
materiály pre ministerstvo školstva k zaradeniu tejto súťaže medzi Predmetové 
olympiády a postupové súťaže (POPS). V tomto „skúšobnom období“ sme 
v roku 1999 podali prvú žiadosť na ministerstvo školstva, no nestretli sme sa 
s politicko-spoločenskou vôľou a v prvom kole sme neuspeli. 

Uspeli však žiaci, ktorí sa v nasledujúcich ročníkoch zúčastňovali Technickej 
olympiády. Ich záujem a snaha boli aj motiváciou pre všetkých organizátorov 
súťaže, ale aj učiteľov základných škôl. Bolo to zložité obdobie, nakoľko 
katedra techniky riešila problémy spojené s organizáciou súťaže bez akejkoľvek 
finančnej podpory len z vlastných finančných zdrojov. V tomto zmysle bola 
Technická olympiáda organizovaná a realizovaná až do školského roka 
2009/2010. 

Podobne ako pri propagácii súťaže by SK TO privítala širšiu angažovanosť 
a spoluprácu s učiteľmi škôl aj pri tvorbe úloh. Problém spočíva v tom, že 
iniciatíva širšej obce učiteľov techniky je pomerne nízka, nakoľko časová 
dotácia vyučovania predmetu Technika je veľmi nízka, ale predovšetkým 
v dôsledku nízkeho finančného ohodnotenia tejto vysoko náročnej tvorivej práce. 

Zhodnotenie uplynulých piatich ročníkov Technickej olympiády 
Technická olympiáda je najmladšou predmetovou súťažou. Slovenská 

komisia sa stále snaží vytvárať organizačnú štruktúru a zapájať učiteľov 
základných škôl, ktorí predmet Technika nielen vyučujú, ale majú k nemu veľmi 
dobrý vzťah a vedia žiakov motivovať, viesť a pripravovať na jednotlivé kolá 
Technickej olympiády. Pri príprave žiakov na jednotlivé kolá chceme využiť 
Edutech Portal, na ktorého stránkach budú okrem vzdelávacích okruhov 
ponúknuté zadania pre praktické úlohy pre žiakov základných škôl. 

Organizáciou obvodných a krajských kôl boli krajskými školskými úradmi 
(KŠÚ) poverené centrá voľného času (CVČ), stredné odborné školy, ale aj 
základné školy s priestormi vybavenými na obrábanie konštrukčných materiálov. 
Autori teoretických testov, ale predovšetkým praktických zadaní pri ich tvorbe 
zohľadňovali problémy s vybavením priestorov a materiálnym zabezpečením vo 
svojich zadaniach. Je však potrebné, aby sa od tejto praxe upustilo a súťaž by 
mala byť nielen testovaním vedomostí a zručností žiakov, ale predovšetkým 
hľadaním talentovaných, schopných riešiť aj zložitejšie problémy tak, ako je to 
aj u iných predmetových olympiád. 
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K priebehu jednotlivých kôl súťaže sme za uplynulé ročníky nezaznamenali 
zásadné pripomienky k súťaži. Technická olympiáda je medzi zaangažovanou 
učiteľskej verejnosťou hodnotená veľmi pozitívne. Môžeme konštatovať, že 
všetkých päť ročníkov TO splnili základné úlohy stanovené Organizačným 
poriadkom. Súťaže prebehli podľa plánu a na požadovanej úrovni. Ako sme už 
povedali, privítali by sme záujem širšej odbornej verejnosti z radov učiteľov 
predmetu Technika, ale aj podporu stredných odborných škôl pri organizovaní 
jednotlivých kôl súťaží. Pripomienky k priebehu TO, ktoré sme zaznamenali 
boli: 
– k odbornej úrovni súťaže, 
– k organizačnému zabezpečeniu vlastnej súťaže, 
– k úrovni vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR. 

Pripomienky k odbornej úrovni súťaže sú najmä k náročnosti a tematickej 
vhodnosti úloh vo vzťahu k učivu preberanému v škole v príslušnom ročníku. 
S týmito pripomienkami sa budeme stretávať asi stále, pretože vzdelávacie 
štandardy v predmete Technika nie sú záväzné na základných školách. Napriek 
tomu sa SKTO všetkými pripomienkami zaoberá a vyvodzuje príslušné závery. 

Pripomienky k organizácii sa dotýkajú termínov súťaží, financovania 
a kompetencií pri zabezpečovaní súťaží. Termíny súťaží vo vzťahu k prázdninám, 
prijímacím skúškam, iným olympiádam a pod. sú vždy kompromisom. 
S problémami sa stretávame aj pri komunikácii s organizačnými zložkami na 
obvodných úradoch. Niektorí zodpovední pracovníci akoby ignorovali Technickú 
olympiádu a SK TO od nich nemá informácie o priebehu a ani výsledkoch 
jednotlivých kôl súťaží. Za najvypuklejší a najnedoriešenejší problém však všetci 
považujeme otázku financovania. Predovšetkým výška dotácie jednotlivých kôl 
súťaže. Bolo by potrebné zvýšiť finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie, 
zlepšiť financovanie cestovných nákladov učiteľov sprevádzajúcich žiakov 
a určite by bolo motivujúce zlepšenie ohodnotení víťazov jednotlivých kôl. Boli 
by sme radi, keby sa SK TO podarilo vo väčšej miere zaangažovať sponzorov 
z radov podnikateľov v oblasti techniky a výroby, ktorí by mali mať osobitný 
záujem na rozvoji technického vzdelávania žiakov na základných školách. 

TO je nielen súťaž na podporu záujmu o techniku, ale aj systém starostlivosti 
o talentovaných žiakov, no je aj určitou sondou do vzdelávacieho systému SR. 
V záujme skvalitňovať výchovný systém je vhodné venovať pozornosť i určitým 
signálom, ktoré TO poskytuje. Z výsledkov súťaží na obvodných, krajských 
kolách súťaže vyplýva, že úroveň pripravenosti žiakov základných škôl postupne 
klesá. Túto skutočnosť posudzujeme jednak podľa úspešnosti žiakov v jednotlivých 
kolách technickej olympiády, či už pri riešení teoretických testov alebo podľa 
zvládnutia praktických zadaní. Pozorovaním žiakov pri ich činnosti sa dala 
vypozorovať zanietenosť a pracovný zápal svedčiaci o záujme pre takýto druh 
činnosti. V niektorých prípadoch mala snaha o rýchlu realizáciu výrobku 
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negatívny dopad na presnosť, či estetickú úroveň konečného výsledku práce. 
Práve táto zanietenosť žiakov nás núti urobiť všetko pre predmet prostredníctvom 
ktorého žiaci získajú základnú orientáciu v oblasti techniky [Kožuchová, Pavelka 
2010] a tým aj pre úspešný priebeh ďalších ročníkov Technickej olympiády. 

Záver – Projekt dielne 
Výraznú podporu technickému vzdelávaniu očakávame od Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom projektu „Podpora 
profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami“. V spojitosti s rozbehnutím tohto projektu bola 
uzavretá zmluva medzi Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. V národnom projekte spolufinancovanom 
zo zdrojov EÚ sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť 
žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na 
vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na 
vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje 
a kde žiak nájde svoje uplatnenie. Má tri aktivity realizácie: 
1. Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove. 
2. Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove. 
3. Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie a účasti na odborných 

súťažiach v OVP. 
Úlohou projektu je tiež podporiť rozvoj práce s talentami na základných 

školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie 
a prípravu. V rámci práce s talentami sú plánované tzv. odborné súťaže 
kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili s prostredím 
stredných škôl. Pomôžeme tak prepojiť teóriu s praxou už na základnej škole. 
Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie 
výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 
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Abstrakt 
Odborné vzdelávanie na základných školách a príprava prostredníctvom 

rozvoja polytechnickej výchovy zameranej je v súčasnosti na kurze dňa. Národný 
projekt s pracovným názvom DIELNE je zameraný na rozvoj pracovných 
zručností žiakov základných škôl a jedným z jeho hlavných cieľov je aj 
vyhľadávanie a práca s talentovanými žiakmi. V článku poukazujeme na tradície 
súťaží, ktoré boli, ale aj sú organizované na Slovensku a snažia sa motivovať 
žiakov zaoberať sa technikou a nájsť v nej svoje uplatnenie a profesijnú 
orientáciu. Jednou zo súťaží, ktorá má rovnaký cieľ je aj Technická olympiáda, 
ktorej piaty ročník uzavrieme celoštátnym kolom v Nitre. 

 
Kľúčové slová: zručnosť, motivácia, súťaže, technická olympiáda, stredoškolská 
odborná činnosť. 
 
 
Technicaly Oriented Competition as a Motivational Aspect to Study 
of Technical Subjects 
 
Abstract 

Vocational education in primary schools and training through the develop-
ment of polytechnic education is currently on the course of the day. The national 
project with the working title WORKSHOP is focused on developing job skills 
of primary school pupils and one of its main goals is to find and work with tal-
ented pupils. The articles illustrate the tradition of competitions that were as well 
organized in Slovakia and try to motivate pupils to deal with technology and find 
it in their application and professional orientation. One of the competition, which 
has the same objective is the Technical Olympiad, which will conclude the fifth 
annual nationwide round of Nitra. 
 
Keywords: skill, motivation, competition, technical Olympics, secondary pro-
fessional activity. 
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Inovačné vyučovacie metódy a ich využitie v technickom 
vzdelávaní 

Úvod 
V súčasnosti existuje niekoľko metód a techník, na základe ktorých sa 

posudzuje, do akej miery bola práca učiteľa i žiaka vo vyučovacom procese 
efektívna. Meria sa napr. efektivita vyučovacej metódy, čas aktívnej práce 
žiakov a pod. Efektívnosť sa zvykne posudzovať aj na základe vedomostí alebo 
zmeny názorov, postojov a hodnotovej orientácie. Ani o jednej z týchto metód 
nemožno povedať, že by bola skutočne optimálnym ukazovateľom reálnej 
skutočnosti, keďže výsledky, ktoré sú posudzované, môže ovplyvňovať veľké 
množstvo činiteľov a žiadna z týchto metód ich neposudzuje komplexne. 

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že v súčasnosti posúdenie 
efektívnosti vzdelávacieho procesu viac-menej závisí od schopností učiteľa, t.j. do 
akej miery používa svoje postupy v práci, metódy, nové vyučovacie pomôcky atď. 

Aj napriek tomu sme sa pustili do realizácie viacročného pedagogického 
výskumu, ale viac ako získané čísla a výstupy boli pre nás dôležité skúsenosti, 
ktoré nás mali utvrdiť v presvedčení, že navrhnuté inovačné metódy sú efektívne 
a pomáhajú žiakom pri učení sa. 

Hlavným cieľom výskumu bolo (a je) prispieť k skvalitňovaniu technického 
vzdelávania na slovenských školách prostredníctvom použitia a overenia 
úspešnosti nami vytvorených inovačných vyučovacích metód v reálnych 
podmienkach vybraných škôl, kde sa využila aj práca s počítačom. 

Základné charakteristiky inovačných prístupov a vyučovacích metód 
v technickom vzdelávaní 

Aj napriek veľkému úsiliu inovovať a modernizovať technické vzdelávanie 
v Slovenskom školstve, sa domnievame, že veľa učiteľov technických predmetov 
na základných, stredných a vysokých školách si myslí, že vyučovanie týchto 
predmetov nemá vedecký charakter. Z viacerých výskumov i našich poznatkov 
možno konštatovať, že v poslednom období došlo k výraznej zmene pohľadu na 
technické vzdelávanie. 

Zmena pohľadu na vyučovací proces a vzdelávanie znamená tiež postavenie 
a aplikáciu novej stratégie vyučovania. V súvislosti s požiadavkou vývoja 
kompetencií žiaka sa doporučujú i nové metódy a formy výučby, ktoré sa už 
rôznou mierou osvedčili aj v praxi. 
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Vzdelávacie stratégie vo vyučovaní zameranom na žiaka zdôrazňujú 
využívanie aktivizujúcich, interaktívnych, činnostných metód, ktoré v prvom 
rade vytvárajú žiakovi priestor pre vlastnú myšlienkovú a praktickú činnosť. 
Umožňujú mu získavať vlastné skúsenosti, prežívať učenie a podieľať sa na 
aktívnom konštruovaní nových poznatkov v spolupráci so spolužiakmi a učiteľom 
[Šikulová 2009: 93]. 

Východiskom pri zavádzaní inovačných metód do vyučovania je snaha 
o zmenu prístupu žiakov k učeniu. Prioritou je premeniť ich z pasívnych 
poslucháčov na aktívnych spolupracovníkov učiteľa a ostatných spolužiakov, 
ktorí sa zapájajú do vyučovania a podieľajú sa na procese učenia. Vyučovanie 
vedené modernými stratégiami (napr. aktivizačnými, interaktívnymi metódami) 
rozvíja komunikačné a interpersonálne zručnosti, žiaci sa učia obhájiť svoj 
vlastný názor, nachádzať, ale aj prijať kompromis a pod. Vo veľkej miere sú 
u žiakov pri vyučovaní pomocou moderných metód podporované sociálne 
zručnosti i kritické myslenie. Žiak vie regulovať svoj proces učenia a zvládnuť 
postupy efektívneho učenia. 

Voľba vyučovacích metód a foriem by mala vždy byť realizovaná v súlade 
s vyučovacími cieľmi, mala by vychádzať zo zvolenej stratégie vyučovacích 
činností učiteľa a učebných činností žiaka v súvislosti so zvoleným obsahom 
(učivom). Z hľadiska moderného ponímania vyučovania zameraného na žiaka je 
významné využívať také metódy a postupy, z ktorých sa môžu žiaci naučiť tzv. 
autoregulovanému učeniu [Mareš 2001]. 

Učiteľ umožňuje žiakom uplatniť vo vyučovaní svoju vlastnú poznávaciu 
činnosť, a samozrejme i jeho vlastné skúsenosti. Z aktivizačných metód je vhodné 
do technického vzdelávania zavádzať napríklad didaktické hry, samostatnú 
prácu žiakov, prácu s textom, diskusiu, inscenačné, simulačné metódy, tvorivé 
hry, brainstorming, myšlienkové mapy, experimenty, riešenie problémových 
úloh, riešenie projektov a pod. 

Z požiadavky spojenia školy s reálnym životom vychádza problémové 
vyučovanie. Je postavené na myšlienke, že sa človek neustále dostáva do 
situácií, ktoré pociťuje ako problémové. Vieme, že učenie prebieha efektívne iba 
vtedy, keď sa čo najviac priblíži k reálnemu životu. Z toho dôvodu sa problémy 
využívajú ako metóda v školskom vyučovaní a problémové vyučovanie je 
považované za veľmi efektívne. 

S nárastom informácií a poznatkov z rôznych odborov sa mení aj rola 
učiteľa, ktorý už nie je jediným zdrojom informácií a poznatkov pre žiakov. 
Učiteľ má svojich žiakov naučiť orientovať sa v zložitom komplexe nových 
informácií. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vyvárať vo vyučovaní podmienky, 
ktoré vedú k tvorivému osvojovaniu učiva. Učiteľ vyhľadáva také formy 
a metódy práce, ktorými sa žiak učí nielen riešiť problémy, ale podporuje aj 
snahu problémy samostatne formulovať. Problémové úlohy môžu žiaci riešiť 
individuálne alebo v skupinách. 
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Ak učiteľ chce svojich žiakov naučiť samostatnému rozhodovaniu a má 
záujem, aby pri riešení učebnej úlohy uplatňovali najrôznejšie vedomosti, musí im 
umožniť, aby aspoň časť dňa pracovali v malých skupinách. Pri kooperatívnom 
učení sú žiaci spojení do zmiešaných skupín, kde sú všetci zodpovední za 
výsledok celej skupiny. Kooperatívne učenie je založené na snahe, aby všetci 
členovia tímu dosiahli cieľ. Čím je skupina početnejšia, tým ťažšie je zistiť, či sa 
všetci žiaci aktívne zapájali do činnosti. Najproduktívnejšie sú dvojice a trojice. 

Netradičným spôsobom sprostredkovania informácií sa zaoberá projektové 
vyučovanie. Je postavené na integrácii obsahu učiva, kde predmet štúdia tvorí 
jednotný celok a jeho časti spolu vzájomne súvisia. Tento typ vyučovania 
umožňuje učiteľovi rozvíjať širokú škálu vedomostí žiakov, ich fantázie, 
tvorivosti, ale zároveň vyžaduje náročnú prípravu, ktorá znamená výber vhodnej 
témy a premyslenej štruktúry celého projektu. Pri tomto vyučovaní sa žiaci stávajú 
aktívnymi činiteľmi a dostávajú možnosť rozvíjať svoje poznávacie vedomosti. 

Tak ako pri správnej a premyslenej voľbe metód aj voľba organizačných 
foriem v škole je do istej miery obmedzovaná viacerými faktormi ako rozvrh 
vyučovacích hodín, rôznorodosť a striedanie predmetov počas vyučovania a pod. 
Organizácia vyučovania v primárnej škole však prináša učiteľom možnosť 
získavať skúsenosti s individualizovaným a skupinovým vyučovaním. Organizačnými 
formami by mal každý učiteľ vytvárať priestor pre posilňovanie spolupráce 
medzi žiakmi. Preto by sa malo tradičné, hromadné vyučovanie dopĺňať napríklad 
skupinovým, párovým vyučovaním či prácou v kruhu. 

Empirický pedagogický výskum 
Nosnou časťou článku je poukázať na možnosti skvalitňovania technického 

vzdelávania na slovenských základných školách po obsahovej, ale i metodickej 
stránke. Výskumne sme sa implementáciou inovačných metód do technického 
vzdelávania zaoberali v rámci takmer všetkých projektov, ktoré sme realizovali. 
Výskum prebiehal na Katedre techniky a technológií Fakulty prírodných vied 
UMB v Banskej Bystrici, ale aj na iných pracoviskách na Slovensku i zahraničí 
(Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej fyziky na Drevárskej fakulte TU 
vo Zvolene; Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Pedagogická 
fakulta Západočeská univerzita v Plzni) v rokoch 2008 až 2014. 

Cieľom bolo overenie úspešnosti a zistenie možností implementácie použitia 
nami vytvorených inovačných metód v reálnych podmienkach vybraných škôl 
v predmete Technika (Technická výchova), kde sa využila aj práca s počítačom. 
Skúmali sme vedomosti na prvých troch úrovniach vzdelávacích cieľov 
Niemierkovej taxonómie a aktívne učenia sa žiakov. 

Na splnenie cieľa pedagogického výskumu sme stanovili nasledovné 
čiastkové úlohy: 
– Navrhnúť inovačné metódy zamerané v plnej miere na rozvoj technického 

vzdelávania žiakov v predmete Technika (Technická výchova). 
– V pedagogickej praxi overiť inovačné metódy (napr. metódu P&E) na ZŠ. 
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– Pomocou výskumných techník a metód overiť stanovené hypotézy. 
– Zistiť, či uplatnenie inovačných metód ovplyvní úroveň teoretických vedomostí 

v oblasti porozumenia, zapamätania, špecifického transferu a aktívneho 
učenia sa žiakov nižšieho stredného vzdelávania v predmete Technika 
(Technická výchova) ZŠ. 
Z vyššie vysloveného cieľa a výskumných otázok sme každý rok (2008–

2014) sformulovali nasledovnú hlavnú, východiskovú hypotézu: 
H: Použitie nami vytvorenej inovačnej metódy X (metóda sa menila 
v priebehu rokov, pozri tabuľku 8.) vo vyučovaní predmetu Technika 
(Technická výchova) v nižšom strednom vzdelávaní štatisticky významne 
ovplyvní úroveň vedomostí žiakov. 
Aby sme mohli potvrdiť alebo vyvrátiť a jednoznačne kvantitatívne 

a kvalitatívne verifikovať hlavnú, východiskovú hypotézu, sformulovali sme 
nasledovné pracovné hypotézy: 

H1: Pri riešení úloh didaktického testu zameraného na vybranú oblasť dosiahnu 
žiaci v experimentálnej skupine štatisticky významne lepšie výsledky v prvých 
troch oblastiach Niemierkovej taxonómie ako žiaci v kontrolnej skupine. 
H2: Žiaci v experimentálnej skupine, kde sa používa inovačná metóda X, sa 
budú učiť na hodinách aktívnejšie ako žiaci v kontrolnej skupine, kde sa táto 
metóda nepoužíva. 
Výskumné otázky, ktoré vyplynuli z cieľa výskumu, boli formulované 

nasledovne: 
– Dosahujú žiaci vyučovaní inovačnými metódami (metódou P&E) lepšie 

výsledky ako žiaci, ktorí sú vyučovaní konvenčnými metódami? 
– Majú žiaci vyššiu motiváciu na vyučovaní, kde sa používajú inovačné metódy 

(metóda P&E), ako tam, kde učiteľ používa konvenčné metódy? 
– Učia sa žiaci aktívnejšie na vyučovaní, kde sa používajú inovačné metódy 

(metóda P&E), ako na vyučovaní, kde sa uplatňujú pri výučbe iné metódy? 
 

Tabuľka 1 
Postupná implementácia inovačných metód na slovenských ŽŠ 

Metóda Výklad učiva Praktická časť Testovanie 

2007 Tradičný výklad Tradičné úlohy  

2008 
A Zvýšený dôraz na problémové úlohy Problémové úlohy DT, dotazník 

2009–2010 
B 

Výklad nového učiva prostredníctvom 
multimediálnej prezentácie (vo forme inte-

raktívnej hry, pexeso, simulácie) 

Problémové úlohy (kla-
sické i počítačom podpo-

rované) 
DT, dotazník 

2011–2012 
C 

Delenie výkladu nového učiva na bloky (vo 
forme textovej úlohy, video, simulácia) 

Problémové úlohy  
(klasické i počítačom 

podporované) 
DT, dotazník 

2013–2014 
P&E 

Delenie výkladu nového učiva na bloky 
zadané piatimi možnosťami, spôsobmi (vo 

forme textovej úlohy, video, simulácia) 
P&E DT, dotazník 
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Štatistické spracovanie a analýza zhromaždených údajov 
Stručne uvádzame konkrétne výsledky výskumu konaného v období roku 

2013–2014, v ktorom sme používali vo vyučovacom procese metódu P&E. 
Od roku 2008 sme spracovávali každoročné výsledky pretestov, posttestov 

i dotazníkov. Výskum v jednotlivých obdobiach bol zameraný nielen na vybrané 
inovačné metódy ako jeden celok, ale aj na použitie nových trendov (ako napr. 
didaktických prostriedkov, multimediálnych učebných pomôcok, problémových 
úloh, experimentov a pod.) v nižšom strednom vzdelávaní. 

Vychádzajúc z analýzy získaných výsledkov sme dospeli k záverom a návrhom, 
akým smerom by sa malo technické vzdelávanie na 2. stupni ZŠ v rámci 
využívania nových metód, učebných pomôcok a informačných komunikačných 
technológií uberať. 

Skúmali sme vplyv použitia inovačných prvkov (metód, učebných pomôcok) 
do vyučovacieho procesu. Predpoklady formulované do hypotéz sme komplexne 
overili prostredníctvom viacerých metód výskumu (prirodzený pedagogický 
experiment, didaktický test, štandardizovaný dotazník pre žiakov) v procese 
výučby na základných školách v Slovenskej republike na výskumnej vzorke 
žiakov nižšieho stredného vzdelávania v predmete Technika (Technická výchova). 

 
Tabuľka 2 

Výsledky pretestov a posttestov v rokoch 2008–2014 (metódy A, B, C a P&E) 

Rok DT  
pre (%) 

DT  
post (%) 

Post-pre 
(%) 

Normalizovaný zisk gN 
(%) N 

KLASICKÁ METÓDA (kontrolné skupiny) 

2008 41 48 6 13 107 

2009–2010 36 42 5 10 65 

2011–2012 31 43 9 12 80 

2013–2014 42 50 8 14 75 

INOVAČNÁ METÓDA (experimentálne skupiny) 

2008 41 50 8 18 107 

2009–2010 36 46 9 19 65 

2011–2012 31 48 14 20 80 

2013–2014 42 60 20 26 75 

 
Implementáciou inovačných metód s podporou IKT do vyučovania 

v predmete Technika (Technická výchova) sme dospeli k jednotlivým záverom. 
Prínos tejto práce vidíme v dvoch rovinách, a to teoretickej, ale i praktickej. 

V rámci každého obdobia sme didaktické testy vyhodnocovali pomocou  
T-testov, F-testov a štatistických veličín. Výsledky didaktických testov v jednotlivých 
obdobiach sú pre porovnanie uvedené v tabuľke 2 a grafe 1. 
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Graf 1. Výsledky pretestov a posttestov v rokoch 2008–2014 (metódy A, B, C, P&E) 

 
Aby bolo možné porovnávať úspešnosť metódy v jednotlivých rokoch s rôznymi 

vstupnými vedomosťami žiakov, použili sme parameter normalizovaný zisk gN 
ako podiel priemerného zisku (posttest-pretest), ktorý žiaci dosiahli a maximálneho 
zisku, ktorý žiaci mohli dosiahnuť. 

 

 
Graf 2. Priemerný normalizovaný zisk (metódy A, B, C a P&E) 

 
V grafe 2 je vidieť, že v prípade používania tradičných metód bol priemerný 

normalizovaný zisk vo všetkých rokoch približne rovnaký (medzi 10% až 14%), 
v prípade použitia inovačných prvkov dosiahol v období rokov 2013–2014 pri 
vyučovaní pomocou metódy P&E normalizovaný zisk 27%. 
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Záver 
Cieľom článku v teoretickej časti bolo analyzovať základné charakteristiky, 

atribúty a teoretické aspekty inovačných trendov v technickom vzdelávaní. 
V praktickej časti sme navrhli a vytvorili inovačné metódy (napr. metódu P&E) 
tak, aby sa nimi zabezpečilo zvýšenie didaktickej efektívnosti vyučovania. Takto 
spracované inovačné metódy sme aplikovali v didaktickom systéme s použitím 
(aj) multimediálnej techniky, spolu so spracovanými materiálmi ich overili 
a porovnali v praxi. Očakávaním bolo zlepšenie výkonu v prvých troch 
oblastiach Niemierkovej taxonómie (zapamätania, porozumenia, špecifického 
transferu) a aktívneho učenia sa žiakov nižšieho stredného vzdelávania 
prostredníctvom aplikácie nových metód do obsahu vyučovacieho predmetu 
Technika (Technická výchova). Naše očakávania sa nám v plnej miere potvrdili. 
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Abstrakt 

Hlavným cieľom článku je analyticko-sumarizačné predstavenie nových 
vývojových trendov vyučovania a učenia sa (prostredníctvo inovačných metód), 
ktoré sa v plnej miere odvíjajú od nových cieľov vzdelávania. Autor dlhodobo 
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pracuje s tvrdením, že niektoré „inovačné“ metódy (aktivizačné, interaktívne) 
nie sú ničím novým, iba sa s nimi naši žiaci v školskej praxi stretávajú veľmi 
málo alebo vôbec. 
 
Kľúčové slová: inovačné vyučovacie metódy, technika, učiteľ, žiak. 
 
 
Application of Innovative Teaching Methods in Technical Education 
 
Abstract 

The main objective of the article is analytical and summarizing the introduc-
tion of new trends of teaching and learning (through innovative methods) to 
fully derive from new learning goals. Author of a long work, arguing that some 
„innovative” methods (activation, interactive) are nothing new, only with them 
our students in school practice encounter very little or not at all. 
 
Keywords: innovative teaching methods, technical education, teacher, pupil. 
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Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum 

Wstęp 
Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edu-

kacyjnych jest efektywność nauczania nauczycieli, która wynika z zawodowego 
przygotowania nauczycieli. Odpowiednie kształcenie i samodoskonalenie nau-
czycieli ma istotne znaczenie w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyj-
nych, co analizowano m.in. w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej projektu systemowego [Raport 2010]. Również w Ośrodku 
Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt o nazwie „System doskonalenia nau-
czycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, który 
ma na celu poprawę jakości systemu doskonalenia, samokształcenia i sieci 
współpracy nauczycieli [Projekt 2010]. 

W polskiej literaturze samokształcenie funkcjonuje również jako następują-
ce określenia: autoedukacja, autodydaktyka, samokierowane kształcenie, auto-
nomiczne uczenie się, projektowanie uczenia się. Według J. Półturzyckiego 
proces samokształcenia rozumieć należy jako proces samodzielnego prowadze-
nia uczenia się [Półturzycki 2002]. G. Grow stworzył model stadialnego  
(4-stopniowego) rozwoju samokształcenia (Staged Self-Directed Learning Mo-
del – SSDL). Samokształcenie jest umiejętnością, której można nauczyć się 
i doskonalić. Wymaga od uczącego się znacznego wysiłku i determinacji w jej 
opanowaniu [Grow 1991]. 

Celem autoedukacji (samokształcenia, continuing education) jest systema-
tyczne dokształcanie zawodowe podążające za rozwojem techniki. Autoedukacja 
konieczna jest ze względu na postęp technologiczny. Uzupełnianie wiedzy jest 
niezbędne, aby utrzymać właściwy poziom profesjonalizmu [Płocka 2008]. 

Nauczyciele przedmiotu zajęcia techniczne muszą ze względu na zmianę 
podstawy programowej na III etapie kształcenia – nauczanie modułowe opano-
wać umiejętność autoedukacji. W zaleceniach i sposobie realizacji przedmiotu 
jest zaznaczone, iż szkoła opracowuje i przedstawia ofertę uczniom, zatem ist-
nieje możliwość realizowania różnorodnej tematyki zajęć w zależności od zain-
teresowań uczniów [Rozporządzenie 2012]. Dlatego też istotne jest poznanie 



66 
 

odpowiedzi na pytanie: Czy nauczyciele podejmują wyzwanie autoedukacji 
w zakresie zajęć technicznych w gimnazjum? W tym artykule podjęto próbę 
odpowiedzi na to pytanie. 

Badania własne 
Celem badań było poznanie odpowiedzi dotyczących autoedukacji nauczy-

cieli w zakresie zajęć technicznych w gimnazjum. Jako metodę badawczą zasto-
sowano badanie ankietowe, które przeprowadzono w 18 gimnazjach w Krakowie. 
Ankietę wypełniło 21 nauczycieli przedmiotu zajęcia techniczne. Badanie ankie-
towe dotyczyło m.in. takich zagadnień, jak: charakter modułów realizowanych 
na zajęciach technicznych – w jakim zakresie [teoretycznym (T), praktycznym 
(P), mieszanym (M)] czy też nie są realizowane (N) oraz propozycje tematów 
autoedukacji. 

W tabeli 1 przedstawiono realizowane moduły w krakowskich gimnazjach 
wraz z zakresem ich realizacji. 

 
Tabela 1 

Realizowane moduły w krakowskich gimnazjach wraz z zakresem ich realizacji: 
teoretycznym (T*), praktycznym (P*), mieszanym (M*) oraz (N*) – nie są realizowane 

Moduły T* (%) P* (%) M* (%) N* (%) 

BHP 90 5 0 5 

Rysunek techniczny 0 0 100 0 

Krawiectwo 0 10 33 57 

Fotografia 24 24 0 52 

Elektrotechnika/elektronika 24 5 57 14 

Papieroplastyka 0 48 24 29 

Modelarstwo 0 33 5 62 

Żywność i żywienie 52 0 5 43 

Wychowanie komunikacyjne 95 0 5 0 

Ekologia/ochrona środowiska 43 10 24 24 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, że moduł wychowanie komunikacyjne 

jest realizowany we wszystkich 18 badanych szkołach, moduł BHP jest realizo-
wany w 17 gimnazjach i są to moduły realizowane w zakresie teoretycznym 
(odpowiednio: 95 i 90%), natomiast żywność i żywienie w 52%. Wybór nauczy-
cieli dwóch pierwszych modułów wynika z ważności treści w nich zawartych, 
natomiast sposób prowadzenia modułów (teoretyczny) wynikać może z interpre-
tacji przez nauczycieli treści nauczania. Zajęcia kulinarne (żywność i żywienie) 
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są popularnym modułem, gdyż obejmują kompleks zagadnień związanych z go-
spodarstwem domowym, szczególnie technologią przygotowania posiłków. Jest 
on realizowany teoretycznie, prawdopodobnie z uwagi na organizację pracowni 
technicznych, których właściwie w szkole nie ma. 

Moduły fotografia, elektrotechnika/elektronika realizowane są w zakresie 
teoretycznym w 24%, natomiast w zakresie praktycznym w 24% (fotografia) 
i mieszanym w 57% (elektrotechnika/elektronika). Moduły fotografia oraz elek-
trotechnika/elektronika są realizowane w takim samym zakresie teoretycznym 
(24%), ale w zakresie praktyczno-mieszanym przoduje moduł elektrotechni-
ka/elektronika. Treści z tego modułu były i są realizowane na studiach, więc jest 
łatwiej nauczycielowi przygotować zajęcia z tego zakresu, co może być główną 
przyczyną wybieralności tego modułu, natomiast treści występujące w module 
fotografia są bardzo szczegółowe, pojawia się dużo nowych i nieznanych zagad-
nień [Rozporządzenie 2002]. Moduł fotografia wybrało 10 nauczycieli (48%). 
Należy zaznaczyć, że treści z tego modułu praktycznie nie były wcześniej reali-
zowane na zajęciach technicznych – jedynie w formie kół zainteresowań. 

Rysunek techniczny jest realizowany przez wszystkich respondentów 
w formie zajęć mieszanych (100%). 

Treści z modułów krawiectwo i modelarstwo nie są chętnie realizowane 
przez nauczycieli (odpowiednio: 57 i 62%). Związane jest to z faktem, że szkoły 
nie mają odpowiednio wyposażonych pracowni, zajęcia wymagają większego 
nakładu finansowego niż pozostałe. Można również doszukiwać się przyczyn 
w treściach nauczanie, które mogą być trudne w realizacji. 

Z kolei papieroplastyka, pomimo że również jej treści występują w podsta-
wie programowej przedmiotu zajęcia artystyczne [Rozporządzenie 2012], jest 
bardzo często wybierana przez nauczycieli zajęć technicznych. Wynika to prze-
de wszystkich z ogólnej dostępności materiałów i łatwości wykonywania prac 
wytwórczych. Ten moduł jest realizowany tylko w zakresie praktycznym 
i mieszanym – wybierany jest przez 71% nauczycieli. Podobny wskaźnik wybie-
ralności ma moduł ekologia/ochrona środowiska (76%), lecz w innym zakresie 
prowadzone są zajęcia. Realizowane są w zakresie teoretycznym (43%), prak-
tycznym (10%) i mieszanym (24%). 

Na rys. 1 przedstawiono tematy modułów (od najbardziej popularnych), któ-
re są realizowane za zajęciach technicznych w krakowskich gimnazjach. 

Można zauważyć, że wszyscy badani respondenci wybierają moduły rysu-
nek techniczny i wychowanie komunikacyjne, a najmniejszą popularnością cie-
szą się moduły: fotografia, krawiectwo i modelarstwo. Analizując treści naucza-
nia dla modułu fotografia, gdzie wchodzi m.in. fotografia tradycyjna (w tym 
umiejętność wykonania i wywołania zdjęcia) oraz fotografia cyfrowa (w tym 
umiejętność obsługi programu graficznego do obróbki zdjęć, umiejętność po-
prawnego wykonania zdjęć aparatem cyfrowym, tworzenie zdjęć artystycznych), 
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można wnioskować, że zakres nauczania jest szczegółowy i nie każdy nauczy-
ciel ma wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Ponadto, nie ma ogólnodostęp-
nych materiałów szkoleniowych. Podobnie można zinterpretować moduł mode-
larstwo. Warto nadmienić, że w treści tego modułu występują m.in. następujące 
zagadnienia: rodzaje modelarstwa, sposoby wykonywania modeli z różnych 
materiałów, jak i wykonywanie modeli. 
 

 
Rys. 1. Moduły realizowane na zajęciach technicznych w krakowskich gimnazjach 

 
Zapytano respondentów o to, czy jeżeli byłaby możliwość uczestniczenia 

w warsztatach doskonalących, to jaki zakres jest w obszarze ich zainteresowań. 
Odpowiedzi przedstawiono na rys. 2. 

Jak można zauważyć, moduł elektrotechnika/elektronika jest realizowany 
przez nauczycieli w 86% i potrzeba samokształcenia w tym zakresie jest naj-
większa (48%). Podobna zależność występuje w przypadku modułu wychowanie 
komunikacyjne. Respondenci zaproponowali przede wszystkim następujące 
moduły: fotografia, modelarstwo, które nie są często realizowane na zajęciach 
technicznych. Można wnioskować, że nauczyciele z chęcią uczestniczyliby 
w zorganizowanych warsztatach na ten temat. 

Z badań można wnioskować również, iż nauczycielom brakuje pomysłów na 
przeprowadzanie zajęć o charakterze praktycznym, dlatego podjęto próbę przygo-
towania materiałów szkoleniowych dla nauczycieli celem samokształcenia 
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z zakresu zajęć technicznych, które udostępniono na stronie http://moodle.up.kra-
kow.pl/. Aktualnie prowadzone są badania pilotażowe, gdzie respondentami są 
słuchacze studiów podyplomowych z edukacji technicznej w Instytucie Techni-
ki, którzy testują przygotowane szkolenia on-line. 

 

 
Rys. 2. Propozycje nauczycieli odnośnie do warsztatów doskonalących w zakresie 

zajęć technicznych w gimnazjum 
 

Podsumowanie 
Program nowej podstawy programowej [Rozporządzenie 2012] został opraco-

wany tak, aby można było zróżnicować ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów. 
Nauczyciel może wybrać konkretny dział i uatrakcyjnić go dodatkowo o zajęcia 
praktyczne, realizując jako odrębny moduł tematyczny. Przy podejmowaniu nowych 
tematów niezbędne jest uzupełnienie wykształcenia przez nauczyciela. 

Czy nauczyciele podejmują wyzwanie autoedukacji w zakresie zajęć tech-
nicznych w gimnazjum? Z badań wynika, że nauczyciele mają potrzebę autoe-
dukacji w zakresie wiedzy i umiejętności (rys. 2). Istnieje wiele systemów 
wspomagania rozwoju oświaty, ale czy do wszystkich szkół dociera informacja? 
Wspomaganie pracy nauczyciela jest niezbędne i decyduje o jakości edukacji, co 
jednocześnie przynosi korzyści uczniom. Dzisiejsza szkoła dąży do spełnienia 
wymogów, jakie stawiane są przed młodzieżą. Stara się również przygotować ją 
do życia w cywilizacji technicznej. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań autoedukacji nauczycieli i uczniów 
w zakresie zajęć technicznych w gimnazjum. Podjęto próbę odpowiedzi na pyta-
nia, które moduły i w jakim zakresie są realizowane na zajęciach technicznych, 
oraz uwzględniono propozycje tematów zaproponowane przez nauczycieli 
i uczniów jako formy samokształcenia, w których uczestniczyliby. 
 
Słowa kluczowe: autoedukacja, zajęcia techniczne, moduły nauczania. 
 
 
Self-learning of Teachers and Students in Technical Classes 
in Middle School 
 
Abstract 

The paper presents the results of research connected with self-learning of 
teachers and students in technical classes in middle school. An attempt to answer 
the questions to what extent and which modules are implemented during the 
technical classes has been made. The topics related to self-learning proposed by 
both the teachers and the students have been included. 
 
Keywords: self-learning, technical classes, teaching module. 
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Využitie medzipredmetových vzťahov v predmete 
Technika na základných školách 

Úvod 
Už niekoľko rokov sme v Slovenskej republike svedkami zmien v školskom 

vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch škôl. Nová filozofia vzdelávania 
predpokladá budovanie tzv. kľúčových kompetencií žiakov, poskytovanie možností 
na rozvoj vlastných schopností v súlade s osobným reálnymi schopnosťami. 
Jedným z prvkov nového prístupu k modelovaniu vyučovania je aj intenzívne 
využívanie medzipredmetových vzťahov, ktoré sa neobmedzujú len na prelínanie 
obsahu vyučovacích predmetov, ale aj metód vyučovania a časovej nadväznosti. 
Štátny vzdelávací program platný v SR od roku 2008 uvádza: „základom 
nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) 
prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických 
a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú 
východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií 
žiakov“. [Štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie 2008]. 

Terminologické vymedzenie pojmu medzipredmetové vzťahy 
Pri skúmaní problematiky medzipredmetových vzťahov v pedagogickej 

literatúre všeobecne aj v odborovej didaktike sme zistili, že tento pojem sa 
v odborných publikáciách ako hlavný pedagogický problém takmer nevyskytuje. 

Odborný termín „medzipredmetové vzťahy“ sa nenachádza ani v registroch 
najvýznamnejších súborných pedagogických diel, neuvádza ho Turkova 
Didaktika [2008] ani Moderní pedagogika [Průcha 2005], Školní didaktika 
[Kalhous 2002], Obecná didaktika [Skalková 2007]. Pedagogický slovník 
[Průcha, Walterová, Mareš 2003] charakterizuje medzipredmetové vzťahy ako: 
„Vzájomné súvislosti medzi jednotlivými predmetmi, porozumenie príčin 
a vzťahov presahujúcich rámec predmetov, prostriedok medzipredmetovej 
integrácie. V predmetovom kurikule sú vyjadrené v učebných osnovách 
jednotlivých predmetov ako tzv. medzipredmetové témy“. Průcha teda prakticky 
stotožňuje medzipredmetové vzťahy a medzipredmetové témy (v slovenskom 
štátnom vzdelávacom programe sú nazývané prierezové témy). Definícia ďalej 
uvádza aj niekoľko iných výrazov – medzipredmetová integrácia či 
medzipredmetové témy smerujúce k riešeniu problematiky na úrovni školského 
kurikula. Ako prostriedok integrácie predmetov chápe medzipredmetové vzťahy 
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aj Kolář [2012]. V najužšom zmysle ich klasifikuje ako vzťahy medzi 
jednotlivými, najmä príbuznými predmetmi v školskom vyučovaní, pričom 
upriamuje pozornosť na obsahovú blízkosť. Súčasne však vidí medzipredmetové 
vzťahy aj vo význame využívania metód poznávania z iných predmetov. 
Medzipredmetové vzťahy ako vyjadrenie akéhokoľvek druhu vzájomného 
zblíženia dvoch alebo viacerých objektov, resp. ich vlastností charakterizuje 
Spousta [1997]. 

Mošna [1990] pri charakterizovaní medzipredmetových vzťahov uplatňuje 
tri indikátory, ktoré podmieňujú ich vytváranie: 
– učebná látka jedného predmetu má oporu v učive iného predmetu, 
– žiaci chápu, že poznatky jedného predmetu sa viažu na iný predmet vo 

viacerých súvislostiach, 
– pri medzipredmetových vzťahoch musí byť súčasne zrejmé, že ide stále 

o rôzne vyučovacie predmety, nepredpokladá sa teda vznik nových predmetov. 
V tomto ponímaní možno zhrnúť medzipredmetové vzťahy ako súvislosti 

a vzťahy medzi javmi, pojmami, situáciami, a ich odraz v systéme vyučovacích 
predmetov. 

Medzipredmetové vzťahy sú v odbornej literatúre často chápané ako prvý 
stupeň k integrácii predmetov, pričom Rakoušová [2008] uvádza ako zásadný 
rozdiel medzi integráciou predmetov a medzipredmetovými vzťahmi vymedzenie 
cieľov jednotlivých predmetov. Kým integrovaný predmet sleduje nový cieľ, 
vyplývajúci z čiastkových cieľov jednotlivých predmetov, u medzipredmetových 
vzťahov prienik cieľov nevidí. 

Napriek tomu, že medzipredmetové vzťahy sú vo väčšine odbornej literatúry 
považované za prostriedok integrácie, nemožno usudzovať, že sú prostriedkom 
jediným, alebo že sa nedajú realizovať aj inými spôsobmi. Medzipredmetové 
vzťahy aj integrácia predmetov sa chápe predovšetkým v rámci príbuzných 
predmetov. Takto vysvetľuje integráciu Skalková [2007], uvádzajúc rôzne 
spôsoby a možnosti prístupu k vytváraniu medzipredmetových vzťahov až po 
systematizáciu učiva:  
– koordinácia učiva v osnovách predmetov je chápaná ako najnižší stupeň, 
– nasledujúcim krokom je zaradenie systematizujúcich predmetov spájajúcich 

poznatky viacerých oblastí, 
– kooperácia učiteľov sa považuje za tretí stupeň k integrácii učiva, 
– poslednou fázou je tzv. interdisciplinárne vyučovanie v podobe projektov, 

integrovaného vyučovania a pod. 
Predovšetkým ako prepájanie obsahu učiva alebo blízkych oblastí s využitím 

medzipredmetových vzťahov vidia obsahovú integráciu Babiaková a Kratochvílová 
[2009]. Samotný pojem integrované vyučovanie vysvetľuje Podroužek [2002] 
ako: 
– konsolidovanie učiva v zmysle spájania obsahu učiva rôznych predmetov 

a vytvorenie nového predmetu alebo vzdelávacej oblasti, 
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– koncentrovanie učiva – riešenie problému z pohľadu viacerých vedných 
odborov, 

– koordinácia učiva, ktorá využíva obsah alebo formu jedného predmetu a jeho 
aplikáciu do vyučovania druhého. 
Ako prvý stupeň obsahovej integrácie predmetov vníma medzipredmetové 

vzťahy aj Lužinská [2013] a ich význam vidí predovšetkým v pomoci vnímania 
a uľahčenia nového učiva a pomoci v chápaní súvislostí vychádzajúcich 
z obsahu predmetov. 

V ostatných rokoch sa v slovenských školách udomácnil pojem prierezové 
témy, ktoré zaviedol štátny vzdelávací program v roku 2008 [ŠVP 2008]. Prierezové 
témy však podľa nášho názoru nemožno stotožňovať s medzipredmetovými 
vzťahmi, vzhľadom na to, že predstavujú najmä základ pre vznik nového 
predmetu, vzdelávacieho kurzu, resp. zdroja poznatkov implementovaných do 
existujúcich vyučovacích predmetov. 

Možnosti využívania medzipredmetových vzťahov v technike 
Obsah vzdelávania v predmete technika je daný Štátnym vzdelávacím 

programom [ŠVP], vydaným v roku 2008 a upraveným v roku 2009. Aktuálna 
verzia Štátneho vzdelávacieho programu a rámcové učebné plány sú platné od 
1.9.2011 [Štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie 2008]. 

Predmet technika je ponímaný ako základ pre chápanie techniky a ľudskej 
tvorivej činnosti v širších súvislostiach. Môže sa tak stať vhodným prvkom pre 
vnímanie a rozvoj medzipredmetových vzťahov a to nielen v tradičnom chápaní 
vzájomných väzieb technických a prírodovedných predmetov. Analýzou ŠVP 
pre oba stupne vzdelávania v základnej škole (ISCED 1 a ISCED 2) sme sa 
pokúsili nájsť možnosti využívania poznatkov a zručností získaných žiakom 
v rôznych vyučovacích predmetoch vo vyučovaní techniky. 

Medzipredmetové vzťahy s technikou v primárnom vzdelávaní 
Analýzou ŠVP pre primárne vzdelávanie ISCED 1 sme zisťovali, s akými 

vstupnými poznatkami z techniky prichádzajú žiaci na stupeň nižšieho 
sekundárneho vzdelávania. Technickému vzdelávaniu je najbližší predmet 
pracovné vyučovanie, ktorý obsahuje aj témy a prvky niektorých prierezových 
tém (konkrétne dopravná výchova, environmentálna výchova, regionálna 
výchova a tradičná ľudová tvorba). Obsah predmetu je rozčlenený do piatich 
tematických celkov [Štátny vzdelávací program Pracovné vyučovanie 2009]. 
Priamu súvislosť s obsahom predmetu technika majú tematické celky: Tvorivé 
využitie technických materiálov a Základy konštruovania. Okrem pracovného 
vyučovania vidíme možnosti medzipredmetových vzťahov aj s predmetmi 
matematika a prírodoveda: 
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Tabuľka 1 
Medzipredmetové vzťahy predmetov v ISCED 1 s technikou 

Predmet Tematický celok 

pracovné vyučovanie Tvorivé využitie technických materiálov 

Základy konštruovania 

matematika Geometria a meranie 

prírodoveda Hmota (Vlastnosti látok a zmeny vlastností látok) 

Plynné, kvapalné a plynné látky 

Vlastnosti látok 

Jednoduché stroje 

Sily 

 

Medzipredmetové vzťahy s technikou v nižšom sekundárnom vzdelávaní 
Hlavným kritériom pre medzipredmetové vzťahy z ISCED 2 boli poznatky 

teoretického charakteru, vzali sme však do úvahy aj získané zručnosti, postoje 
a návyky, ktoré tvoria podstatnú časť obsahu vzdelávania techniky. V tabuľke 
uvádzame jednotlivé predmety a vybrané tematické celky, príp. témy, ktoré sme 
vytipovali ako vhodné pre rozvoj medzipredmetových vzťahov v technike, 
a možnosti ich využitia v konkrétnych tematických celkoch tohto predmetu 
[Štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie 2008]. 

Z uvedených analýz je zrejmé, že predmet technika poskytuje viacero 
možností na vytváranie zmysluplných medzipredmetových vzťahov naprieč 
viacerými predmetmi, pričom nemusíme dôsledne uvažovať len o tradične 
chápanom vzťahu techniky a prírodných vied (fyziky, matematika, chémia). 

 
Tabuľka 2 

Medzipredmetové vzťahy predmetov v ISCED 2 s technikou 

Predmet Tematický celok 
v predmete 

Tematický celok v 
technikę 

Prepojenie s obsahom 
učiva techniky 

anglický jazyk Veda a technika 
v službách ľudstva Človek a technika najvýznamnejšie  

vynálezy 18.–20. st. 

biológia Podmienky života 
a vzťahy organizmov Človek a technika pozitívne a negatívne 

dôsledky techniky 

dejepis 

Človek v pohybe, 
Obrazy novovekého 
sveta, Zlaté dvadsiate 
roky?, Povojnový svet 

Človek a technika 

obsah súvisiaci 
s dejinami techniky, 
príp. ako motivačné 
prvky 
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fyzika 

Práca. Energia  Technika – domácnosť 
– bezpečnosť  kúrenie v domácnosti,  

Magnetické a elektrické 
javy Elektrická energia 

jednoduché elektrické 
obvody, schémy  
zapojení... 

chémia 

Organické látky, 
Chémia okolo nás, 
Významné chemické 
prvky a ich zlúčeniny 

Materiály a technológie 

poznanie základných 
druhov technických 
materiálov a ich  
vlastností 

informatika Princípy fungovania 
IKT Grafická komunikácia používanie softvéru pre 

konštrukčné činnosti 

matematika Geometria a meranie Grafická komunikácia zhotovenie technického 
náčrtu 

občianska 
náuka 

Moja obec, región, 
vlasť, Európska únia Človek a technika 

oboznámenie 
s poznatkami z histórie 
techniky na Slovensku 

výtvarná 
výchova 

Podnety tradičných 
remesiel Materiály a technológie 

základné technické 
materiály, práca 
s drôtom  

 
Analýza vzdelávacích programov a obsahu vyučovania jednotlivých pred-

metov poukázala na možnosti, ktoré sa učiteľovi ponúkajú pri vytváraní medzip-
redmetových vzťahov v technike a vytváraní celistvého obrazu o technickom 
vývoji spoločnosti. 
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Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme možnosťami využívania medzipredmetových 
vzťahov vo vyučovaní techniky, so zreteľom na väzby prírodovedného, 
humanitného aj výchovného charakteru. 
 
Kľúčové slová: vyučovaní techniky, medzipredmetové vzťahy. 
 
 
Using Interdisciplinary Relationships in Technology Education 
at Elementary Schools 
 
Abstract 

In this article we deal with the possibilities of using interdisciplinary rela-
tionships in the teaching of Science, with regard to the links of natural scientific, 
humanistic and educational character. 
 
Keywords: teaching techniques, cross curricular. 
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Dziecko konstruktorem robotów – analiza oferty edukacyjnej 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Wstęp 
Zabawa współczesnego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-

nym uwarunkowana jest czynnikami zewnętrznymi. Media i przemysł kreują to, 
w jaki sposób dziecko się bawi, oraz to, czym się bawi. Obecnie zabawka służyć 
ma przede wszystkim wspieraniu rozwoju dziecka i jego edukacji. Rodzice dba-
ją, aby ich dziecko już od najmłodszych lat było właściwie stymulowane, za-
pewniając mu dostęp do najnowszych, często drogich zabawek, wobec których 
stawiają wysokie oczekiwania edukacyjne. W proces ten angażują ponadto wy-
kwalifikowanych specjalistów, którzy w czasie wolnym, w trakcie zajęć dodat-
kowych, pozalekcyjnych przygotują dziecko do właściwego funkcjonowania we 
współczesnym świecie. E. Maciejewska-Mroczek [2012: 171] uważa, że „brak 
przekonania o tym, że formalne wykształcenie wystarczy do tego, by zająć 
w przyszłości odpowiednią pozycję w społeczeństwie, skutkować może, jak się 
zdaje, poszukiwaniem innych, alternatywnych form przygotowania dzieci do 
wyścigu o prestiż”. Autorka, powołując się na P. Bourdieu [2005], pisze o tym, 
że instytucjonalna edukacja bez odpowiedniego wsparcie w ogóle do tego nie 
wystarcza. Zwraca uwagę na to, że niezbędne są różnicujące, niezliczone kom-
petencje, konkretne umiejętności i nawyki warunkujące odpowiedni kapitał kul-
turowy. Jak dodaje autorka, w ich kształtowaniu odegrać mogą nieocenioną rolę 
właśnie zabawki. Powyższe rozważania skłoniły mnie do podjęcia analizy oferty 
zajęć z robotyki i programowania (nazwanych tak przez ich autorów). 

Zabawa konstrukcyjna w edukacji dziecka 
Jak piszą M. Przetacznik-Gierowska i Z. Włodarski [1994: 177], klasyfiko-

wanie zabaw dziecięcych nasuwa wiele trudności. Zdaniem autorów „granice 
poszczególnych typów i rodzajów zabaw są płynne, podobnie jak płynne i nieo-
stre wydają się w odniesieniu do zabawy pojęcia fikcji i rzeczywistości, wza-
jemnie się splatające i nakładające”. 

Zabawy konstrukcyjne są podstawową aktywnością dzieci podczas zajęć 
z robotyki i programowania. Zabawy konstrukcyjne w opinii K. Kraszewskiego 
[1998: 119] umożliwiają zdobywanie elementarnej wiedzy i umiejętności tech-
nicznych. Według autora takie czynności, jak lepienie z plasteliny, masy solnej, 
wznoszenie budowli z klocków, piasku, śniegu czy też posługiwanie się zabaw-
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kami mechanicznymi, sprzyjają poznawaniu stosunków przestrzennych, kształ-
towaniu umiejętności różnicowania materiałów, poznawania funkcji składowych 
elementów danej konstrukcji. Kraszewski pisze, że „zestawy konstrukcyjne 
stwarzają dziecku możliwości uzyskania w stosunkowo krótkim czasie zminiatu-
ryzowanych, lecz działających urządzeń technicznych znanych z bliższego lub 
dalszego otoczenia” [Kraszewski 1998: 120]. Autor podkreśla, że samodzielne 
stworzenie i wykorzystanie w dalszej zabawie wykonanego urządzenia sprawia 
dzieciom wiele radości.  

Istotnym elementem opisywanych zajęć są zabawki skonstruowane przez 
uczestników zajęć. R. Burton i A. Mirski [1999: 239], wymieniając trzy najistot-
niejsze cechy charakterystyczne, będące podstawowym kryterium stanowiącym 
o wartości dobrej zabawki, zwracają uwagę na to, że zabawka powinna sprawiać 
autentyczną radość dziecku. Ponadto, powinna być podatna na zachowania 
dziecka – udzielać mu „feedbacku” oraz być adekwatna do rozwojowych zapo-
trzebowań dziecka. Propozycja autorów kursów z zakresu robotyki i programowa-
nia dla dzieci wpisuje się w tezę Burtona i Mirskiego, ponieważ skonstruowane 
zabawki dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu spełniają opisane kryteria. 

Zajęcia z zakresu robotyki i programowania dla dzieci w wieku  
przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Ze względu na medialne i społeczne zainteresowanie problematyką zajęć 
z zakresu robotyki i programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym postanowiłam podjąć próbę analizy oferty wybranych zajęć dla 
dzieci w wieku 5–12 lat z zakresu konstruowania robotów dostępnej na terenie 
Krakowa. W materiałach zamieszczonych na stronach internetowych tychże firm 
podkreśla się, że instruktorzy prowadzący zajęcia dla dzieci to studenci i absol-
wenci m.in.: informatyki, automatyki i robotyki, elektrotechniki, grafiki, mecha-
troniki, mechaniki i budowy maszyn, pedagogiki społeczno-opiekuńczej, eduka-
cji dla bezpieczeństwa, fizyki technicznej, psychologii oraz pedagogiki. 

Instruktorzy prowadzą zajęcia w zróżnicowanych grupach wiekowych. 
W większości oferty są podzielone na grupy dzieci w wieku od 5 do 7 lat, od 
8 do 10 lat i od 11 do 15. W ofercie m.in. Akademii Programowania oraz Warsz-
tatów Robotów znajdują się zajęcia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych bez 
określonych ram wiekowych. Przedmiotem moich zainteresowań badawczych 
jest aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, dlatego też analizować będę kursy adresowane właśnie do 
tej grupy wiekowej. 

Oferta zajęć dostępna na stronach internetowych firm, a skierowana do 
dzieci, które rozpoczynają zajęcia kursowe z wymienionego zakresu, zawiera 
opis warsztatów, podczas których ich uczestnicy konstruują i programują roboty. 
Autorzy kursu „Magia Programowania dla maluchów” piszą, że do nauki pro-
gramowania stosują „głównie specjalną zabawkę wykonaną według samodziel-
nego projektu. Zabawka umożliwia maluchom zrozumienie działania skryptów 
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programistycznych oraz podstawowych mechanizmów ich działania”. Dodają, 
że włączają do zajęć formy pracy grupowej związane z ruchem. Ponadto, auto-
rzy podkreślają, że plan kursów jest zgodny i dostosowany do zaleceń Minister-
stwa Edukacji Narodowej. 

Warto w tym miejscu dodać, że podczas zajęć dla najmłodszej grupy wie-
kowej pracuje się z klockami LEGO WeDo. Zestaw ten według autorów kursów 
to linia produktów LEGO Education adresowana do dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym. Ich zdaniem umożliwia ona konstruowanie interaktywnych 
zabawek wykorzystujących proste czujniki i silniki sterowane za pośrednictwem 
komputera. „Do budowy konstrukcji WeDo używa się przede wszystkim stan-
dardowych klocków LEGO, co pozwala budować prościej i bardziej spontanicz-
nie. W zestawie konstrukcyjnym znajduje się ponad 150 klocków LEGO, silnik, 
czujnik ruchu, czujnik wychylenia, oraz hub USB” [http://warsztatyrobotow.pl/ 
pl/menu/kursy/robotyka/kursy/0/2/zajecia-dla-dzieci-5-7-lat-strefa-wedo]. 

Autorzy kursów „Warsztaty Robotów”, opisując przebieg zajęć, wskazują, 
że kursanci dobrani w diady konstruują robota według schematu budowy. Doda-
ją, że zbudowane już zabawki poza elementami konstrukcyjnymi posiadają sil-
nik elektryczny, mikrokontroler oraz czujnik ruchu. W drugiej części zajęć we-
dług autorów warsztatów uczestnicy programują robota, który za pomocą czuj-
nika będzie rozpoznawać ruch i odpowiednio na niego reagować [http://warszta-
tyrobotow.pl/pl/menu/kursy/robotyka/news3/0/2/zajecia-dla-dzieci-5-7-lat-strefa-
wedo]. Ponadto, warto dodać, że autorzy programów warsztatów korzystają 
z podręczników stworzonych przez firmę LEGO. Są w nich opisane zasady nau-
ki programowania i konstruowania, a ich uzupełnieniem jest wiedza autorów 
kursów z zakresu psychologii oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą 
[http://www.robotowo.pl/oferta.html]. 

Według autorów kursów „KreaTech” dzięki organizowanym zajęciom 
„dzieci uczą się logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności, 
komunikacji, pracy w grupie, konstruowania i programowania robotów. Zajęcia 
są szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie podstawowych pojęć 
związanych z robotyką, automatyką, informatyką” [http://kreatech.pl/kursy/ 
techstart/]. 

Podczas zajęć z konstruowania i programowania robotów dla dzieci w wie-
ku 8–12 lat stosowany jest najczęściej zestaw edukacyjny Lego Mindstorms 
NXT. Jak piszą autorzy kursów „KreaTech”, w czasie trwania kursu uczestnicy 
zdobywają wiedzę z zakresu budowy i programowania robotów, a ponadto po-
znają specjalistyczne terminy, takie jak przekładnia, prędkość, moc silnika, tra-
jektoria, algorytm sterowania. Uczestnicy warsztatów, korzystając z laptopów, 
piszą programy, poznają proste i zaawansowane algorytmy. Autorzy wskazują 
na wartości dydaktyczne wynikające z pracy z Lego Mindstorms NXT. Wśród 
nich wymieniają umiejętność projektowania i budowania działających autono-
micznie modeli, wykorzystywanie sprzężenia zwrotnego w procesie programo-
wania, kształtowanie umiejętności pomiaru czasu i odległości, działań matema-
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tycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, szacowanie, 
stymulowanie kompetencji językowych za pomocą tworzenia narracji, pisania, 
wyjaśniania, interpretowania oraz naukę języka angielskiego [http://kreatech.pl/ 
kursy/juniortech/]. 

Podsumowanie 
Proponowane zajęcia stają się popularną formą spędzania wolnego czasu 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty odbywają się 
w formie cotygodniowych spotkań pozalekcyjnych, ale także w czasie weeken-
dów i półkolonii. D. Waloszek [2008: 652], opisując zadaniowy kontekst zaba-
wy, przytacza tezę pojawiającą się w licznych koncepcjach, mówiącą o tym, że 
„tam, gdzie zaczyna się działanie zadaniowe, kończy się aktywność zabawowa”. 
Jednakże jak twierdzi autorka, dzieci na użytek zabawy podejmują wiele około-
zabawowych działań zadaniowych, co warto podkreślić w kontekście przebiegu 
opisywanych zajęć. Zdaniem Waloszek „im więcej zadań wykonują dzieci na 
użytek zabawy, tym zabawa jest pełniejsza, jaśniejsza, bardziej dobitna, satys-
fakcjonująca. […] Najwięcej zadań występuje w zabawach badawczych, kon-
strukcyjnych i ruchowych. […] Zamiast jednak oddzielać sztucznie różnie na-
zwane rodzaje aktywności warto raczej je integrować, dostrzegając w każdej 
z nich wartości wspierające rozwój dziecka”. 

Zajęcia z zakresu robotyki i programowania mogą stanowić ciekawą propo-
zycję zagospodarowania wolnego czasu. Aktywność zabawowa dzieci podczas 
warsztatów jest ich niewątpliwym atutem. Niniejsza problematyka może stano-
wić podstawę do dalszych badań i pogłębionej analizy. 
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Streszczenie 

W opracowaniu poruszono problematykę zajęć z zakresu robotyki i progra-
mowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dokonano 
analizy ofert zamieszczonych na stronach internetowych twórców kursów 
w świetle dostępnej literatury. 
 
Słowa kluczowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, robotyka, progra-
mowanie. 
 
 
Child Constructor of Robots – Analysis of the Educational Offer 
for Nursery and Primary Schools 
 
Abstract 

This paper addresses issues from the area of robotics and programming for 
children in preschool and early school age. It presents an analysis that shows 
courses offered by authors on the website according to selected literature. 
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Odborné technické vzdelávanie v podmienkach výrobnej 
praxe 

Úvod 
Vzdelávanie je človekom vnímané ako dôležitá hodnota hlavne v jeho 

profesijnom uplatnení sa. Väčšina podnikov si tiež uvedomuje, že vzdelaní 
zamestnanci sú významnou pridanou hodnotou. V súčasnom neustále sa 
meniacom prostredí je potrebné, aby sa zamestnanci neustále vzdelávali 
a rozvíjali svoje schopnosti, pretože sústavné vzdelávanie a rozvoj zvyšuje 
kvalitu už získaného vzdelania, schopností a zručností. Vzdelávanie lepšie 
pripraví zamestnancov na zvládanie nových úloh a výziev a to nielen zo strany 
svojich nadriadených, ale aj z hľadiska svojho pracovného zaradenia v organizácii, 
alebo uplatnenia sa na trhu práce. Celoživotné vzdelávanie sa stalo bežným 
pojmom vo vzdelávacej praxi Kozík, Depešová 2007; Kozík, Belica 2007 . 

V súvislosti s neformálnym vzdelávaním boli formulované rôzne prístupy 
spolu s koncepciou celoživotného učenia: 
1. prístup zameraný na aktualizáciu a rozvoj vedomostí a zručností ľudí 

v ktorejkoľvek profesii. Ich vedomosti sa zvyšujú a rozvíjajú využitím 
vlastných skúseností, dochádza k radikálnym zmenám kvalifikovanosti 
pracovnej sily, ktoré si vyžadujú kontinuálne vzdelávanie v priebehu 
profesijného života. 

2. prístup, ktorý súvisí s potrebou vytvárať kariérne postavenie u ľudí, ktorí sa 
sami rozhodli, alebo boli nútení ukončiť vzdelávanie predčasne, tzv. druhá 
šanca, študujúci si môžu doplniť svoje vzdelanie vzhľadom k zmene 
kariérneho postavenia.  

3. prístup na základe profesijných zmien počas pracovnej kariéry, v Európe 
dochádza priemerne k štyrom kariérnym zmenám počas pracovného života 
človeka a tieto zmeny sa dokonca stávajú nutnosťou.  

4. prístup ovplyvnený faktom, že moderné národné, ale aj nadnárodné ekonomiky 
preferujú znižovanie počtu pracovných síl v prvovýrobných odvetviach, vo 
sfére výroby prispieva k zmene štruktúry pracovného trhu.  
Vzdelávanie má v súčasnosti, okrem prenosu nových poznatkov, dôležitú 

úlohu aj v úspešnom riešení hospodárskych úloh, pred ktorými stojí súčasná 
Európa. Rýchly technický vývoj má reálny vplyv na pracovný trh, ovplyvňujú sa 
kompetencie, ktorými by mali pracovníci na trhu práce disponovať. 



83 
 

Celoživotné učenie sa integruje celý rad ďalších pojmov. K počiatočnému 
vzdelávaniu patrí prevažne formálne učenie sa pred vstupom na pracovný trh, 
(podľa medzinárodnej klasifikácie stupňov vzdelávania úroveň ISCED 0 až 6). 

Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje po ukončení počiatočnej fázy, obvykle po 
vstupe na trh práce. Podľa spôsobov získavania poznatkov rozlišujeme vzdelávanie 
formálne, neformálne a informálne. 

Vzdelávanie na pracovisku sa vzťahuje k rôznym formám učenia, môže byť 
formálne štruktúrované, alebo prebieha spontánne v priebehu sociálnych interakcií. 

V systéme formovania pracovných schopností človeka sa obvykle rozlišujú 
tri oblasti: 
– oblasť všeobecného vzdelávania, 
– oblasť odborného vzdelávania, 
– oblasť rozvoja Průcha 2009 . 

Odborné vzdelávanie zamestnancov 
Je to neustály proces, v ktorom nastáva prispôsobovanie a zmena pracovného 

správania, úrovne vedomostí, zručností a motivácie zamestnancov tým, že sa 
učia prostredníctvom využitia rôznych stratégií, štýlov a metód. Vzdelávanie 
v odbornej praxi vyžaduje definovanie požiadaviek vzdelávania, cieľov vzdelávania, 
jeho plánovanie, výber vhodnej vzdelávacej inštitúcie, realizáciu vzdelávania 
a hodnotenie efektívnosti vzdelávania pre pracovníka a organizáciu. 

Prax rozlišuje mnoho kritérií, podľa ktorých jednotlivé formy vzdelávania 
kategorizujeme, medzi najzákladnejšie patrí kritérium didaktické t.j. umožniť 
účastníkom sústrediť sa na výučbu a naučiť sa v danom čase čo najviac. Druhým 
kritériom je ekonomické kritérium, kedy je dôležitá požiadavka hospodárne 
využívať všetky náklady spojené so vzdelávaním. 

V našej spoločnosti dominovalo predovšetkým formálne vzdelávanie, čo 
ovplyvňovalo aj postoje ľudí k spôsobom učenia. Neformálne vzdelávanie, ktoré 
podľa definície stojí mimo školy a výcvikových stredísk, doposiaľ nezaujíma 
také postavenie, aby bolo chápané ako reálne a významné pre rozvoj jedinca 
a spoločnosti. 

Na základe teoretických východísk sme realizovali výskum, ktorého cieľom 
bolo analyzovať celoživotné vzdelávanie na reprezentačnej vzorke organizácií 
v odbornej technickej praxi v SR vo vzťahu k odporúčaniam Európskej únie 
a vlády SR. Výskum bol zameraný na zistenie vzťahu výrobných organizácii 
a ich pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu a sebavzdelávaniu vo fáze ich 
profesijného rastu a kariérneho postupu. 

Cieľ výskum je konkretizovaný v nasledovných úlohách: 
– analyzovať súčasnú úroveň odbornej prípravy v jednotlivých druhoch a typoch 

vzdelávania, 
– zistiť, ako predchádzajúce odborné vzdelanie ovplyvňuje ďalšie vzdelávanie 

dospelých, 
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– zistiť, v akej miere sa dospelí ľudia venujú sebavzdelávaniu a ktoré oblasti 
preferujú, 

– zistiť motívy vedúce dospelých k ďalšiemu vzdelávaniu a analyzovať príčiny, 
ktoré im komplikujú proces ďalšieho vzdelávania, 

– zistiť, na akej úrovni zabezpečujú vysoké školy celoživotné vzdelávanie vo 
výrobných organizáciách, 

– na základe získaných poznatkov navrhnúť opatrenia na zefektívnenie systému 
celoživotného vzdelávania. 
Výber respondentov na realizáciu plánovaného výskumu bol dostupný 

a zámerný. Podľa cieľa sme respondentov zvolili zo skupiny výrobných organizácii 
zo západného Slovenska. Oslovili sme 80 malých a stredných výrobných 
organizácií zameraných na výrobný program technického zamerania. Návratnosť 
dotazníkov bola 78,75%. 

V realizovanom výskume sme sa zamerali na skúmanie a analyzovanie 
celoživotného vzdelávania vo organizáciách zameraných na odbornú technickú 
prax a výrobu. Analýzu celoživotného vzdelávania sme uskutočnili na základe 
informácií získaných od reprezentatívnej vzorky výrobných organizácií 
v Slovenskej republike. Postoje respondentov z vybraných odborných organizácií 
sme skúmali vo vzťahu k odporúčaniam Európskej únie a vlády Slovenskej 
republiky. Aj keď výsledky realizovaného výskumu nemôžeme generalizovať, 
jeho prínos, ako aj celkový prínos riešenej problematiky je jednak v tom, že sme 
zdôraznili potrebu realizácie výskumu odborného vzdelávania so špecifickým 
zameraním na výrobné organizácie, ktorým nebola doposiaľ venovaná pozornosť, 
ale zároveň sa nám podarilo zistiť možnosti spolupráce výrobných organizácií 
pri zabezpečovaní odborného technického vzdelávania. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme prínos realizovaného výskumu 
sformulovať nasledovne: 
– vo výrobných organizáciách je venovaná zo strany zamestnávateľov dostatočná 

pozornosť celoživotnému vzdelávaniu zamestnancov, 
– napriek tomuto zisteniu je potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu kvality 

vzdelávacieho procesu a zvyšovať počet kvalifikovaných odborníkov, 
– vytvoriť dostatočnú ponuku a vytvoriť vhodné podmienky tak, aby celoživotné 

vzdelávanie mohlo absolvovať čo najviac pracovníkov, 
– vytvárať pracovné prostredie, v ktorom bude získavanie ďalšieho vzdelávania 

prínosom pre zamestnancov a aj pre zamestnávateľa, 
– získavať vhodné zdroje na financovanie zvolených foriem vzdelávania s cieľom 

uspokojiť čo najväčší počet záujemcov, 
– pre zabezpečenie kvality vzdelávania je potrebné vytvárať vhodné priestorové 

a materiálno-technické podmienky tak, aby jednotlivé formy vzdelávania boli 
aplikované na úrovni vzdelávacích inštitúcií vo vyspelých krajinách, 

– na dosiahnutie excelentnej úrovne vzdelávania a prípravu odborných technických 
pracovníkov je potrebné získavať odborne a kvalifikovane zdatných pedagógov 
a školiteľov, 
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– zintenzívniť spoluprácu výrobných organizácií s vysokými školami hlavne 
technického zamerania, ako špičkovými pracoviskami, ktoré pomôžu rýchlejšie 
implementovať najnovšie poznatky do praxe. 
Výsledky realizovaného výskumu považujeme za možný základ k rozpracovaniu 

a realizácii systematického výskumu v danej problematike. Úspešne organizované 
ďalšie odborné vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je významným 
determinantom kvality a úspešnosti každej výrobnej organizácie. 

Záver 
Jednou z priorít v súčasnosti sa ukazuje odborné vzdelávanie dospelých, čo 

predpokladá demokratizáciu a komplexnosť vzdelávania, ale hlavne zvýšenie 
kvality a profesionality vzdelávania. 

Za významné v oblasti celoživotného vzdelávania pokladáme odborné 
vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie dospelých z hľadiska systému profesijného 
vzdelávania a jeho skvalitnenia, čo súvisí so zvyšovaním odbornosti a profesionality. 
Z uvedeného vyplýva transformácia kurikula odborného vzdelávania a väčšia 
motivácia pre technické odbory vzdelávania. 

Pre spoločnosť a výrobné organizácie je rentabilné investovať do vzdelávania 
a vyžadovať od zamestnancov zvyšovanie vzdelanostnej úrovne tak, ako to navrhujú 
medzinárodné, ale aj naše národné dokumenty. Návratnosť takto vynaložených 
prostriedkov je v tomto smere evidentná a pomôže riešiť aj mnohé problémy, 
s ktorými sa stretávame v praxi. Rozvoj vedeckého poznania, konkurenčné 
prostredie a automatizácia výroby si žiada vzdelávanie v jeho najrozmanitejších 
kontextoch. Dopyt po pracovných miestach prevyšuje ponuku, čo spôsobuje, že 
uchádzač o zamestnanie musí v konkurencii preraziť najmä kvalitným vzdelaním, 
jazykovou vybavenosťou, zručnosťami a praxou Kozík 2006: 192–198; Dokumenty 
EÚ k lisabonskému… . Ak uchádzač o prácu nespĺňa kvalifikačné predpoklady 
pre výkon svojho povolania, má väčší záujem o získanie odborného vzdelania 
v rámci výkonu profesie. Zvýšené požiadavky zo strany zamestnávateľa nútia 
zostávať vo vzdelávacom procese dlhší čas. Individuálna motivácia vzdelávať sa 
a rozmanitosť vzdelávacích príležitostí sú kľúčmi k realizácii celoživotného 
vzdelávania. 

Celoživotné vzdelávanie je dlhodobý proces, jeho kvalita súvisí s rozvojom 
spoločnosti, s jej hodnotami, materiálnym a kultúrnym životom obyvateľov. 
Vzdelávanie by malo zodpovedať nielen potrebám spoločnosti, ale malo by 
zohrávať aktívnu úlohu. Ako reakciu na požiadavky spoločnosti a trhu práce 
ponúkajú v organizovanom systéme vzdelávania možnosť celoživotného vzdelávania 
rôzne vzdelávacie inštitúcie, takže môžeme konštatovať, že na Slovensku 
existuje v odborných výrobných organizáciách a vo vzdelávacích inštitúciách 
prepracovaný systém celoživotného vzdelávania. 
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Abstrakt 

Proces vzdelávania v odbornej praxi zahŕňa identifikáciu požiadaviek 
vzdelávania, ciele vzdelávania, plánovanie vzdelávania, výber vhodnej vzdelávacej 
inštitúcie, samotnú realizáciu vzdelávania a hodnotenie efektívnosti vzdelávania 
pre pracovníka a organizáciu. 

Na základe teoretických východísk sme realizovali výskum, ktorého cieľom 
bolo analyzovať celoživotné vzdelávanie na reprezentačnej vzorke organizácií 
v odbornej technickej praxi v SR vo vzťahu k odporúčaniam Európskej únie 
a vlády SR. Vo výskume sme sa zamerali aj na vzťah výrobných organizácii 
a pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu a sebavzdelávaniu vo fáze ich profesijného 
rastu a kariérneho postupu. 

 
Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, profesijné vzdelávanie, metódy a formy 
profesijného vzdelávania, prax. 
 
 
Vocational Technical Education in Terms of Manufacturing Practice  
 
Abstract 

The process of learning in the professional practice involves identification 
of educational requirements, learning objectives, education planning, selection 
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of appropriate educational institution, the very implementation of education, and 
evaluation of the educational effectiveness of staff and organization. 

On the basis of theoretical assumptions we have conducted a study aimed to 
analyze the lifelong learning on a representative sample of organizations in pro-
fessional technical practice in Slovakia in relation to the recommendations of the 
European Union and the Government of Slovak Republic. In the research we 
focused on the relationship of production organizations and employees to further 
education and self-education in the phase of their career development and career 
promotion. 

 
Keywords: professional education, methods and forms of professional educa-
tion, professional practice. 
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Stručná analýza výsledkov realizovaného predvýskumu 
so zameraním na kognitívnu a psychomotorickú oblasť 
v predmete Technika na ZŠ 

Úvod 
Školská reforma (2008–2012) veľmi významne zasiahla do technického 

vzdelávania na druhom stupni základnej školy. Výsledkom reformy je znížená 
časová dotácia pre predmet Technika, a to 1 hodina týždenne v ľubovoľnom 
ročníku 5.–9. Ako ďalšie negatíva reformy možno vnímať oklieštený obsah 
učiva oproti roku 1997 a nedostatočné materiálno technické zabezpečenie 
predmetu. Dôsledkom toho je nezáujem žiakov výstupného ročníka ZŠ o učebné 
a študijné odbory technického zamerania, čo má za následok, že v súčasnosti 
nám v národnom hospodárstve chýbajú zruční odborníci pre rôzne profesie, nie 
len technického zamerania, ale i remeselného a takého, v ktorom sa každodenne 
vyžaduje manuálna práca. 

1. Cieľ, úlohy a hypotézy výskumu 
Rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov v technickom 

vzdelávaní na základných školách je skutočne dôležité a nevyhnutné. Z dôvodu 
viacerých negatívnych dopadov spomínanej školskej reformy sme považovali za 
viac ako žiaduce zistiť skutočnú úroveň vedomostí a zručností žiakov pri práci 
s technickým materiálom v predmete Technika na ZŠ. 

Cieľom výskumu je overenie úrovne osvojených teoretických vedomostí 
a praktických zručností žiakov pomocou nami navrhnutých pracovných námetov 
v predmete Technika v 7. ročníku ZŠ, ktoré vytvárajú predpoklad pre budúcu 
voľbu povolania so zameraním na profesijné odbory v strednej odbornej škole. 

 
Zo stanoveného cieľa nám vyplynuli čiastkové ciele, ktoré možno formulovať 
nasledovne: 
1. Zistiť úroveň osvojených teoretických vedomostí a praktických zručností 

žiakov 7. ročníka z tematického okruhu Materiály a technológie – Kovy 
v predmete Technika. 

2. Zistiť, ako nami navrhnuté pracovné námety ovplyvňujú kognitívnu, 
afektívnu a psychomotorickú oblasť vzdelávania žiakov v predmete Technika 
v 7. ročníku.  
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3. Zistiť prínos použitých pracovných námetov na objektívne hodnotenie 
vedomostí a zručností žiakov v predmete Technika. 

 
Z hlavného cieľa výskumu a čiastkových cieľov vyplynuli nasledovné úlohy: 
– Analyzovať základnú pedagogickú dokumentáciu (obsahový a výkonový 

štandard ŠVP, rámcový učebný plán, tematický výchovno-vzdelávací plán 
v 7. roč. predmetu Technika, učebnicu pre predmet Technika). 

– Analyzovať po obsahovej stránke tematický okruh Materiály a technológie 
v predmete Technika v 7. roč. ZŠ v so zameraním na pracovné operácie 
a praktické zručnosti a návyky žiakov. 

– Navrhnúť dotazník zameraný na kvalifikovanosť učiteľov, realizáciu výučby 
predmetu technika v ZŠ a potrebného MTZ pre tento predmet.  

– Analyzovať podmienky za akých sa vyučovanie v 7. ročníku v predmete 
Technika uskutočňuje (kvalifikácia učiteľov a MTZ predmetu Technika). 

– Navrhnúť vhodné pracovné námety pre praktickú činnosť žiakov 7. ročníka 
ZŠ so zameraním na tematický okruh Materiály a technológie.  

– Navrhnúť pre pracovné námety vhodné hodnotiace kritérium pre hodnotenie 
práce žiakov.  

– Navrhnúť neštandardizovaný didaktický test (teoretický a praktický) pre 
základné učivo zahrnuté v tematickom okruhu Materiály a technológie 
v predmete technika v 7. roč. ZŠ. Súčasťou praktického didaktického testu 
bude pozorovací hárok pre zaznamenávanie pracovnej činnosti žiakov.  

– Navrhnúť dotazník pre žiakov 7. ročníka ZŠ zameraný na zistenie názorov na 
záujem o technické vzdelávanie a na budúcu voľbu povolania so zameraním 
na profesijné odbory v strednej odbornej škole.  

– Analyzovať neštandardizované didaktické testy a navrhnuté neštandardizované 
dotazníky po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke, formulovať závery 
a konkretizovať príčiny daného stavu. 

 
Z problematiky, ktorá vychádza z cieľa a úloh výskumu, sme stanovili nasledovné 
hypotézy: 

H1: Dosiahnutý výkon žiakov pri riešení teoretického testu z tematického 
okruhu Materiály a technológie v predmete Technika v 7. roč. ZŠ nezodpovedá 
požiadavkám stanoveným v obsahovom štandarde. Medzi dosiahnutým 
výkonom žiakov a požiadavkami bude štatisticky významný rozdiel 
v neprospech výkonu žiakov. 
H2: Dosiahnutý výkon žiakov pri riešení praktického testu z tematického 
okruhu Materiály a technológie v predmete Technika v 7. roč. ZŠ nezodpovedá 
požiadavkám stanoveným vo výkonovom štandarde. Medzi dosiahnutým 
výkonom žiakov a požiadavkami bude štatisticky významný rozdiel 
v neprospech výkonu žiakov. 
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H3: Výkon žiakov pri riešení praktického testu je závislý od výkonu žiakov 
pri riešení teoretického testu. Dosiahnutý rozdiel vo výkone žiakov bude 
štatisticky významný.  
H4: Výkon žiakov pri tvorbe výrobku podľa nami navrhnutých pracovných 
námetov je závislý od osvojených vedomostí žiakov, t.j. od dosiahnutého 
výkonu pri riešení didaktických testov. Medzi dosiahnutým výkonom žiakov 
a osvojenými vedomosťami bude štatisticky významný rozdiel.  
H5: Praktická činnosť žiakov realizovaná prostredníctvom vhodne navrhnutých 
pracovných námetov štatisticky významne ovplyvní záujem žiakov o profesijné 
odbory s technickým zameraním na SOŠ.  

2. Realizácia predvýskumu 
V rámci realizovaného predvýskumu, ktorého cieľom bolo overenie úrovne 

osvojených teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov pri práci 
s drôtom v predmete Technika v 7. ročníku ZŠ sme sa snažili zistiť, do akej 
miery dokážu žiaci riešiť praktické úlohy, ktoré vytvárajú predpoklad pre budúcu 
voľbu povolania so zameraním na profesijné odbory v strednej odbornej škole. 
Ďalším cieľom predvýskumu bolo overenie nami navrhnutého didaktického 
teoretického testu (DTT), didaktického praktického testu (DPT) a pozorovacieho 
hárku pre DPT (PH).  

Pre overenie teoretických vedomostí žiakov sme použili DTT obsahovo 
zameraný na predmet Technika (7. ročník – práca s drôtom). Test pozostával 
z 9 otázok, z ktorých boli 4 otázky na voľbu odpovede a 5 otázok na tvorbu 
odpovede. Otázky v teste boli zamerané na jednotlivé pracovné operácie 
s drôtom, a to: meranie a obrysovanie, delenie, štikanie, úpravu odštiknutých 
koncov drôtu – pilovanie, vyrovnávanie a ohýbanie drôtu. Žiaci absolvovali 
DTT hromadne, v klasickej učebni pre teoretickú výučbu rôznych predmetov. 

Pre overenie praktických zručností žiakov bol použitý DPT z predmetu 
Technika zameraný na prácu s drôtom, ktorý korešpondoval s DTT. Žiaci tento 
test absolvovali individuálne pod naším dozorom v odbornej učebni – školskej 
kovodielni. Na pracovnom stole mali poukladané všetky potrebné nástroje, 
náradie a pomôcky, ktoré boli potrebné k vykonaniu jednotlivých pracovných 
operácií. Test tvorilo 5 úloh zameraných na vyrovnávanie tenkého drôtu, jeho 
meranie a obrysovanie, štikanie a prípadnú úpravu odštiknutých koncov – 
pilovanie, ohýbanie do ostrých a oblých tvarov. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame 
zadanie jednej úlohy:  

 
ÚLOHA 

Pomôcky tenký drôt s priemerom 1,2 mm a dĺžky 300 mm, ručné 
(náradie, nástroje): nožnice na plech, nožnice na papier, štikacie kliešte, 

píla čapovka, rašpľa, pilník, brúsny papier, zverák, 
oceľové meradlo, plastové pravítko, ceruzka, krieda, fixka  
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Zadanie úlohy: Skráť drôt na dĺžku 250 mm a konce drôtu uprav 
pomocou správnych pomôcok a nástrojov, ktoré máš 
k dispozícii. 

Pre zaznamenávanie praktickej činnosti žiakov sme zostrojili pozorovací hárok 
pre DPT z predmetu Technika. Pre lepšiu ilustráciu ponúkame časť pozorovacieho 
hárku pre zaznamenávanie praktickej činnosti žiakov pri vykonávaní vyššie 
uvedenej úlohy.  

 
Záznamový hárok pre danú úlohu (ukážka) 

1 

na odštiknutie použil štikacie kliešte 2 body 

na odštiknutie použil: 
– nožnice na plech 
– nožnice na papier 
– pílu čapovku 

0 bodov 

2 

odštikol drôt správne (dodržaný obrysovaný rozmer) 2 body 

odštikol drôt nesprávne (napíš ako 
..............................................................................................)  0 bodov 

3 

kliešte držal správne (na konci rukovätí) 2 body 

kliešte držal nesprávne: 
– na začiatku rukovätí 
– pomocou oboch rúk 

0 bodov 

4 

konce drôtu upravil pilníkom 2 body 

konce drôtu upravil brúsnym papierom 0 bodov 

konce drôtu chcel upraviť rašpľou 0 bodov 

konce drôtu neupravil vôbec 0 bodov 

Vzorka v predvýskume 
Overovanie úrovne osvojených teoretických vedomostí a praktických zručností 

žiakov v predmete Technika sa uskutočnilo na dvoch mestských (ZŠM 1, ZŠM 2) 
a jednej vidieckej ZŠ (ZŠV). Do predvýskumu sa tak zapojilo celkovo 53 žiakov 
7. ročníka, z čoho bolo 27 dievčat, čo predstavuje 51% a 26 chlapcov – 49%. 
Náš súbor respondentov v predvýskume bol vytvorený zámerným výberom, 
pretože zúčastnené školy museli spĺňať nasledovné požiadavky: 
– predmet Technika musí vyučovať kvalifikovaný učiteľ, 
– škola musí mať odbornú učebňu pre prácu s kovom – kovodielňu, 
– tematický okruh Materiály a technológie je vyučovaný v 7. ročníku.  
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3. Výsledky teoretických a praktických testov z hľadiska kvantitatívnej 
a kvalitatívnej analýzy  

Teoretické a praktické testovanie žiakov zamerané na prácu s drôtom 
prebiehalo v apríli a máji roku 2014 vždy na hodinách predmetu Technika. 
Maximálny počet bodov, ktoré mohli žiaci dosiahnuť správnym riešením DTT, bol 
14 bodov. V DPT mohli žiaci dosiahnuť správnym riešením maximálne 30 bodov.  

Teoretický test sme realizovali so žiakmi s týždenným odstupom od 
vyučovacej hodiny, na ktorej učiteľ odovzdal žiakom teoretické informácie 
týkajúce sa práce s drôtom. Na základe analýzy DTT možno konštatovať, že 
najnižší počet bodov v teoretickom teste dosiahli dve dievčatá, ktoré získali len 2 
body a u chlapcov bol najnižší dosiahnutý počet 3 body – štyria chlapci. Najvyšší 
počet bodov získali dve dievčatá, konkrétne 9 bodov a jeden chlapec 12 bodov. 
V tabuľke č. 1 uvádzame priemerné ( ) dosiahnuté výsledky dievčat a chlapcov 
na jednotlivých školách pri riešení DTT zameraného na prácu s drôtom.  

 
Tabuľka 1 

Priemerné výsledky teoretických testov žiakov 7. ročníka na ZŠ 

Škola 
d ch N –  

d a ch N  N  

ZŠM 1 5 4,2 9 4,5 4,42 

ZŠM 2 14 6,28 8 5,62 6,04 

ZŠV 8 6,5 9 7,66 7,11 

N –  27 5,96 26 5,96  

 
Zo stručnej kvantitatívnej analýzy výsledkov teoretických testov vyplýva 

nasledovné: 
– na ZŠM 1 dosiahli dievčatá aj chlapci najnižšie priemerné bodové hodnotenie 

spomedzi troch škôl, 
– na ZŠV dosiahli dievčatá aj chlapci najvyššie priemerné bodové hodnotenie 

spomedzi troch škôl. Tieto výsledky môžu byť dosiahnuté vplyvom častejších 
manuálnych prác na vidieku a aj z tohto dôvodu môžu mať žiaci vidieckych 
základných škôl lepšie teoretické vedomosti pri práci s technickými materiálmi. 

– len na ZŠM 2 dosiahli dievčatá vyššie bodové hodnotenie ako chlapci. 
Z hľadiska kvalitatívnej analýzy výsledkov DTT konštatujeme nasledovné: 

– všetci žiaci vedia, že drôt je vyrobený z technického materiálu – kovu, 
– pomôcky pre meranie a obrysovanie drôtu nevedelo uviezť alebo uviedlo 

nesprávne 54% žiakov. Väčšina žiakov by pri meraní použila pravítko a na 
obrysovanie drôtu kriedu alebo fixku. Učitelia pravdepodobne nedodržiavajú 
pri teoretickej výučbe odbornú terminológiu a tak pokladajú žiaci plastové 
pravítko a oceľové meradlo za totožné, alebo nie je na danej škole dostatočné 
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materiálno-technické zabezpečenie a škola nedisponuje vo svojej odbornej 
učebni oceľovými meradlami.  

– správne uviedlo až 89% žiakov, že na odštiknutie drôtu používame štikacie 
kliešte. 

– až 62% žiakov nevedelo, že konce drôtu po odštiknutí upravujeme pilníkom. 
Z tohto výsledku je zjavné, že učitelia už pri teoretickom vyučovaní 
nedostatočne dbajú na dodržiavanie bezpečnosti pri práci. 

– spôsoby vyrovnávania a tvarovania drôtov neovláda 68% žiakov, 
– so spôsobmi delenia drôtu mali žiaci najväčší problém a tak žiaci často 

v DTT pri tejto otázke odpovedali: tenký, stredný a hrubý – až 94% žiakov, 
čo možno tiež pokladať za nedostatočnú odbornú terminológiu učiteľa.  
Podľa celkového rovnakého priemerného bodového hodnotenia dievčat aj 

chlapcov nie sú medzi nimi badateľné významné rozdiely v úrovni dosiahnutých 
teoretických vedomostí.  

Praktický test sme realizovali so žiakmi s viac ako týždňovým odstupom od 
vyučovacej hodiny, na ktorej učiteľ realizoval praktické ukážky pre žiakov 
týkajúce sa práce s drôtom, prípadne si žiaci mohli vyskúšať jednotlivé pracovné 
operácie na pomocnom materiály. Maximálny počet bodov, ktorý mohli 
dosiahnuť žiaci riešením praktického testu, bol 30 bodov. Najnižší počet bodov 
v praktickom teste dosiahlo jedno dievča, ktoré získalo len 12 bodov. U chlapcov 
bol najnižší dosiahnutý počet 11 bodov – jeden chlapec. Najvyšší počet bodov 
získalo jedno dievča, konkrétne 29 bodov a jeden chlapec 30 bodov. V tabuľke č. 
2 uvádzame priemerné ( ) dosiahnuté výsledky dievčat a chlapcov na jednotlivých 
školách pri riešení praktického testu zameraného na prácu s drôtom.  

 
Tabuľka 2 

Priemerné výsledky praktických testov žiakov 7. ročníka na ZŠ 

Škola 
d ch Spolu  

d a ch N  N  
ZŠM 1 5 23,2 9 19 20,5 

ZŠM 2 14 21,07 8 26,5 23,04 

ZŠV 8 18,25 9 23,66 21,11 

Spolu N –  27 20,6 26 22,92  

 
Zo stručnej kvantitatívnej analýzy výsledkov teoretických testov vyplýva 

nasledovné: 
– na ZŠM 1 dosiahli dievčatá a chlapci spolu najnižšie priemerné bodové hod-

notenie spomedzi troch škôl, 
– na ZŠV nedosiahli dievčatá aj chlapci najvyššie priemerné bodové 

hodnotenie spomedzi troch škôl. Tieto výsledky sú prekvapujúce, nakoľko 
sme očakávali náväznosť na výsledky DTT a teda, že žiaci dosiahnu najvyššie 
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výsledky v praktickej činnosti spomedzi troch škôl. Predpokladáme, že učiteľ 
tejto školy nekladie veľký dôraz aj na praktickú časť výučby predmetu 
Technika. 

– len na ZŠM 1 dosiahli dievčatá vyššie bodové hodnotenie ako chlapci. 
Z hľadiska kvalitatívnej analýzy výsledkov DPT konštatujeme nasledovné: 

– správny postup vyrovnávania tenkého drôtu s ø 1,2 mm nevedelo realizovať 
až 46% žiakov. Mnohí žiaci nevyrovnávali drôt po upnutí do zveráka ťahaním 
medzi doštičkami a prípadným vyrovnávaním pomocou zámočníckeho 
kladiva a kovadliny, ale drôt len narovnali v rukách alebo upínali na viac krát 
do zveráka. Pri týchto výsledkoch je veľmi náročné konštatovať, čoho je to 
dôsledkom.  

– pri meraní a obrysovaní drôtu postupovalo 66% žiakov nesprávne: pri meraní 
používali žiaci namiesto oceľového meradla plastové pravítko, žiaci nevedeli 
pracovať s nulovou ryskou na oceľovom meradle, oko žiaka a pozorovaný 
dielik stupnice neboli v jednej rovine kolmej na plochu stupnice. Pri obrysovaní 
žiaci namiesto ceruzy používali kriedu, fixku alebo neobrysovali vôbec, len 
k približnému rozmeru priložili prst a zvyšok drôtu rovno odštikli. Tu je 
možné predpokladať, že učiteľ dostatočne neupevnil správne pracovné návyky 
za pomoci správnych pracovných nástrojov a pomôcok. Častou chybou bolo 
aj nanesenie nesprávneho rozmeru žiakmi, nie 250 mm, ale 205 mm, 215 
mm, prípadne 25 mm, čo svedčí o nedostatkoch žiakov z predmetu Matematika. 

– oddelenie zvyšného drôtu pomocou štikacích klieští zvládli takmer všetci 
žiaci, len 3% žiakov oddelilo zvyšnú časť drôtu pomocou ručných nožníc na 
plech alebo nožníc na papier. Z pracovných operácií mali žiaci najväčší 
problém s úpravou drôtu na koncoch po odštiknutí, nakoľko len 23% žiakov 
túto pracovnú operáciu vykonalo. Z uvedeného môžeme konštatovať 
nedostatočné upevnenie správnych pracovných návykov u žiakov učiteľom 
a podcenenie zásad bezpečnosti pri práci.  
Podľa celkového priemerného bodového hodnotenia dievčat aj chlapcov nie 

sú medzi nimi výrazné rozdiely v úrovni dosiahnutých praktických zručností.  

Záver 
Z analýzy výsledkov teoretických a praktických testov zameraných na prácu 

s drôtom vyplýva, že žiaci majú na nízkej úrovni osvojené teoretické vedomosti 
v tejto oblasti. Z tohto hľadiska môžu nastať pri samostatnej praktickej činnosti, 
pri zhotovovaní výrobkov z drôtu u žiakov zásadné problémy, čo možno pripísať 
ako negatívny dopad realizovanej a ukončenej školskej reforme základných škôl. 
Žiaci totižto majú zásadné nedostatky v meraní a obrysovaní drôtu, pri delení 
drôtu, úprave koncov drôtu po odštiknutí, vo vyrovnávaní drôtu a jeho tvarovaní 
do ostrých alebo oblých tvarov. Žiaci nepoužívajú odbornú terminológiu a majú 
i veľké nedostatky pri práci s technickou dokumentáciou. Preto je potrebné, aby 
učiteľ venoval dostatočné množstvo pozornosti v teoretickom i praktickom 
vyučovaní tejto problematike. 
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Predvýskum nám ukázal, že formulované otázky v navrhnutom DTT a úlohy 
v DPT sú pre žiakov 7. ročníka jasné a zrozumiteľné, čo je cenný poznatok pre 
pripravovaný pedagogický výskum. Navrhnutý záznamový hárok v predvýskume 
bol verifikovaný a môžeme konšatovať, že bude vo výskume cenným nástrojom 
na zaznamenávanie sledovaných javov. 

Ďalším záverom je, že vyučovanie v predmete Technika je potrebné realizovať 
tak, aby mali žiaci dostatočné teoretické vedomosti a následne si osvojili 
i požadované praktické zručnosti a návyky, ktoré spolu s teoretickými vedomosťami 
aplikujú pri riešení praktických úloh. 

 
Literatúra 
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Abstrakt 

V príspevku autori najskôr charakterizujú technické vzdelávanie v nižšom 
strednom vzdelávaní základných škôl, pričom zdôrazňujú kontinuitu osvojených 
teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov ZŠ. Ďalej uvádzajú cieľ, 
úlohy a hypotézy plánovaného pedagogického výskumu. Na overenie navrhnutého 
DTT a DPT realizujú predvýskum, ktorého výsledky stručne analyzujú a prezentujú 
v druhej časti príspevku. 
 
Kľúčové slová: Predmet Technika. Vedomosti. Zručnosti. Drôt. Výskumné nástroje. 
 
 
A Summary Analysis of the Results of the Pre-research Focusing 
on Cognitive and Psychomotor Area in the Subject Technology 
at Primary School 
 
Abstract 

In the paper the authors first characterized technical education in lower sec-
ondary education at primary schools, stresses the continuity of the acquired theo-
retical knowledge and practical skills of primary school pupils. Further sets out 
the objectives, tasks and planned educational research hypotheses. To verify the 
proposed DTT and DPT undertaken pre-research, the results of which briefly 
analyzed and presented in the second part. 
 
Keywords: a subject technology, knowledge, skills, wire, research tools. 
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The Modern Trends of Continuous Technological  
Education in Ukraine from the Perspective of European 
Integration 

The value of technology education at the present stage of Ukraine develop-
ment is defined by objectives of transition into the European community of 
democratic and legal states with a developed market economy, which certainly 
suggests the necessity for young country to catch up global trends of economic 
and social development. Undoubtedly, the „change of policy and social priorities 
in education of independent Ukraine has formed a fundamentally new paradigm 
of education and training – the transition from education of citizen of country to 
the formation of citizen of the world; open. democratic and accountable person-
ality who has education, culture and morality which meet the complexity of 
tasks of the globalized world” [Blyzniuk 2007]. 

However, it should be noted that not only economic well-being and living 
standards of country, but also the credibility of this country in the global com-
munity, the ability to integrate with other states depends on the process of sus-
tainable development today. With great efforts, Ukraine step by step approaches 
the community of European nations, trying to take its rightful place among them, 
learns their best achievements as well as enriches them by its own intellectual 
and creative, spiritual and moral heritage. The new time brings new-challenges 
under which the system of training and education in our country must be 
changed. As rightly observes academician N. Nychkalo, „…the concept of glob-
al unity of the world became the impetus for the theory of lifelong learning 
according to which ail the structural parts of human civilization is closely inter-
connected and interdependent” [Nychkalo 2000]. Therefore, should be recog-
nized that continuous technological education in terms of Ukrainian civilization 
development should become a mandatory part of every citizens’ life. 

Problems of lifelong education were in sight of scientists-educators both na-
tional (I. Zyazyun, V. Madzihon, Y. Marshavin L. Lukyanova, L, Sihayeva, 
N. Nychkalo, O. Ohiyenko, V. Onushkyn, S. Sysoiev, N. Toskina) and foreign 
(X. Hummel, R. Dawei, P. Lenhrand, M. Knowles, M.D. ICareyali, P. Coombs, 
G.A. Koptazh, E, Faure). 

Purpose of the article – to analyze the basic principles and development 
trends of continuous technological education in domestic and foreign practice 
according to the conditions of European integration. 

96 
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A well-known activist of UNESCO R. Dawei believed tiiat „…continuous 
education is a process of personal social and professional development of the 
individual during his life, carried out in order to improve the quality of individu-
al life as well as in society. This comprehensive and uniting idea, covering for-
mal and informal study, carried out in order to achieve the fullest development 
of various aspects of life at various levels. It is connected both with the devel-
opment of the individual and with social progress” [Dave 1976]. R. Dave has 
defined a fist of characteristic features of lifelong learning: 
 education coverage of all human life; 
 understanding of the educational system as a whole that covers all kinds of 

learning from preschool; 
 involvement in the education system, in addition to educational institutions 

and centers of additional training, formal, informal and non-institutional 
forms of education. 
The main problems which hinder the development of continuous technolog-

ical education in Ukraine and become apparent when studying the existing edu-
cational practices in all its levels can he summarized as follows: 
 At present there is no real prerequisites to ensure continuity at the level of 

succession in technological education content, since a serious inconsistency 
in the transition from stage of general secondary to vocational or higher edu-
cation is present; 

 There is no relationship between tie results of higher education and further 
training content; 

 no established mechanisms of information accumulation about professional 
development of specialist at the administrative and methodological services. 
Analysis of any sphere of public life indicates that human development be-

comes increasingly dynamic nature. Change of ideas knowledge, technology is 
occurring faster than changing of human generation. According to the academi-
cian V. Kramers, in the case of ordinary, traditional education to teach people 
for the whole life is impossible not only in a good school, but also in the best 
university. Because the acquired knowledge in school will not be necessarily 
relevant in life, and on the contrary, there will be new knowledge without mas-
tering which a specialist will not be effective, and thus, will lose competitiveness 
[Kremen 2007]. 

To form vital technical and technological concepts in them, the knowledge 
and skills, instill diligence, the need for mastery of general and technological 
culture, provide the professional self-determination. The full identity formation 
is impossible without these qualities, its socialization, save and revival of the 
best traditions of folk culture and social progress of the country. 

As it noted in the National Doctrine for Development the Education of 
Ukraine in the XXI century, the main objective of Ukrainian education – to cre-
ate conditions for personal development and creative self-realization of every 
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citizen, to form a generation that is capable to learn during whole life; promote 
the integration of Ukraine into the European and world space as competitive and 
prosperous state [Nationalna 2001]. 

Modern methodological, theoretical and practical quests are carried out to 
bring education to the demands of time, providing solution of complex tasks of 
international coordination globalization processes with national interests and the 
needs of sector based on humanistic innovation paradigm. During such searches 
pedagogical traditions unite in an integrated system, as well as the educational 
achievements of reform and progressive teaching experience. Consequently, by 
reasonable remark of L. Kravchenko, „education becomes important factor of 
socio-economic, intellectual and spiritual development of society; one of its 
major essential features is a continuity as a logical relationship of all levels, in-
cluding pre-university and post-graduate training as the norm of human devel-
opment and self improvement for lifelong” [Kravchenko 2006: 4]. 

The role of the practical training the professional skills of specialists is the 
primary in this process, because technological culture begins with self-
awareness of the individual who cares about the level of formation the techno-
logical culture in his students. 

The modern technologies change life of society very rapidly, thereby it is 
important to timely focus the attention of technological education teachers on 
constant improving its own theoretical and practical training in accordance with 
the requirements of the time. Therefore, continuous technological education in 
these circumstances becomes not only a means of training for various fields of 
activity, but also the obligatory stage of personal development. A qualified spe-
cialist should respond quickly on conditions, determine effectiveness of best 
practices in the course of his professional activity, be able to work in a team, be 
highly professional and sociable person. Thus, professional competence plays an 
important role in professional development of a specialist. But there comes time 
when it is impossible to avoid renovation of knowledge base. Then the advanced 
training courses come to the rescue where specialists of different branches can 
enhance their knowledge, particularly in technological education. 

People's ability to learn and desire to continue their education on their own 
is extremely important. The personal motivation to study and availability of 
various educational resources are the key factors of lifelong learning. 

Life-long education bases on six priorities identified by the European Com-
mission Memorandum in 2000 [Estonian 2005]: 
1) Recognition of the value of knowledge (understanding the importance of 

education, especially informal and spontaneous); 
2) Information, professional guidance and counseling (system of continuous 

access to quality information about learning opportunities throughout life); 
3) Investment in education (a significant increase in the level of investment in hu-

man resources to develop the most valuable capital – the population of Europe); 
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4) Approaching learning opportunities to learners (development of distance 
learning); 

5) Basic skills (guarantee for acquisition and constant updating of skills, needed 
for stable participation in life of society based on knowledge); 

6) Innovative pedagogy (developing the effective teaching methods for lifelong 
learning and comprehensive education, which covers formal, nonformal and 
informal (spontaneous) education). 
So, one of the priorities of lifelong learning is the formation of stable indi-

vidual needs and ability for self-learning, self-improvement. The desire for self-
improvement, for development of own intellectual abilities, technological cul-
ture to self-education is one of the requirements for the teaching profession. The 
functions of lifelong education in Ukraine conditionally include:  
– compensatory – filling the gaps in basic education; 
– adaptive – operational training and re-training in a rapidly changing industrial 

and social situation; 
– training (acmeological) – to meet the spiritual needs of the individual needs 

of creative growth. 
The special attention is paid to non-traditional areas of lifelong learning: ed-

ucation of disabled persons: education of women working in the manufacturing 
sector; leisure education of pensioners[Arnautov 2001: 4]. It is known that every 
modern teacher must continuously improve acquired knowledge, to be able to 
set the problem, solve it, work with initiative and not only be a performer. 

The current system of technological education in Ukraine aims to develop 
practical knowledge and skills of students from defined areas of their professional 
direction, acquiring a profound knowledge takes place in universities. Therefore, 
teachers the educational sector „Technology” have not a simple task; to teach stu-
dents to logically solve technical problems, but they should be able to form a tech-
nological culture in their students, interests in news in the world of modern tech-
nology, the ability to be creative in design and technological activities. 

Today national enterprises and organizations integrate into the economic, 
political, educational and cultural life of Europe and therefore exactly a continu-
ous technological education is the key to increasing the growth of intellectual 
potential of the nation. The new time brings new challenges under which the 
system of training and education in our country must also be changed. Continu-
ous technological education becomes obligatory part of every human life, be-
cause on the example of most developed countries in the world it can be seen 
that the higher level of technological culture and knowledge in the country, the 
higher standard of living is. 

Ukraine’s transition from an industrial to a postindustrial (information) soci-
ety is accompanied by increasing levels of environmental uncertainty, the 
growth the dynamism of processes, increase of information flow. All these 
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changes necessitate the formation of personality that is able to live in conditions 
of uncertainty; creative, responsible and stress resistant personality that is capa-
ble to take constructive and competent decisions in various forms of life activity. 
It became clear that to get higher education is not enough for successful profes-
sional activity. There is a need to supplement their knowledge. The result of this 
phenomenon is the urgency and relevance of the continuous technological edu-
cation concept. 

Conclusions 
Continuous professional education is a systematic, purposeful activity for 

acquisition and improvement of knowledge and skills in all types of general and 
special schools as well as through self-education. Systematic of continuous pro-
fessional education built on a level basis provides the possibility to respond flex-
ibly and quickly to the changing needs of society, social groups and individuals. 
In such a system priority of higher education is obvious, that actually determines 
the objectives and content of all other units. 

According to the idea of lifelong education, everyone has the right for edu-
cation in any period of his life, and the government should offer to everyone the 
various forms of training, support and care. The trends for improving of contin-
uous technological education in Ukraine include: 

 concept lifelong education implies implementation of European standards 
relevant to the theory and practice of national continuous technological edu-
cation, equal distribution the periods of study and production activities 
throughout life, as well as providing people opportunities to acquire neces-
sary skills and knowledge when it occurs need in this; 

 professional competency component of continuous technological education 
that, bases on deepening of qualifications, promotes the development of crea-
tive technical thinking and demands constant improvement. 
Accordingly, the system of continuous technological education must be-

come the flexible subsystem of lifelong learning and therefore it must, respond 
quickly to the requirements and demands of society, constantly offering the 
growth of professional competence. Subject to the above prospects, the educa-
tion system, that is operating in Ukraine, will provide not only a transition of 
specialist to a new level of professional activities (improvement of skills), but 
also a substantial development of his capabilities, the ability to carry out effi-
ciently the new activities. 

Thus, continuous technological education is a priority and system-formative 
educational area that ensures the formation of professional and competence qual-
ities of future teachers’ personality, that is able independently and creatively 
solve professional tasks, be aware of the personal and social significance of edu-
cational activities and be responsible for its results. 
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Abstract 

The paper examines, on the basis of modern domestic and foreign scientific 
sources, the state and trends in the sphere of life long education in Ukraine, fol-
lowed by the prospect of joining the European educational space. 
 
Keywords: life long education, technological education system, European inte-
gration, practical knowledge and skills, technological culture. 
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Creating Projects (Highlighting the Practical Application 
of the Subject Matter) for Teaching Technical Subjects 

Introduction 
The contribution is a selected example of instruction sheets for implementa-

tion of visualization of electro-magnetic processes. 
According to our experience in teaching at various educational levels we 

suggest a hypothesis that in the youngest category of learners it is best to explain 
the theory of electrical (and electronic) circuits in a simplified manner, i.e. ac-
cording to didactic procedures of acquiring knowledge, which, in the first phase 
of their application, are based on known and specific phenomena that gradually 
transfer learning to abstract and generalizing level, thus, explaining unknown, 
not understood yet, through known, already understood. 

1. Title: SEM circuit of automatic door opener 
Thematic group of electro-physical models: The models for teaching basics 

of transistor technology I – (transistor in the switching mode). 
Task: Implement visualization of electro-magnetic processes based on SEM 

according to the following instructions: 
A. Traditional visualization methods and techniques of visualization pro-
cesses running in electro-physical systems (characteristic for the traditional 
educational system), and at the following visualization levels: 
A1. Visualization of processes running in electro-physical systems through the 
connection scheme including description (manual for the construction kit): 
 

   
Fig. 1. Electrical connection circuit 
scheme of automatic door opener 

Fig. 2. Electro-physical model  
of automatic door opener 
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A2. Visualization of dynamics of the course of electro-magnetic processes run-
ning in a real model of electro-physical system through electro-physical measur-
ing (based on the construction kit Elektronika): 
B. Innovative experimental visualization methods and techniques (character-
istic for experimental system of NIESVE teaching) - symbiosis of visualization 
on the real model (traditional visualization methods and techniques) and on the 
computer model of the same electro-physical system (created on the basis of 
interactive graphical animation and simulation computer models and, further-
more, supported by analogy between “electro-physics and hydro-physics”. See 
details (p. 37) From the animation process – PR1). 
 
B1. Visualization on the real physical model 
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B2. Visualization on the virtual computer educational model 
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Fig. 3. Educational computer model of the automatic door opener circuit  

(from the process of “slowed” animation”) 
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B3. Visualization on the pragmatic application model using the project concep-
tion of teaching 
 

 
 

 
Fig. 4. Pragmatic application multimedia model  

(from the process of “slowed” animation”) 
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Abstract 

The contribution is a selected example of instruction sheets for implementa-
tion of visualization of electro-magnetic processes 
 
Keywords: creating projects, computer model, teaching technical subjects. 
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10 lat Konkursu Twórczości Technicznej 

Wstęp 
W poprawie jakości pracy szkoły wyższej istotną rolę przypisuje się oddzia-

ływaniom zewnętrznym (decydentów oświatowych) i wewnętrznym (nauczycie-
li, studentów) zorientowanym bezpośrednio na składniki (zmienne) efektywno-
ści dydaktycznej [Denek 1980; Kuźniak 1993; Bonstingl 2002]. Nie mniej waż-
ne są podejmowane przez nauczycieli, studentów, uczniów inicjatywy występu-
jące poza bogatym wachlarzem bezpośrednich, łatwych do zmierzenia oddzia-
ływań wychowawczych. Jednym z takich przedsięwzięć organizowanym od 10 
lat na Uniwersytecie Rzeszowskim jest Konkurs Twórczości Technicznej. 

Idea Konkursu 
Pomysł na organizację konkursu, w którym zostałyby pokazane i nagrodzo-

ne techniczne prace studentów, kiełkował już od lat 90. ubiegłego wieku. Jako 
adept trudnej sztuki nauczycielskiej zauważyłem, że aktywność niektórych stu-
dentów wybiega znacznie poza ramy standardowej dydaktyki i nawet takie zaję-
cia, jak: pracownia konstruktorska, seminaria czy działalność kół naukowych, 
nie stwarzają pełnych warunków do rozwoju technicznych zdolności i postaw 
twórczych [por. Dobrołowicz 1993; Nęcka 2002; Szmidt 2005]. 

Kierując się dewizą A.F. Osborna: „Twórczość jest jak delikatny 
kwiat, rozkwita, gdy się ją pochwali, lecz więdnie, gdy nie czuje zachę-
ty”, w roku 2004 w Zakładzie Dydaktyki Elektroniki Instytutu Techniki ukon-
stytuował się komitet organizacyjny konkursu. W jego składzie znaleźli się dr 
hab. Aleksander Marszałek, mgr inż. Marta Wietecha oraz mgr Krzysztof Krupa. 
Opracowano wówczas założenia konkursu, cele, regulamin, kryteria i arkusze 
oceny oraz procedurę konkursową. Naczelne cele konkursu zawarto w następu-
jących sformułowaniach: 
– rozbudzanie technicznej aktywności twórczej studentów, 
– propagowanie kultury technicznej, 
– inspirowanie studentów do zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, 
– rozwijanie zainteresowań technicznych i zawodowych, 
– stwarzanie warunków do osiągania satysfakcji z realizacji i prezentacji wła-

snych pomysłów, 
– umożliwienie studentom prowadzenia szlachetnej rywalizacji. 



109 
 

Uczestnicy Konkursu i ich prace 
Na przestrzeni 10 lat w konkursie uczestniczyło 91 osób, które zgłosiły 89 

prac. Na rys. 1 przedstawiono liczbę uczestników w konkursie w rozbiciu na 
poszczególne lata. 
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Rys. 1. Udział studentów w konkursie w poszczególnych latach 

 
W roku 2005 do konkursu przystąpiły 2 osoby, a już w 2006 r. liczba zgło-

szeń wzrosła do 7 osób. Na fotografii 1 przedstawiono uczestników, a zarazem 
laureatów pierwszego konkursu. 
 

 
Fot. 1. Laureaci I Konkursu Twórczości Technicznej,  

od lewej: Marek Miller i Waldemar Witkowski 
 
W następnych latach w konkursie wzięło udział: 6 osób w 2007 r. i 4 osoby 

w 2008 r. Od roku 2009 liczba uczestników konkursu jest dwucyfrowa. W 2009 r. 
w konkursie uczestniczyło 9 studentów, w 2010 r. – 13 osób, w roku 2011 – 
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12 studentów, w 2012 r. zgłosiła się największa, 14-osobowa grupa studentów, 
w 2013 r. – 10 osób, a w roku 2014 –13 osób. 

Na fotografii 2 przedstawiono uczestników i komisję konkursową z uroczy-
stości w 2014 r. 
 

 
Fot. 2. Uczestnicy 10 Konkursu Twórczości Technicznej wraz z Komisją Konkursową 

(od lewej: Aleksander Marszałek, Robert Pękala, Kazimiera Konefał,  
Grzegorz Kurasz, Iwona Witkowska, Anna Żyła, Wojciech Bochnowski,  
Krystian Tuczyński, Janusz Kukulski, Mateusz Bar, Marcin Kurkarewicz,  

Kinga Paściak, Mateusz Wiątek, Magdalena Tlałka, Roksana Kwolek,  
Stefania Wasil, Żaneta Żułkiewska, Robert Białogłowski, Piotr Maziarz) 

 
Zwiększenie liczby uczestników wiązało się z włączeniem się do konkursu 

studentów spoza Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Począwszy od 2007 r., 
znacząca grupa studentów z pracowni profesora Tadeusza Błońskiego z Wydzia-
łu Sztuki brała udział w konkursie. Duże osiągnięcia techniczne są również od 
2012 r. udziałem studentów Wydziału Pedagogicznego. 

Każdorazowo prace składane na konkurs były ocenianie przez komisję kon-
kursową, w skład której wchodziły trzy osoby z komitetu organizacyjnego, troje 
nauczycieli akademickich oraz jeden przedstawiciel studentów. Komisja kon-
kursowa oceniała prace według czterech kryteriów: oryginalności, użyteczności, 
pracochłonności i estetyki wykonania w skali pięciostopniowej od 1 do 5 pkt za 
każde kryterium. Na uwagę zasługują bardzo wysokie średnie oceny prac na 
przestrzeni 10 lat organizowania konkursu, które wynosiły od 3,79 pkt w roku 
2006 do 4,25 pkt w 2005 r. (rys. 2). Duża różnorodność zgłaszanych na konkurs 
prac zadecydowała o przyporządkowaniu ich do trzech sekcji tematycznych: 
elektronika, technika estetyczna oraz mechatronika. Członkowie komisji ocenia-
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jącej oraz zaproszeni goście podkreślali wysoką wartość wszystkich zgłaszanych 
zmaterializowanych studenckich pomysłów oraz trudność ich oceny. Na potrze-
by artykułu przytoczę nazwy prac oraz ich autorów, które w kolejnych konkur-
sach zostały najwyżej ocenione. 
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Rys. 2. Średnie oceny pomysłów studenckich w kolejnych konkursach 

 
Do najwyżej ocenianych rozwiązań technicznych studentów w latach 2005–

2008 należały: „Zamek cyfrowy” autorstwa Waldemara Witkowskiego, „Zasi-
lacz laboratoryjny” skonstruowany przez Marka Millera (2005), „Skrutator – 
urządzenie do zliczania głosów” zgłoszone przez Waldemara Witkowskiego 
(2006), „Niekonwencjonalny rozrząd silnika spalinowego” skonstruowany przez 
Tomasza Kuśnierza (2007) oraz „Urządzenie do badania pola widzenia” stwo-
rzone przez Rafała Kuźmę (2008) (fot. 3). 

 

    
Fot. 3. Prace nagrodzone w konkursie, z lewej: „Skrutator – urządzenie do zliczania 

głosów” Waldemara Witkowskiego (2006), z prawej: „Urządzenie do badania  
pola widzenia” Rafała Kuźmy (2008) 
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W roku 2009 trzy pierwsze miejsca zajęli: Michał Łukasz za pracę „Zasilacz 
sterowany mikroprocesorowo”, Dawid Góral za „Podstawkę pod myszkę dla 
osoby niepełnosprawnej z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)” oraz 
Katarzyna Kuta za pracę „Gra w klasy”. Najwyższymi wyróżnieniami w kolej-
nym roku uhonorowano: Joannę Wasilewską za pracę „Światło – teatr cieni”, 
Damiana Wójcika za „Robota śledzącego” oraz Wiktora Chochorowskiego za 
„Stanowisko do badania liczników”. W roku 2011 pierwsze miejsca zajęli: Ma-
teusz Drabczyk pracą „Wytrawiarka płytek PCB”, Sławomir Czerwiec – „Alter-
natywne sterowanie robota MXT 2.0”oraz Robert Pękala – „Edukacyjna gra 
komputerowa – drogowe puzzle”. „Kompleks szachowy” autorstwa Marty Pu-
chalskiej oraz „Gitarowy wzmacniacz lampowy” skonstruowany przez Mateusza 
Bara były najwyżej ocenionymi pracami w 2012 r. Konkurs w roku 2013 zao-
wocował czterema pierwszymi miejscami, które przyznano: Tomaszowi War-
chołowi za pracę „Zestaw do badania czujników temperaturowych”, Damianowi 
Matłoszowi za „Pojazd wolnobieżny”, Mateuszowi Michnowiczowi za „Drukar-
kę 3D” oraz Klaudii Śmietanie za „Obraz ze skóry – zegar w kwiatach”. „Robot 
inspekcyjny” autorstwa Grzegorza Kurasza, „Stanowisko do badania czujników 
optycznych” skonstruowane przez Janusza Kukulskiego oraz „Mebel wielofunk-
cyjny” zaprojektowany i wykonany przez Żanetę Żułkiewską zyskały najwyższe 
oceny w 2014 r.  
 

    
Fot. 4. Prezentacja prac konkursowych, z lewej: Marta Puchalska demonstruje  

„Kompleks szachowy”, z prawej: Klaudia Śmietana przedstawia  
„Obraz ze skóry – zegar w kwiatach” 

 
Niezwykle cenne dla rozwoju idei konkursu było wsparcie autorytarne 

w postaci objęcia konkursu honorowym patronatem oraz udział w konkursie 
osób znaczących. Od 2006 r. honorowy patronat nad konkursem objął Jego Ma-
gnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bo-
nusiak, w latach następnych konkursowi patronowali prof. dr hab. Stanisław 
Uliasz oraz prof. dr hab. Aleksander Bobko. Na przestrzeni 10 lat konkurs 
uświetnili następujący goście honorowi: JM Rektorzy Uniwersytetu Rzeszow-
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skiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (2006), prof. dr hab. Stanisław Uliasz 
(2009, 2010, 2011), Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. UR 
dr hab. Jerzy Tocki (2009), Dyrektor Instytutu Techniki prof. dr hab. inż. An-
drzej Bylica (2006), Dyrektor Instytutu Techniki, Kierownik Katedry Nowocze-
snych Technologii Edukacyjnych prof. dr hab. Waldemar Furmanek (2009, 
2011, 2014), Rzecznik Patentowy RP inż. Bronisław Trala (2010, 2011), Dyrek-
tor Wydziału Edukacji Ponadgimnazjalnej i Ustawicznej Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie mgr inż. Andrzej Bajorski (2009), współtwórca Uniwersytetu III 
wieku Pani Genowefa Kruczek (2009), prof. dr hab. Tadeusz Błoński (2009), 
prof. dr hab. Marlena Makiel-Hędrzak (2009), Prodziekan Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego, następnie Prorektor UR prof. UR dr hab. Wojciech Wa-
lat (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014), Zastępca Dyrektora Instytutu Techni-
ki, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 
dr Wojciech Bochnowski, Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Informatyki, 
Kierownik Katedry Inżynierii Komputerowej prof. UR dr hab. inż. Tadeusz 
Kwater, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr Renata Jurasiń-
ska, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr Waldemar Lib, 
Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki dr inż. Jacek Bartman, Zastępca Dyrekto-
ra Instytutu Techniki prof. UR dr hab. Aleksander Piecuch, dr Bożena Kiełtyka-
Zając, dr inż. Kazimiera Konefał, dr inż. Bogusław Twaróg, dr Robert Pękala. 

Organizatorzy konkursu założyli na początku niekomercyjny charakter 
przedsięwzięcia. Wiązało się to z poświęceniem cennych godzin pracy osób 
organizujących, oceniających oraz z niezwykle wartościowym udziałem w cha-
rakterze fundatorów nagród firm wydawniczych. Wśród darczyńców kilkuletnią 
współpracę podjęły z nami następujące wydawnictwa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydawnictwo WNT, Grupa 
Wydawnicza Helion oraz Wydawnictwo AVT. 

Podsumowanie 
Konkurs Twórczości Technicznej w czasie 10 lat istnienia przeszedł trudne 

i wzniosłe chwile, na trwale wpisując się do życia akademickiego naszej Alma 
Mater. Wiążę nadzieję, że w przyszłości spotka się również z zainteresowaniem 
studentów, przynosząc im osobistą satysfakcję, uznanie w oczach braci akade-
mickiej oraz wymierne efekty w kształceniu i pracy zawodowej. 

Literatura 
Bonstingl J.J. (2002): Szkoły jakości: wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, 
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Denek K. (1980): Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej, Warszawa. 
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Nęcka E. (2002): Psychologia twórczości, Gdańsk. 
Osborn A.F. (1967): Applied Imagination, New York. 
Szmidt K.J. (2005): Pedagogika twórczości, Sopot. 
 
 
Streszczenie 

W artykule przedstawiono założenia oraz realizację przez okres dziesięcio-
letni Konkursu Twórczości Technicznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zesta-
wienia liczbowe uzupełniono fotografiami i prezentacją wybranych uczestników 
konkursu oraz zgłoszonych przez nich prac. 
 
Słowa kluczowe: twórczość techniczna, konkurs twórczości technicznej, dydak-
tyka szkoły wyższej. 
 
 
10 Years of Technical Creativity Contest 
 
Abstract 

In the article presents the assumptions and implementation for a period of 
ten years of technical creativity contest at Rzeszow University. Matches numeri-
cal supplemented with photographs and descriptions of selected participants in 
the competition and submitted their works. 
 
Keywords: technical creativity, the competition of technical creativity, teaching 
college. 
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Tomasz WARCHOŁ 
Uniwersytet Rzeszowski, Polska 

Wielofunkcyjny samochód Revolta opracowany na podstawie 
modelu działalności technicznej1 

Wstęp 
Aktualnie każdy z nas korzysta z wytworów techniki, nikt jednak nie przy-

wiązuje uwagi do ilości pracy, jaką należy wykonać od zaobserwowania potrzeby 
ludzi do faktycznego wykonania gotowego wytworu. Proces, w trakcie którego 
wykonujemy twór, którego zadaniem jest realizacja potrzeby człowieka, nazy-
wany jest działalnością techniczną.  

Struktura modelu działalności technicznej od dawien dawna jest taka sama 
i się nie zmienia. Działania, które można wyróżnić wewnątrz tego modelu, 
z biegiem czasu ewoluują, podobnie jak czynności uczestniczących w nim ludzi.  

Naukowcy od zawsze poszukują idealnego modelu działalności technicznej. 
Na podstawie analizy literatury najbardziej właściwym modelem jest ten, który 
zawiera: 
 rozpoznawanie sytuacji technicznej, 
 projektowanie, 
 konstruowanie, 
 programowanie działań, 
 wytwarzanie (realizację działań), 
 eksploatację wytworów techniki, 
 likwidację ujemnych skutków działań, a także likwidację struktur [Walat 2004]. 

Na podstawie tak przedstawionego modelu zaprezentujmy szereg czynności 
wchodzących w skład każdego z tych elementów na podstawie konkretnego 
przykładu. 

Analiza modelu działalności technicznej 
1. Rozpoznanie sytuacji technicznej 

Aktualnie uwidacznia się zapotrzebowanie młodych osób na coraz nowsze 
samochody zabawkowe. W przypadku wielu z nich ich działanie bazuje na bez-
przewodowej komunikacji, za pomocą której samochód się porusza. Jednak 
coraz częściej występuje moda na zaawansowane wyspecjalizowane samochody, 
                                                      

1 Praca powstała dzięki współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- 
-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni Technologii Lifelong Learning pod 
kierunkiem dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata. 
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które posiadają coś więcej niż tylko możliwość skręcania kołami. W związku 
z taką potrzebą zaistniał pomysł stworzenia samochodu wielofunkcyjnego, który 
posiada liczne funkcje. 

 
2. Projektowanie 

Istotnym elementem modelu działalności technicznej jest projektowanie 
przyszłego wytworu. W projekcie główną uwagę skupiono na tym, by w przy-
szłości prócz funkcji, które będzie posiadał, można go było w łatwy sposób roz-
budować.  

Drugą ważną cecha było to, by posiadał on pewne funkcje, które dotychczas 
były instalowane w samochodach, ale najczęściej w taki sposób, że występowa-
nie ich wzajemnie się wykluczało. Warto więc zaprojektować też taki samochód, 
który swoim wyglądem będzie przyciągał dziecko i je fascynował.  

Całość projektu wykonana zostanie na klasycznym samochodzie elektrycz-
nym, ale w całości oparta będzie na własnoręcznie wykonanej elektronice.  

 
3. Konstruowanie 

Jednym z najbardziej pochłaniających czas elementów działalności tech-
nicznej jest konstruowanie wytworu. W aktualnym projekcie konstrukcję roz-
poczęto od wymiany dotychczasowych silników DC-2,5V na silniki DC-6V. 
Ta wymiana była konieczna, aby podwójnie zwiększyć moc samochodu. Dużą 
uwagę w projekcie przywiązano także do sposobu sterowania silnikami, wy-
bierając układ L293D. Jest to układ, który cieszy się największą popularnością 
ze względu na to, iż umożliwia przepływ prądu o natężeniu do 0,5 A, a także 
posiada diody zaporowe zabezpieczające silniki przed przepięciami. Całość 
została połączona wspólnie wraz z głównym układem sterującym autkiem – 
Arduino. Układ ten został wybrany ze względu na wcześniejsze założenia, 
które dotyczyły łatwej rozbudowy. Dzięki niemu osoba posiadającą to autko 
będzie mogła w przyszłości zainstalować w bardzo łatwy sposób jakiś element 
elektroniczny. 

Kolejnym istotnym elementem w konstrukcji autka były czujniki, które po-
zwoliłyby na wykonywanie funkcji dotychczas rzadko spotykanych. W głównej 
mierze skupiono się tutaj na czujniku ultradźwiękowym i czujniku koloru.  

Czujnik ultradźwiękowy pozwala na wysłanie sygnały elektronicznego 
w postaci fali dźwiękowej, której częstotliwość jest zbyt wysoka, aby ją usłyszał 
człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną gra-
nicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz. Autko zaopatrzone w taki 
czujnik będzie mogło posiadać wiele funkcji, gdyż poprzez działanie tego czuj-
nika możliwe jest chociażby mierzenie odległości autka od przeszkody. Czujnik 
przedstawiono na rys. 1.  
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Rys. 1. Czujnik ultradźwiękowy 

 
Drugi istotnym czujnikiem w autku jest CNY-70. Jest to czujnik, który po-

zwala na wykrywanie kolorów. Jest on zbudowany z diody detekcyjnej i foto-
tranzystora. Na podstawie wysłanego sygnału przez diodę detekcyjną zostaje od 
powierzchni o jakimś kolorze odbita wiązka światła i wychwytywana przez foto-
tranzystor. W zależności od tego, jaki jest kolor powierzchni, od której się odbi-
ja, zwraca różne wartości napięcia elektrycznego. Instalacja takiego czujnika 
również pozwoli na różnorodne sposoby programowania i działania. Czujnik ten 
przedstawiono na rys. 2.  

 

 
Rys. 2. Czujnik koloru CNY-70 

 
Istotnym elementem w projekcie samochodu wielofunkcyjnego jest jego kon-

trolowanie przez użytkownika. W aktualnym główną uwagę zwrócono na stabilną, 
ale nie daleko zasięgową kontrolę. Podczas procesu konstruowania postawiono na 
komunikację za pomocą pilota, który wykorzystano z dawnego odtwarzacza DVD 
i modułu TSOP 2236. Głównie postawiono na taki sposób ze względu na to, iż 
w takim autku chodzi przede wszystkim o prezentacje ilości funkcji, a nie o dalekie 
zasięgi działania i sterowania nim. Moduł TSOP 2236 przedstawiono na rys. 3.  

 

 
Rys. 3. Czujnik TSOP 2236 
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Podczas konstruowania ważne było to, aby autko w sposób konkretny 
mocno się wyróżniało, dlatego zastosowano wyświetlacz 7-segmentowy dwue-
lementowy, który pozwoli na stworzenie pewnego rodzaju interfejsu dla użyt-
kownika poprzez odpowiednie zaprogramowanie. Wyświetlacz został przed-
stawiony na rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Wyświetlacz dwuelementowy 

 
Wśród wszystkich elementów zainstalowano także buzzer, który będzie 

mógł umożliwiać wydawanie sygnałów dźwiękowych. Całość elementów zosta-
ła połączona zgodnie z zaprezentowanym na rys. 5 schematem elektronicznym.  

 

 
Rys. 5. Schemat połączenia ze sobą wszystkich elementów 
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4. Programowanie 
W toku działań technicznych kolejnym istotnym elementem było zaprogra-

mowanie wszystkich elementów tak, by w pełni wykorzystać ich możliwości. 
Na tym etapie projektowania powstało 10 programów, które pozwalają na różne 
funkcje samochodu.  

Pierwszy z programów pozwala na jazdę samochodu zgodnie z komendami, 
jakie wydawane są przez operującego – jazda w przód, tył, skręcanie. W tym 
programie głównie wykorzystano programowanie silników i układu L293D.  

Samochód zaprogramowano także w taki sposób, że posiada on możliwość 
omijania przeszkód, można więc powiedzieć, że jest on wyposażony w program 
samodzielnej jazdy bez udziału sterującego. Głównie w tym programie wyko-
rzystano siłę silników DC, a w szczególności czujnika HC-SR04.  

Szczególną zaletą jest wyświetlacz zainstalowany w autku, ponieważ przy je-
go użyciu wyświetlane są w zależności od intencji użytkownika albo odległość 
autka od przeszkody, albo jego prędkość. Odległość wyświetlania jest od 1 cm, 
natomiast prędkość w km/h. Wykorzystano także ten wyświetlacz przy skręcaniu 
i cofaniu poprzez wyświetlanie literki L w trakcie skręcenia w lewo, R – w prawo.  

Zainstalowanie czujniki koloru pozwala natomiast na to, by samochód poru-
szał się tylko po określonych kolorach. W tym przypadku zaprogramowany zo-
stał on tak, by poruszał się tylko po czarnej linii.  

W autku zastosowano również system, który uniemożliwia uszkodzenie po-
przez rozbicie. Autko, zbliżając się do przeszkody, zawsze zachowuje od niej 
bezpieczną odległość 20 cm.  

Autko posiada bardzo uniwersalny interfejs, który bez wątpienia pozwoli 
każdemu w przyszłości na połaczenie z komputerem i unowocześnienie progra-
mów.  

5. Wytwarzanie 
Istotnym etapem było konstruowanie, które rozpoczęto od prototypu umiej-

scowionego na płytce prototypowej. Jego części przedstawia rys. 6.  
 

 
Rys. 6. Schemat połączenia ze sobą elementów na płytce prototypowej 
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Pozytywne testy pozwoliły na umiejscowienie całej elektroniki wewnątrz 
stelażu autka. Dużym ograniczeniem okazało się miejsce wewnątrz, dlatego 
prace wymagały maksymalnego zminiaturyzowania. W związku z tym całość 
została przeniesiona na bardzo małą płytkę elektroniczną i umiejscowiona we-
wnątrz autka wraz z instalacją przewodów elektrycznych niezbędną przy pełnym 
funkcjonowaniu samochodu. Całość została przedstawiona na rys. 7.  

 

 
Rys. 7. Wytwór samochodu wielofunkcyjnego – Revolta 

6. Eksploatacja 
W wyniku kolejnego etapu działania modelu technicznego wykonano liczne 

testy, które miały na celu dokonanie sprawdzenia wszystkich funkcji poprawno-
ści działania samochodu.  

7. Likwidacja 
W ostatnim etapie występuje likwidacja struktury, która w tym przypadku 

nastąpi poprzez trwałe uszkodzenie płytki Arduino.  

Podsumowanie 
W toku przedstawionych działań można dostrzec ilość pracy, jaka wymaga-

na jest w przypadku konstruowania tylko małego samochodu. Wyobrazić należy 
sobie w tym momencie, ile pracy kosztuje konstrukcja o znacznie szerszym za-
kresie działania.  

 
Literatura 
Walat W. (2006), Modelowanie podręczników techniki-informatyki, Rzeszów. 
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Streszczenie 
Artykuł przedstawia model działalności technicznej, który obejmuje rozpo-

znanie, projektowanie, konstruowanie, programowanie, wytwarzanie, eksploata-
cję, likwidację ujemnych skutków w projekcie wielofunkcyjnego samochodu 
Revolta. 

 
Słowa kluczowe: model działalności technicznej, revolta, arduino. 

 
 
Multi-Function Car Revolta, Developed on the Basis Model  
of Content Technology Education 

 
Abstract 

The article presents the activities related to the technical activity model, 
which is recognized diagnosis, design, construction, programming, production, 
exploitation, liquidation of the negative effects of the project multifunctional 
automobiles Revolta. 

 
Keywords: model of content technology education, revolta, arduino. 
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RECENZJA 
 
Książka w języku niemieckim pod tytu-

łem Kształcenie zawodowe w Szwajcarii (Be-
rufsbildung in der Schweiz) została napisana 
przez dwóch autorów, wybitnych znawców 
podjętej w niej problematyki. W notce biogra-
ficznej zamieszczonej na okładce wydawnic-
two podaje krótkie informacje dotyczące ich 
wykształcenia i kariery zawodowej. Emil 
Wettstein był m.in. założycielem szkoły tech-
nicznej, kierował zakładem kształcenia nau-
czycieli szkół zawodowych na uniwersytecie 
w Zurychu. Jest publicystą i kierownikiem 
projektów dotyczących poszczególnych eta-
pów kształcenia zawodowego. Philipp Gonon 
jest profesorem uniwersytetu w Zurychu. 
Przedmiotem jego zainteresowań badawczych 
są problemy kształcenia i doskonalenia zawo-
dowego w różnych krajach. Z jednej strony książka zasługuje na uwagę ze 
względu na jej autorów, z drugiej zaś na rolę, jaką odgrywa kształcenie zawo-
dowe w Konfederacji Szwajcarskiej. Trzeba mieć bowiem na uwadze fakt, że aż 
2/3 młodzieży w tym kraju wchodzi w dorosłe życie, zdobywając wykształcenie 
w różnych typach szkół zawodowych. Recenzowana praca jest obszerną prezen-
tacją szwajcarskiej specyfiki szkolnictwa zawodowego. Obejmuje ona aspekty 
demograficzne, gospodarcze, ekonomiczne, prawne i pedagogiczne. 

Książka składa się z 15 rozdziałów. Rozdział pierwszy został zatytułowany: 
Ramy społeczne, polityczne i gospodarcze (Gesellschaftlicher, politischer und 
wirtschaftlicher Rahmem). Na początku tego rozdziału autorzy omawiają struk-
turę ludnościową kraju oraz analizują dane statystyczne dotyczące liczby i wieku 
mieszkańców, a także zmiany zachodzące w ich wykształceniu w latach 1980–
2007. Następnie bardzo zwięźle przedstawiają polityczną strukturę Szwajcarii, 
zwracając uwagę na zakres odpowiedzialności poszczególnych składników 
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struktury administracyjnej państwa za kształcenie zawodowe. W jego trzeciej 
części autorzy ukazują gospodarcze uwarunkowania tego kształcenia. Zwracają 
uwagę na zatrudnienie w poszczególnych sektorach gospodarki, zjawisko bezro-
bocia, strukturę pracodawców, zagadnienia rozwoju gospodarczego oraz konku-
rencyjności. W rozdziale drugim – Bildungswesen – został przedstawiony sys-
tem edukacyjny. Należy podkreślić jego dużą złożoność w kraju o charakterze 
konfederacyjnym. Autorzy postarali się zaprezentować w zarysie czytelnikowi 
jego specyfikę w bardzo przejrzysty sposób. Dokonali maksymalnych uprosz-
czeń. Opisy poszczególnych rozwiązań zostały poparte dobrze opracowanymi 
schematami graficznymi. Trzeci rozdział nosi tytuł Pedagogika zawodowa 
i gospodarcza (Berufs- und Wirtaschaftspaedagogik). Omówiony w nim został 
przedmiot zainteresowań badawczych oraz główne obszary badań tej subdyscy-
pliny pedagogicznej. Pod koniec tego rozdziału starano się nakreślić kierunki jej 
dalszego rozwoju. W rozdziale czwartym – Die Entwicklung der Berufsbildung 
im Rahmen der gewerblichen Frage – przedstawiono genezę i rozwój szkolnic-
twa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem własnego kraju. Starano się 
ukazać przemiany w kształceniu zawodowym w związku rozwojem przemysłu. 
W rozdziale piątym autorzy odnoszą się do podstaw prawnych (Rechtliche 
Grundlagen) funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii. Swoje 
rozważania prowadzą, opierając się na zapisach zawartych w konstytucji (Die 
Bundesvervassung), federalnych i kantonalnych aktach prawnych oraz innych 
rozporządzeniach. Kształcenie zawodowe w zakresie podstawowym (Berufliche 
Grundbildung) jest przedmiotem analizy autorów w kolejnym (szóstym) roz-
dziale książki. Zostały w nim omówione zadania oraz formy i miejsca realizacji 
zajęć edukacyjnych. Scharakteryzowano pokrótce system dualny i trialny. Przy-
pomniano, iż nazwa Duales System została po raz pierwszy użyta w niemieckiej 
ustawie dotyczącej systemu kształcenia i wychowania w 1964 r. System ten 
sprawdził się i jest dalej stosowany. W Szwajcarii w 1978 r. wprowadzono 
trzecie miejsce, w którym realizowane są tzw. pozazakładowe zajęcia kursowe 
(ueberbetriebliche Kurse). Stąd też nazwa Triales System. W rozdziale tym auto-
rzy omówili również formy kształcenia zawodowego osób ze szczególnymi po-
trzebami edukacyjnymi. Rozdział siódmy został poświęcony kształceniu zawo-
dowemu w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych. Nosi on tytuł Betriebli-
che Ausbildung. Interesujące są punkty odnoszące się do nauczycieli i metodyki 
praktycznego nauczania zawodu. Kolejne cztery rozdziały (od ósmego do jede-
nastego) zawierają szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolnictwa 
zawodowego, począwszy od zasadniczych szkół zawodowych aż po wyższe 
szkolnictwo zawodowe. Rozdział dwunasty nosi tytuł Kosten – Nutzen – Finan-
zierung (Koszty – korzyści – finansowanie). W tej części autorzy dość dużo 
miejsca poświęcają rozważaniom dotyczącym kosztów i korzyści przygotowania 
zawodowego uczniów w zakładach pracy. Podnoszą również kwestie fundacji 
oraz kredytów wspierających kształcenie. Rozdział trzynasty zawiera przede 
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wszystkim wywody autorów na temat wejście absolwentów szkół zawodowych 
na rynek pracy. Jest on zatytułowany Von der Schule ins Erwerbsleben. Bardzo 
interesujące treści zawiera kolejny rozdział: Blick ueber die Grenze (Spojrzenie 
poza granice). Omówione zostały tu zagadnienia kształcenia zawodowego 
w Szwajcarii w kontekście międzynarodowym. Podniesiona została kwestia 
polityki edukacyjnej państw narodowych w Unii Europejskiej, a także europej-
skich ram kwalifikacji i paszportu europejskiego (Europaeischer Qualifikation-
srahmen [EQF] ECVET und europass). Ostatni rozdział zawiera wskazania 
literaturowe (Weiterfuehrende Literatur) z myślą o samodzielnym zgłębianiu 
poszczególnych zagadnień przez czytelnika. 

Z uwagi na zawarte w powyższej książce informacje powinni się nią zainte-
resować teoretycy i praktycy kształcenia zawodowego, badacze z obszaru peda-
gogiki porównawczej, studenci pedagogiki pracy, dyrektorzy szkół zawodowych 
oraz osoby zajmujące się polityką oświatową. 
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Waldemar FURMANEK 
Uniwersytet Rzeszowski, Polska 

Zalety i wady telepracy 

Korzyści z telepracy dla pracodawcy i dla pracownika 
– Niższe koszty funkcjonowania firmy – ograniczenie kosztów korzystania 

z nieruchomości  „tradycyjny” pracodawcą musi zapewnić każdemu z pra-
cowników miejsce pracy, co najczęściej oznacza odrębne biurko wyposażone 
w komputer, a biorąc pod uwagę fakt, że część pracowników często pracuje 
poza biurem, inni mają urlop lub są chorzy, pracodawca płaci za puste biurka. 

– Bardziej elastyczna struktura organizacyjna – redukcja kosztów związanych 
z adaptacją pracowników i szkoleniami, możliwość zatrudniania pracowni-
ków z regionów o niższym poziomie płac, zmniejszenie kosztów umeblowa-
nia i wyposażenia biurowego oraz kosztów zatrudnienia osób sprzątających 
i ochrony, oszczędność powierzchni biurowej, wyposażenia i zużycia mate-
riałów biurowych, mniej nadgodzin, niższe koszty dojazdów. 

– Mniej nadgodzin  telepracownicy rzadziej biorą cały dzień zwolnienia. 
– Zmniejszenie rotacji pracowników. 
– Elastyczność  telepraca pozwala na powiększenie personelu bez żadnych 

zmian w organizacji biura. Pozwala to również na lepsze dostosowanie zaso-
bów ludzkich do aktualnych potrzeb, elastyczność czasu i miejsca pracy, 
umów o pracę, bardziej elastyczna struktura organizacyjna [Janiec, Czerniak, 
Kreft 2006: 63]. 

Korzyści makroekonomiczne telepracy 
– Zwiększenie wydajności firm, tworzenie miejsc pracy w każdym regionie 

świata. 
– Zmniejszenie migracji do dużych miast. 
– Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą łatwiej rywalizować z dużymi firmami. 
– Korzyści ekologiczne, 
– Wzrost popytu na usługi telekomunikacyjne i nowości teleinformatyczne 

[Olejniczak 2000: 19–20]. 
Pracodawcy dostrzegają, że telepraca jest relatywnie tania, bo nie wymaga 

tworzenia nowych stanowisk pracy, a mimo to nadal są sceptycznie nastawieni, 
czasem bardziej niż sami pracownicy. Liderem we wprowadzaniu telepracy jest 
branża informatyczna. Przykładowo ponad 500 pracowników IBM od jednego 
do pięciu dni w tygodniu pracuje w domu. Pozwala to zarządzać w sposób bar-
dziej elastyczny czasem pracy [Radwan 2009]. 
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Przedstawione katalogi korzyści z telepracy zarówno z punktu widzenia 
pracodawcy, jak i pracownika wskazują na duże ekonomiczne, społeczne i go-
spodarcze znaczenie telepracy. W aspekcie makroekonomicznym z telepracą 
wiąże się nadzieję na wyrównanie dysproporcji w gęstości zaludnienia różnych 
regionów krajów i globu ziemskiego. 

Przewiduje się, że mieszkańcy wsi w przyszłości będą w zasadzie pracowni-
kami informacyjnymi. Dodać należy, że telepraca jest jedną z dróg ograniczenia 
bezrobocia. Warunkiem jest jednak to, że telepracownicy muszą być specjali-
stami w swojej dziedzinie [Furmanek 2008: 474]. Telepraca nie może być jesz-
cze spostrzegana na obecnym etapie rozwoju jako efektywne narzędzie walki 
z bezrobociem, natomiast może przyczynić się do stopniowego niwelowania go. 
Poziom bezrobocia może w miarę upływu czasu obniżyć za sprawa odpowied-
nich szkoleń przygotowujących kadrę telepracowników oraz poprzez stworzenie 
ofert nowych miejsc pracy w telecentrach. Preferencyjne położenie Podkarpacia 
w stosunku do politycznego i gospodarczego oraz niski poziom gospodarki 
i urbanizacji nie stanowią przeszkody dla rozwoju pracy zdalnej [Nizioł, Rem-
biesa, Babiarz, Jabłoński 2002]: 
1) telepraca może prowadzić do znaczących oszczędności na kosztach utrzyma-

nia infrastruktury firmy; 
2) wpływa na wyraźny wzrost produktywności pracowników (nawet do 40%); 
3) wpływa na lepsze i bardziej racjonalne wykorzystanie czasu pracy; 
4) wpływa na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie najbardziej wykwalifi-

kowanych pracowników; 
5) istnieje możliwość zlecania prac na zewnątrz (tzw. outsourcing); 
6) otwiera możliwość współpracy z ludźmi o bardzo wąskich, lecz wysoko roz-

winiętych kompetencjach zawodowych; 
7) pozwala na zatrudnienie pracowników w różnych miejscach terytorialnie 

odległych, w tym w miejscach, gdzie cena siły roboczej jest względnie niska; 
8) pozwala to zwolnić powierzchnie firmy w budynkach położonych w centrach 

handlowych, a więc tych najkosztowniejszych w eksploatacji; 
9) ogranicza nadzoru przełożonych [internet 1], 
10) umożliwia większą elastyczność w organizowaniu pracy [por. Cellary 2002: 69]. 

Katalog podstawowych korzyści z telepracy dla pracownika można ująć 
następująco: 
1) prawo pracownika do samoorganizacji. Pracownik sam decyduje o tym, kie-

dy chce dane zadanie wykonać, sam kontroluje przebieg jego realizacji, de-
cyduje o tym, jak dane zadanie będzie wykonywał, jak przedstawi wyniki; 

2) pozwala pracownikowi samodzielnie regulować obciążenie pracą, dostoso-
wywać ją do własnego biorytmu; 

3) umożliwia dostosowywanie pracy do osobistego stylu życia prywatnego; 
4) wzrasta znaczenie odpowiedzialności pracownika za wynik, za proces i wy-

korzystane środki techniczne; 
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5) wzrasta satysfakcja i zadowolenie z efektów pracy i kontroli pracy; 
6) telepraca jest lepiej opłacana; 
7) daje możliwość pełniejszego wykorzystania potencjalnych możliwości pra-

cownika; 
8) oferuje szerszy dostęp do zróżnicowanego rynku pracy; 
9) eliminuje dojazdy do pracy. 

Telepraca jest nadzieją na ograniczenie ruchu komunikacyjne generowanego 
przez ludzi zdążających do pracy i do domu po pracy. Nie bez znaczenia jest 
także to, że właściwości telepracy wskazują, iż jest to forma pracy ważna dla 
inwalidów ruchowych i kobiet wychowujących dzieci. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na negatywne skutki wykonywania 
pracy w warunkach oddalenia. W literaturze przedmiotu wspomina się w tym 
kontekście o możliwości wystąpienia u pracownika poczucia izolacji i osamot-
nienia, o braku dostatecznej synergii z pracodawcą czy firmą, braku dostępu do 
niektórych zasobów (informacji, sprzętu), braku bezpośredniego nadzoru nad 
wykonywaną pracą, wreszcie o możliwości popadnięcia pracownika w pracoho-
lizm i mieszaniu czasu pracy z czasem prywatnym, zwłaszcza gdy praca wyko-
nywana jest w kapciach i szlafroku. Wspomina się też o problemach prawnych. 

Rozwiązania związane z organizacją telepracy można zastosować do telee-
dukacji, e-edukacji, zwłaszcza gdy myśleć o studiach wyższych czy podyplo-
mowych. Zbliżone są korzyści i podobne niebezpieczeństwa. „Czy postawienie 
telechaty w każdej wsi i miasteczku nie byłoby jednym z tańszych społecznie 
rozwiązań problemów bezrobocia i równego dostępu do wykształcenia?”  sta-
wia pytanie P. Misiak. 

W kontekście przytoczonych tutaj w wielkim skrócie zjawisk postrzegać na-
leży problemy koniecznych przemian w teleologii edukacji zawodowej. Przygo-
towanie wychowanków do świadczenia telepracy wymaga rozwinięcia wielu 
nowych, dotychczas sporadycznie występujących w procesach edukacji kompe-
tencji zawodowych. Jak dotychczas problematyka ta nie jest podejmowana 
w badaniach naukowych. 

Zalety telepracy 
Pozytywne doświadczenie telepracowników i opinie potencjalnych telepra-

cowników zwracają uwagę na takie aspekty telepracy, jak: 
– oszczędność czasu i pieniędzy w związku z brakiem konieczności przemiesz-

czania się; 
– możliwość decydowania o własnych zarobkach  decydowanie o nakładzie 

pracy, samodzielne ustalanie czasu pracy według własnych preferencji (co 
w rezultacie daje więcej czasu dla rodziny); 

– bardziej efektywną pracę  pod warunkiem dobrej organizacji i dyscypliny; 
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– większą odpowiedzialność  większe poczucie satysfakcji zawodowej, bar-
dziej uczciwe zasady oceny pracownika  nie liczy się jego wygląd, układy 
koleżeńskie w pracy, styl pracy, tylko efekty działania; 

– pozytywne relacje między współpracownikami w systemie telepracy: mniej 
konfliktów, większa mobilność pracownika; 

– globalne możliwości rozwoju, pozyskiwania nowych pracodawców lub zle-
ceniodawców; 

– uniknięcie negatywnych aspektów kultury korporacyjnej, m.in. „wyścigu 
szczurów”; 

– komfort psychiczny, spokojną atmosferę, brak ciągłego nadzoru. 

Wady telepracy 
– Trudności z odseparowaniem „biura w domu” i życia innych domowników 

lub rodziny – ta zmiana stylu życia jest często przywoływana jako najwięk-
sza wada telepracy, gdyż u części „zdalnych” pracowników zaciera się różni-
ca pomiędzy pracą i życiem rodzinnym, w tych przypadkach tendencje w kie-
runku pracoholizmu są często znacznie bardziej nasilone [internet 2]. 

– Izolacja i poczucie samotności – praca w biurze tradycyjnym dostarcza całe-
go szeregu bodźców związanych z interakcją z innymi pracownikami. Brak 
tradycyjnych rozmów przy kawie u niektórych osób wywołuje niekorzystne 
reakcje psychiczne. Telepracownicy mogą mieć poczucie pozostawienia ich 
samym sobie i braku wsparcia. Czasami „zdalny” pracownik może być ofiarą 
depresji wynikającej z odizolowania go od zespołu. 

– Mniejsza możliwość awansu. Wielu z telepracowników zwracało uwagę na 
to, że będąc poza biurem, nie mogą wykazać się osiągnięciami, nie są zauwa-
żani lub nie mają możliwości wywierania wpływu na innych. przynajmniej 
w takim stopniu, jaki byłby możliwy podczas pracy w tradycyjnym biurze. 
Stąd obawa o utratę szansy na progresję w hierarchii przedsiębiorstwa. 

– Obawa przed samozatrudnieniem, Jest to częsta sytuacja w przypadku prze-
chodzenia na system telepracy. Towarzyszą temu typowe objawy niepewno-
ści związane z byciem mikroprzedsiębiorcą/samozatrudnionym. 

– Stagnacja, która wynika z braku poczucia przynależności do firmy (brak tzw. 
corporate identity). 

– Stres w rodzinie – praca w domu wzmaga stres, zakłóca życie rodzinne. 
– Dezorganizacja w pracy – brak rutyny i zaleceń może prowadzić do złej or-

ganizacji. Od telepracowników wymaga się umiejętności organizacyjnych. 
Mają oni mniejszy dostęp do szkoleń. 

– Dłuższy dzień pracy – telepraca może prowadzić do wydłużenia dnia pracy 
bez wynagrodzenia. Telepracobiorcy mogą mieć kłopoty z wzięciem wolne-
go dnia z obawy, że plan pracy może się załamać [Janiec, Czerniak, Kreft, 
Piontek 2006: 67]. 
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Wady telepracy dla pracodawców: 
– Wysokie koszty początkowe  utworzenie stanowiska telepracy wymaga 

bardzo dużych wydatków poniesionych w krótkim czasie. Należy do nich za-
liczyć zakup sprzętu, oprogramowania oraz opłaty za wykorzystanie łączy te-
lekomunikacyjnych. 

– Trudności w motywowaniu  w sytuacji, kiedy rzadko widuje się pracowni-
ka, trudno stworzyć poczucie głównego celu firmy. Dlatego też jedyną formą 
motywacji staje się motywacja finansowa. Może ona jednak okazać się nie-
wystarczająca. 

– Ochrona danych  podczas wykonywania telepracy informacje dotyczące 
działalności przedsiębiorstwa nie zostają wewnątrz firmy, ale są przesłane do 
domu pracownika i z powrotem. W związku z tym pojawia się niebezpie-
czeństwo przecieku informacji podczas procesu komunikowania i dostania 
się ich w ręce konkurencji. Ryzyko to jest jednak stale minimalizowane po-
przez wykorzystywanie coraz bezpieczniejszych protokołów szyfrowania. 
Ale to nie jedyny problem związany z przesyłaniem informacji, dane są 
bowiem stale narażone na działanie wirusów komputerowych. To problem 
niemalże tak stary jak komputery i do dziś nikt nie wymyślił całkowicie bez-
piecznej ochrony. W przypadku wirusów komputerowych swoją prawdzi-
wość zachowuje twierdzenie odnoszące się do zwyczajnych chorób: „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. 

– Problemy z rozliczaniem efektywnego czasu pracy  w celu obejścia tego 
problemu telepracowników rozlicza się zazwyczaj według efektów ich pracy, 
a nie czasu poświęconego na jej wykonanie. Są jednak rodzaje pracy, 
w przypadku których trudno zastosować ten system wynagrodzenie, dlatego 
też wciąż trwają poszukiwania narzędzi teleinformatycznych, które można 
będzie wykorzystać do sprawowania kontroli nad pracownikiem [internet 3]. 
Aby przeciwdziałać wszystkim negatywnym przejawom telepracy, podej-

muje się coraz częściej odpowiednie środki zaradcze. Pracodawcy intensyfikują 
działania integrujące zespół, starają się wciągać pracowników – niekiedy nawet 
nieco sztucznie – w „normalne” życie firmy.  

Pojawienie się technologii mobilnych sprawiło, że telepraca stała się faktem. 
Dzięki niej wzrosła elastyczność w planowaniu przestrzeni biurowej. Jednak 
powstają jeszcze nowocześniejsze koncepcje organizacji pracy biurowej. 

Firma Regus Business Centres PLC z Wielkiej Brytanii oferuje nowatorskie rozwiązania 
zwane instant office. Polega to na wynajmowaniu klientom w pełni umeblowanych i wyposażo-
nych biur wraz z personelem biurowym. Można je wynająć na godziny, tygodnie, miesiące lub na 
rok w zależności od potrzeb klienta. Wynajęcie biura w firmie Regus jest tak proste jak wynajęcie 
samochodu. Nawet jednostronicowy dokument umowy jest wzorowany na umowie wynajmu 
samochodu. Taka elastyczność jest bardzo wskazana w branżach, gdzie liczba pracowników szyb-
ko rośnie i nie można przewidzieć, jaka przestrzeń i ilu pracowników biurowych będzie potrzeb-
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nych za pół roku czy za 3 miesiące. Jedną ze zmian na rynku nieruchomości biurowych w ostat-
nich latach jest nowa definicja prestiżowej lokalizacji (ang. prime location). Kiedyś pod tym poję-
ciem krył się okazały biurowiec w samym centrum miasta. Obecnie nie jest to już takie oczywiste. 
Wiele zależy od branży. Dla jednej firmy taka lokalizacja to park na obrzeżu miasta, dla innej 
będzie to secesyjna kamienica obok parku itd. Firma jest w stanie zaoferować klientowi „presti-
żową” lokalizację według definicji klienta. Każdy klient tej firmy staje się firmą globalną dzięki 
włączeniu w globalną sieć Regusa. Firma jest w stanie zmienić aranżację biura i wynajmowaną 
powierzchnię na życzenie klienta w ciągu jednej nocy. W ofercie jest także wynajęcie pomiesz-
czeń biurowych na jedną noc (Touchdown). Firmy rozpoczynające działalność mogą korzystać 
z personelu na najbardziej prestiżowej ulicy w mieście, choć same są fizycznie zlokalizowane 
gdzie indziej. 

Klienci korzystający z tych biur nie mogą umieszczać szyldów swoich firm. W budynku 
identyfikacji klientów służą numery biur. Filozofia tej organizacji polega na tym, aby klienci 
korzystali z jej usług tak jak się korzysta z linii lotniczych, hoteli lub wypożyczalni samochodów. 
Korzystając z samochodu, klient nie umieszcza prywatnego szyldu na drzewach. Podobna filozofia 
obowiązuje i tutaj. Regus, co ciekawe, nie jest właścicielem budynku, lecz działa jako pośrednik 
lub partner z właścicielem nieruchomości. Marka Regus daje właścicielowi nieruchomości więk-
sze szanse na znalezienie klienta. Tutaj analogia z liniami lotniczymi także jest widoczna. Linie 
lotnicze nie produkują samolotów, a często również nie są ich właścicielami. Klienci nie płacą 
więc za metry kwadratowe wynajętej powierzchni, ale za stanowisko pracy. 

Sondaż PBS DGA na zlecenie „Gazety Prawnej” i CMS Cameron McKenna 
dotyczący zatrudnienia i pracy na odległość wykazał, że w świadomości prze-
ciętnego Polaka telepraca jest pojęciem mało znanym. Badanie zostało zrealizo-
wane 26–28 października 2007 r. na reprezentatywnej 1048-osobowej grupie 
Polaków powyżej 18. roku życia. Przeprowadzone zostało w technice CAPI 
(Computer Assisted Personal Interview), tj. bezpośredniego wywiadu kwestiona-
riuszowego wspomaganego komputerowo, w ramach badania Omnibus realizo-
wanego co dwa tygodnie przez PBS DGA [Marczuk 2007]. 

Niemal 40% respondentów, którym przedstawiono definicję telepracy, de-
klarowało, że nigdy o takiej formie zatrudnienia nie słyszało. Badanie wykazało 
dodatkowo, że wraz z wiekiem rośnie odsetek osób, którzy nie spotkały się 
z taką formą zatrudnienia. Wśród osób młodych, do 39. roku życia, wynosi on 
niespełna 30%, a w najstarszej grupie wiekowej – ponad 50%. Znajomość pod-
stawowych zagadnień dotyczących telepracy występuje częściej wśród osób, 
które z racji swojego wykształcenia lub pozycji zawodowej mogą stanowić gru-
pę potencjalnych telepracowników lub telekierowników. Badanie udowodniło, 
że najmniej o możliwościach takiej formy pracy wiedzą ci, którzy z racji miejsca 
zamieszkania mogliby najwięcej skorzystać − osoby z obszarów wiejskich (do 
nieznajomości pojęcia telepracy przyznało się 48% respondentów). Prawie 90% 
polskich pracowników uważa, że nie mogłoby wykonywać obecnej pracy 
w formie telepracy, a tylko co pięćdziesiąty zatrudniony bez zastrzeżeń zgodził-
by się wykonywać swoje obowiązki na odległość. Spośród osób, które słyszały 
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o telepracy, jedynie 1% badanych zadeklarował, że kiedykolwiek wykorzysty-
wali oni tę formę zatrudnienia. Jako jedną z przyczyn niewielkiej popularności 
telepracy respondenci podają ograniczenia związane z możliwością jej wykony-
wania. W grupie pracowników fizycznych jedynie 9% uważa, że ich pracę (ra-
czej lub zdecydowanie) można byłoby wykonywać poza siedzibą firmy bez stra-
ty dla jej jakości czy efektów. Interesujący jest fakt, że odsetek ten nie zwiększa 
się wśród pracowników umysłowych, a jedyną grupą społeczno-zawodową sto-
sunkowo często dopuszczającą możliwość pracy poza siedzibą firmy (30%) są 
przedstawiciele kadry kierowniczej. Wysokie zainteresowanie zatrudnieniem na 
odległość deklarują osoby nieaktywne zawodowo, ale wyrażające gotowość do 
podjęcia pracy  łącznie 78%. Możliwość pracy w domu wydaje się szczególnie 
atrakcyjna dla osób, które chcą pogodzić obowiązki rodzinne z karierą zawodo-
wą. Z tego powodu wyniki wyraźnie wskazują, że telepracę częściej chciałyby 
podjąć niepracujące kobiety (84%) niż niepracujący mężczyźni (66%) [Marczuk 
2007]. W Polsce za największą barierę dla rozwoju telepracy można uznać fakt, 
że słowo „telepraca” nie jest rozpoznawalne przez 41,9% przedstawicieli bada-
nych przedsiębiorstw. 

Liczba osób zainteresowanych telepracą wzrasta. Co trzeci pracownik umy-
słowy i co trzecia osoba z wykształceniem wyższym czuje się psychicznie goto-
wa do pracy w tym systemie, najczęściej motywując swoją decyzję problemami 
komunikacyjnymi dużych aglomeracji  aż 7% ogółu zatrudnionych tylko na 
dojazd do pracy każdego dnia traci ponad godzinę, do tego jeszcze trzeba wziąć 
pod uwagę czas stracony w drodze powrotnej. 

W Polsce telepraca jest promowana od kilku lat głównie w aspekcie pomocy 
w zatrudnieniu osobom niepełnosprawnym. Telepraca jako forma zatrudnienia 
jest popularna w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych i w Europie na odle-
głość pracuje po 40 mln osób. Wśród krajów europejskich w zatrudnianiu tele-
pracowników przodują kraje skandynawskie (w których w ten sposób zatrudniona 
jest prawie co piąta osoba) oraz Belgia i Holandia. Średni poziom zatrudnienia 
telepracowników w krajach UE to 11%. W Polsce telepracownicy stanowią 1% 
zatrudnionych [Karp 2007]. 

Pierwszą instytucją w Polsce, która dostrzegła szanse wykorzystania tele-
pracy przez osoby niepełnosprawne (głównie ruchowo), była Fundacja Pomocy 
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo [Daszkowski, Karwic-
ka-Rychlewicz 1999]. 

Rozwiązania związane z organizacją telepracy można zastosować do telee-
dukacji, e-edukacji, zwłaszcza na poziomie studiów wyższych czy podyplomo-
wych. Zbliżone są korzyści i niebezpieczeństwa. W kontekście przytoczonych 
tutaj zjawisk postrzegać należy problem koniecznych przemian w technologii 
edukacji zawodowej. Przygotowanie wychowanków do świadczenia telepracy 
wymaga rozwiązania wielu nowych, dotychczasowych sporadycznie występują-
cych w procesach edukacji wspomagających rozwój kompetencji zawodowych 
[Furmanek 2008: 475]. 
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Prawne aspekty telepracy 
W 2007 r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy regulujące zatrudnienie 

w formie telepracy, które są pierwszą regulacją dotyczącą telepracy w polskim 
prawie. Za definicję telepracy i podstawę telepracy przyjmuje się art. 128 k.p., 
z którego wynika, że osoba świadcząca pracę powinna znajdować się w zakła-
dzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Telepra-
cownik jest pracownikiem, który wykonuje pracę (odpłatnie, osobiście, określo-
ny rodzaj pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem) i przekazuje 
pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komuni-
kacji elektronicznej (art. 675 § 2 k.p.). Uzgodnienia między stronami dotyczące 
formy zatrudnienia mogą nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie 
zatrudnienia (art. 677 § 1 k.p.). Warunki wprowadzenia telepracy, tj. opracowa-
nie technicznej strony przedsięwzięcia, zawarcie porozumień i umów z pracow-
nikami, określono w art. 676 § 1 k.p. Zatrudniając telepracownika, pracodawca 
ma obowiązek dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, ubez-
pieczenia sprzętu, pokrycia kosztów związanych z instalacją i serwisem sprzętu, 
zapewnienia pomocy technicznej i niezbędnego szkolenia w zakresie obsługi 
sprzętu. Istnieje także możliwość zawarcia z telepracownikiem odrębnej umowy 
dotyczącej wykorzystania przez niego niezbędnego do pracy sprzętu. Jeżeli tele-
pracownik wykonuje swoją pracę w domu, pracodawca jest zwolniony z obo-
wiązku zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń pracy. 
Pracodawca za to powinien zadbać o to, aby telepracownik nie był traktowany 
mniej korzystnie w zakresie warunków zatrudnienia, awansu i szkoleń oraz nie 
może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu realizacji zadań 
w formie telepracy (art. 67 § 1–2). 

Telepracownik ma obowiązek wykonywać swoją pracę w godzinach okre-
ślonych w umowie. Przysługują mu takie same przerwy wliczane do czasu pracy 
jak pracownikom w zakładzie pracy. Powinien potwierdzać swoją obecność na 
stanowisku pracy w umówionej z pracodawcą formie, usprawiedliwiać nieobec-
ność. W rozdz. 67 k.p. została zapisana kwestia kontroli pracy telepracownika 
przez pracodawcę, która nie może naruszać prywatności pracownika i jego ro-
dziny. 
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Streszczenie 

Opracowanie stanowi analizę problemu telepracy przeprowadzoną w opar-
ciu o nowe formy organizacji świadczenia pracy. 
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Advantages and Disadvantages of Telework 
 
Abstract 

Development is a continuation of the problem analysis carried out in devel-
oping telecommuting new form of organization to perform work. 
 
Keywords: telework, the benefits of teleworking, disadvantages of teleworking. 
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Preferowane modele kształcenia zawodowego w średnim 
i wyższym szkolnictwie w Polsce 

W ciągu minionego ćwierćwiecza nasz kraj przeszedł długą drogę przemian 
społeczno-gospodarczych, zmieniając się w sposób zasadniczy w większości 
obszarów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Również w sferze 
edukacji widać wymierne dokonania, szczególnie w wymiarze ilościowym. Ilo-
ściowe wskaźniki skolaryzacji na poziomie szkolnictwa średniego, a szczególnie 
akademickiego przewyższają już dziś znacznie średnie wskaźniki w Unii Euro-
pejskiej. Ponad 90% absolwentów gimnazjów uczęszcza do szkół maturalnych 
(z przewagą ogólnokształcących) i ponad połowa z nich kontynuuje kształcenie 
na poziomie wyższym. Liczba absolwentów szkół wyższych wzrosła z 56 tys. 
W roku akademickim 1990/1991 do 497,5 tys. w 2010/2011, tj. prawie dziewię-
ciokrotnie. W tym samym czasie liczba szkół wyższych wzrosła ze 112 do 788. 

Ale jednocześnie ponad 200 tys. osób z wyższym wykształceniem pozostaje 
bez pracy (222,5 tys. w II kwartale 2014 r.). Również najliczniejszą, prawie 29-
procentową grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 24–35 lat, zaś ponad 
połowa bezrobotnych w wieku do 25 lat nigdy wcześniej nie pracowała i nie 
może wykazać się żadnym przygotowaniem zawodowym. Z drugiej strony co 
trzeci pracodawca zgłasza, że ma problem ze zrekrutowaniem pracowników 
spełniających określone kryteria niezbędne na danym stanowisku. Polski rynek 
pracy cierpi na brak specjalistów, a niedobór fachowców jest najbardziej wi-
doczny w zawodach manualnych. 

Nasuwa się pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jednocześnie jest tak 
źle (liczby się poprawiają, a opinie gwałtownie pogarszają)? 

Otóż nie od dziś było wyraźnie widać, że podstawowe zasady przeprowa-
dzonych reform systemu edukacji zostały oparte na błędnych założeniach [Kobaj 
2012; Zawłocki i in. 2009, 2014]. Pierwsze założenie to formuła 80:20, co ozna-
cza, że odsetek absolwentów gimnazjum kształconych w szkołach zawodowych 
był sukcesywnie zmniejszany z 62% w 2000 r. do 20% docelowo. Drugie zało-
żenie dotyczyło upowszechnienia kształcenia na poziomie wyższym; współ-
czynnik skolaryzacji miał być zwiększony sześciokrotnie. 

Doprowadziło to z jednej strony do deprecjacji szkolnictwa zawodowego, 
z drugiej zaś niekontrolowanej struktury kształcenia akademickiego całkowicie 
oderwanej od potrzeb rynku pracy. 
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Tymczasem w krajach o najwyższej kulturze pracy i produktywności przy op-
tymalizacji systemów kształcenia bazuje się na trzech następujących aspektach: 
 określeniu optymalnej struktury kształcenia na poziomie średnim, tj. relacji 

między liczbą uczniów w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, zgod-
nej ze strukturą popytu na pracę, (średnia w Unii Europejskiej wynosi 30:70); 

 optymalizacji struktury kształcenia na poziomie średnim i wyższym, tj. rela-
cji między liczbą absolwentów szkół wyższych i średnich zawodowych; 

 optymalizacji struktury kształcenia zawodowego, tj. relacji między kształce-
niem teoretycznym w szkole a kształceniem praktycznym w warsztatach 
szkolnych i na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
budowlanych, bankach, administracji, usługach, gospodarstwach rolnych itp. 
[Kobaj 2012]. 
Na obecnym etapie polski system edukacji nie spełnia żadnego wyżej wy-

mienionego kryterium optymalizacji i wymaga radykalnych zmian, w tym rów-
nież system edukacji zawodowej jako typowy system szkolny z dominacją 
kształcenia teoretycznego i niskim poziomem kształcenia praktycznego, w któ-
rym cała odpowiedzialność za efekty kształcenia spoczywa na szkole i organie 
prowadzącym z minimalnym zaangażowaniem podmiotów społeczno-gospo-
darczych.  

W krajach europejskich, w których od wielu lat gospodarka funkcjonuje 
w systemie wolnorynkowym, takich jak Austria, Niemcy, Szwajcaria, dominują-
cym systemem kształcenia zawodowego jest system dualny (przemienny) 
[Achleitner i in. 2012; Euler 2013; Kobaj 2012]. Ta strategia kształcenia uważa-
na jest przez wielu ekspertów za rozwiązanie optymalne w relacji: edukacja 
zawodowa–rynek pracy–pracodawcy. Ideą dualnego systemu kształcenia zawo-
dowego jest równoległe – dwutorowe – kształcenie w szkole zawodowej, gdzie 
uczeń zdobywa przede wszystkim wiedzę teoretyczną, oraz w wybranym zakła-
dzie pracy, gdzie odbywa praktyczną naukę zawodu. W tym systemie trzyletni 
lub czteroletni cykl kształcenia dzieli się najczęściej na dwie równe części, za-
chowując zasadę, że praktyczna nauka zawodu na stanowiskach pracy jest inte-
gralną częścią trzyletniego lub czteroletniego cyklu kształcenia. Stosowane są 
różne systemy organizacji, np. tydzień w szkole – tydzień na stanowiskach pra-
cy, dwa dni w szkole – trzy na stanowiskach pracy itd. W Polsce w systemie 
dualnym kształci się ok. 15% uczniów szkół zawodowych (średnich i zasadni-
czych), gdy tymczasem w Niemczech – 69%, Szwajcarii – 89%, Czechach – 
58%, Austrii – 47%, na Węgrzech – 41%, w Holandii – 38%. 

Są to przede wszystkim uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 
(ok. 52%) pobierający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy zrzeszonych 
głównie w Związku Rzemiosła Polskiego i mających status pracowników mło-
docianych. 

Wymierne zalety systemu dualnego obrazuje rys. 1, na którym zestawiono 
kraje o najwyższej stopie bezrobocia młodzieży (średnio ok. 37%) z dominacją 
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szkolnego systemu zawodowego oraz kraje o najniższej stopie bezrobocia mło-
dzieży (średnio ok. 9%), w których dominuje kształcenie dualne. 
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Rys. 1. Kraje Europy o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia młodzieży  

(dane na koniec 2011 r.) 
Źródło: [Kobaj 2012]. 
 
Implementacja w Polsce dualnego systemu kształcenia wymaga wprowa-

dzenia kompleksowych rozwiązań systemowych, które w sposób formalny po-
wiążą ze sobą szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Wprowadzane 
rozwiązania prawne muszą być korzystne dla wszystkich stron systemu, 
tj. uczniów, szkół, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy. Dziś w naszym 
kraju zarówno na poziomie średniego szkolnictwa zawodowego jak i szkolnic-
twa wyższego nie ma barier prawnych, które uniemożliwiałyby wprowadzenie 
na dużo szerszą skalę tego systemu kształcenia zawodowego na obydwu pozio-
mach nauczania. Pozwala na to zarówno wprowadzona w 2012 r. reforma 
w szkolnictwie zawodowym, jak i znowelizowane w 2014 r. Prawo o szkolnic-
twie wyższym. Wprowadzona nowelizacja ustawy wyraźnie określa i zaostrza 
wymagania, jakie musi spełnić podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, 
aby mogła prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim, których program 
kształcenia obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami nau-
kowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, 
którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punk-
tów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
kształcenia, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umie-
jętności prowadzenia badań naukowych (profil przygotowujący do pracy nau-
kowo-badawczej). Docelowo w większości uczelni, szczególnie na studiach 
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I stopnia, powinien dominować jednak profil praktyczny, którego udział procen-
towy, jak widać na rys. 2, obecnie jest bardzo niski. Uczelnia może prowadzić 
również studia o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych, 
czyli studia dualne.  
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Rys. 2. Udział procentowy kierunków o profilu praktycznym na uczelniach  

publicznych według typów uczelni (stan na 25 listopada 2013 r.) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MNiSW. 
 
Musi jednak upłynąć wiele czasu, zanim system dualny odegra znaczącą ro-

lę w polskim systemie kształcenia zawodowego. W dzisiejszym „systemie 
szkolnym” edukacji zawodowej optymalnym rozwiązaniem jest strategia kształ-
cenia modułowego scharakteryzowana we wcześniejszym opracowaniu autorów 
niniejszego artykułu [Zawłocki i in. 2014]. W modelu tym czynności wykony-
wane przez uczniów podczas zajęć szkolnych są bardzo zbliżone do tych, które 
wykonywane są na stanowisku pracy, co sprzyja dostosowaniu kształcenia za-
wodowego do potrzeb dynamicznego rynku pracy. 
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Streszczenie 

W artykule dokonano krótkiej oceny polskiego systemu edukacji po 25 la-
tach jego permanentnego reformowania, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia zawodowego. Na tym tle przedstawiono proponowane kierunki 
zmian w edukacji zawodowej na poziomie średnim i wyższym mające na celu 
zintegrowanie jej z podmiotami rynku pracy. Preferowane modele kształcenia 
zawodowego pozwalające na dostosowanie systemu edukacji do wymogów dy-
namicznego rynku pracy to przede wszystkim kształcenie dualne i kształcenie 
modułowe, reforma systemu edukacji, dualny system kształcenia, kształcenie 
modułowe, praktyki zawodowe. 
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Słowa kluczowe: gospodarka, wiedza, rozwój, kapitał społeczny, idea, kształce-
nie ustawiczne, kształcenie permanentne, edukacja, ekonomia, społeczeństwo. 
 
 
Preferred Models of Vocational Training in Secondary and Higher  
Education in Poland 
 
Abstract 

The article presents a brief assessment of the Polish education system after 
25 years of its permanent reform, with particular emphasis on vocational train-
ing. Against this background it shows directions of changes in vocational educa-
tion at secondary and higher levels in order to integrate it with the labor market. 
Preferred models of vocational training to adapt the education system to the 
requirements of a dynamic labor market is primarily a dual training and modular 
education. 
 
Keywords: reform of the education system, dual system of education, training 
modules, apprenticeships. 
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Nauka przez doświadczenie – współpraca z przemysłem  
jako element edukacji 

Wstęp 
Proces pozyskiwania wiedzy i doświadczenia jest procesem bardzo skom-

plikowanym i złożonym. W dzisiejszych czasach nie jest już wystarczające po-
zyskanie tylko i wyłącznie wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku 
studiów. D. Piotrowska [2013] opisuje wprowadzenie Europejskiego Systemu 
Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodo-
wym (ECVET) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 
W publikacji autorzy zaznaczają, że przekazywany w uczelni zakres wiedzy 
i umiejętności wykraczał poza ramy wykorzystywane w praktyce. Widzimy 
zatem, że połączenie wiedzy z praktyką jest bardzo istotne. System ECVET 
został wprawdzie opracowany dla szkół zawodowych [Laskowska 2013], ale 
można go także odnieść do Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), które zostały 
stworzone dla opisu procesu kształcenia na uczelniach wyższych. Oba te syste-
mu zakładają opis zdobywanej wiedzy w sposób, który będzie transferowalny na 
przestrzeni całej Unii Europejskiej. Założeniem KRK jest również rozszerzenie 
współpracy uczelni właśnie z sektorem przedsiębiorstw przy tworzeniu planu 
studiów. Dlatego dzisiaj studenci oprócz wiedzy muszą też zdobyć kompetencje 
z zakresu umiejętności. Umiejętności te rozwijane są w trakcie laboratoriów 
poprzez rozwiązywanie praktycznych problemów oraz innych form projekto-
wych. Projekty te mają na celu nabywanie umiejętności pracy w zespole, sposo-
bu jej organizacji oraz pozwalają na zdobycie doświadczenia z zakresu realizacji 
konkretnego problemu. 

Według K. Bromskiego [2013] wzrost produktywności w gospodarkach 
rozwiniętych zależy nie tylko od działalności badawczo-rozwojowej, ale także 
od edukacji. W obecnych czasach bardzo istotne jest umożliwienie studentom 
pozyskania zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu studiowa-
nego kierunku studiów. Dlatego zwiększona liczba zajęć praktycznych wydaje 
się być jak najbardziej uzasadniona. 

Zasadne również wydaje się być zaproszenie sektora przedsiębiorstw do 
uczestniczenia w procesie edukacyjnym. To właśnie przedsiębiorstwa dysponują 
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najaktualniejszymi informacjami z zakresu stosowanych technik i sposobów 
realizacji projektów. 

Od paru lat bardzo efektywnie rozwijane są różnego rodzaju projekty mają-
ce na celu komercjalizację wyników badań, co także jest bardzo istotne dla go-
spodarki. Z takich doniesień, jak K. Bromskiego [2013] czy W. Myszki [2010], 
możemy zauważyć bardzo dużą aktywność w tej dziedzinie współpracy uczelni 
z sektorem przedsiębiorstw. Zabiegi te mają na celu umożliwienie młodym nau-
kowcom realizacji swoich innowacyjnych pomysłów oraz ich późniejszą komer-
cjalizację. 

Niemniej jednak bardzo istotne jest też umożliwienie studentom w trakcie 
procesu edukacyjnego współpracy z przedsiębiorstwami powiązanymi profilem 
działalności z ich kierunkiem studiów. Z doniesień B. Mrówki [1999] czy 
W. Okrasińskiego [2011] możemy wywnioskować, że taki rodzaj współpracy 
jest bardzo pożądany. 

W niniejszym artykule autorzy omówią zagadnienie pracy projektowej na 
przykładzie zajęć z tzw. Projektu Zespołowego, które są realizowane na Poli-
technice Wrocławskiej przy współpracy z innymi jednostkami badawczo-nauko-
wymi oraz przedsiębiorstwami. 

Projekt Zespołowy 
Projekt Zespołowy ma na celu umożliwienie studentom zdobycia niezbędnej 

wiedzy praktycznej z zakresu studiowanego kierunku studiów. Studenci w ra-
mach zajęć realizują jeden złożony i rozbudowany projekt mający na celu roz-
wiązanie zadanego problemu. Bardzo istotny jest tutaj fakt, że dobór realizowa-
nych projektów i rozwiązywanych problemów jest bardzo swobodny. Na Poli-
technice Wrocławskiej w ramach zajęć z Projektu Zespołowego studenci mają 
możliwość uczestniczenia w tzw. Konferencji Projektów Zespołowych. W ra-
mach Konferencji studenci mają możliwość uczestniczyć w projektach propo-
nowanych przez sektor przedsiębiorstw oraz inne jednostki i centra badawczo-
rozwojowe. Swobodny wybór tematyki oraz szeroko zakrojona współpraca 
pozwalają na stworzenie wielu bardzo ciekawych i interdyscyplinarnych pro-
jektów. 

Organizatorzy Konferencji kontaktują się i ustalają z firmami dobór propo-
nowanych przez przedsiębiorstwa tematów projektów. Studenci mają możliwość 
wybrania takiego tematu. Zaletą takiego podejścia jest to, że praca nad projek-
tem przy współpracy przedsiębiorstwa zakłada uczestniczenie w spotkaniach 
przedstawicieli firm specjalnie oddelegowanych do pracy ze studentami w ra-
mach proponowanego projektu. 

Projekty są realizowane pod nadzorem prowadzącego Projekt Zespołowy 
oraz wspomnianego wcześniej przedstawiciela. W trakcie trwania projektu stu-
dentom oferowane są różnego rodzaju szkolenia z zakresu wykorzystywanych 
technik i narzędzi. Proces pracy projektowej bardzo dobrze ilustruje rys. 1. 
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Rys. 1. Proces pracy nad projektem 

 
Z pomocą rys. 1 łatwo jest rozróżnić poszczególne elementy pracy projek-

towej, a w fazie tygodniowego statusu dokonywana jest weryfikacja postępów 
zarówno przez prowadzącego, jak i firmę. W fazie pierwszej studenci w razie 
konieczności mogą skorzystać ze wspomnianych wcześniej szkoleń. Proces taki 
jest standardowym procesem pracy nad projektami, które są na co dzień wyko-
rzystywane przez firmy. Pozwala on na wykrycie błędów w trakcie realizacji 
projektu i szybkie ich wyeliminowanie. 

Podsumowanie 
W niniejszym artykule poruszono kwestie związane z kształceniem studen-

tów w ramach zajęć praktycznych na uczelniach wyższych. Przedstawiono opis 
sposobu współpracy z sektorem przedsiębiorstw oraz ich wpływ na jakość edu-
kacji. Współpraca z przemysłem pozwala studentom na lepsze zapoznanie się 
z trendami panującymi w świecie biznesu, co jest bardzo istotne z punktu wi-
dzenia dalszej kariery. Jednocześnie zabieg ten pozwala zdobyć niezbędne do-
świadczenie w pracy projektowej, które jest często mile widziane przez firmy 
poszukujące pracowników, a coraz częściej nawet staje się wymagane. 

Przedstawiony w artykule przykład Projektu Zespołowego i Konferencji 
Projektów Zespołowych pokazuje, że taka inicjatywa i współpraca jest jak naj-
bardziej uzasadniona. Firmy bardzo chętni współpracują z uczelnią, ponieważ 
współpraca przeważnie prowadzi do pozyskania nowego pracownika, który po-
przez pracę nad projektem udowodnił, że jest w stanie sprostać stawianym mu 
wyzwaniom. Czasami przedsiębiorstwa oprócz wartości merytorycznej projektu, 
którego sami by się nie podjęli realizować, traktują ideę projektów jako test 
kwalifikacyjny. Nie jest to może podejście słuszne, ale pozwala na pozyskanie 
często bardzo dobrze pracujących studentów i ich zatrudnienie. Jest to dobre dla 
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tych studentów, którzy potrafią bardzo dobrze współpracować, ale na rozmowie 
kwalifikacyjnej nie byliby w stanie dobrze się zaprezentować. 

Tak jak wspomniano, drugim aspektem jest rozwijanie przez firmy projek-
tów, których normalnie by nie realizowano z uwagi na brak wolnych zasobów. 
Umożliwienie pracy studentom nad takimi projektami jest również uzasadnione, 
ponieważ projekty nie powinny być zbytnio skomplikowane i realizowalne 
w trakcie jednego semestru przez grupę ok. 3–4 studentów. 

Widzimy zatem, że współpraca między sektorem przedsiębiorstw a uczelnią 
już na etapie I stopnia studiów jest jak najbardziej uzasadniona i niesie ze sobą 
korzyści dla każdej ze stron biorących udział w takim przedsięwzięciu. 
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Streszczenie 

Artykuł opisuje współpracę uczelni wyższej z sektorem przedsiębiorstw 
w celu umożliwienia studentom pozyskania bardziej wyspecjalizowanej wiedzy 
i umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów zespołowych. Autorzy 
pokazują na przykładzie zajęć, w jaki sposób taka współpraca przebiega i jaki 
jest wkład przedsiębiorstwa w proces edukacji. Do tej pory słyszało się, że stu-
denci przychodzący do pracy mieli bardzo rozległą wiedzę teoretyczną, ale nie 
praktyczną. Przedstawiony w artykule przykład pokazuje, w jaki sposób firmy są 
w stanie pomóc w procesie kształcenia po to, aby ten dysonans między wiedzą 
praktyczną a teoretyczną został zminimalizowany. 
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Słowa kluczowe: projekt zespołowy, współpraca z przemysłem, Konferencja 
Projektów Zespołowych. 
 
 
Vocational Education – Expectations and Needs 
 
Abstract 

In this paper authors describe the cooperation between universities and en-
terprises to provide students the ability to acquire a more specialized knowledge 
and skills that are indispensable when working on a team project. Authors show 
on an example of a project class the course of such a cooperation and what is an 
impact of the enterprise on education process. So far we could hear opinions that 
graduates coming to work in a company had a very wide theoretical knowledge 
but very little experience. An example in the paper shows how enterprises can 
help and influence the educations process to reduce the dissonance between 
practical and theoretical knowledge. 
 
Keywords: team project, enterprise cooperation, team project conference. 
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Informational and Analytical Activity of Administrators 
of Vocational Training Institutions 

Comprehensive informatization is presently an objective factor in interna-
tional development, particularly in its socio-economic, scientific, technical, 
technological and educational spheres. Comprehensive informatization stimu-
lates professional development and multitasking, as well as the emergence of 
new universal integrated professions, such as information business, information 
administration, and information security. 

The problem of informatization of education, particularly when applied to 
administration of vocational training institutions (also known as PTUs in 
Ukraine), presents a substantial scientific interest. Some aspects of information-
analytical activity of vocational schools administrators were examined by 
Petrenko [2014] and Yagupov [2012, 2013, 2014], while the development of 
their information culture was studied by Gumennyy [2013]. 

The research demonstrates that in the scientific literature currently there is 
no clear, universally accepted definition of „information-analytical activity” 
when applied to vocational institution administration. For example, Petrenko 
defines it as „...a specific kind of managerial professional activity, which is 
characterized by a targeted search, collection, qualitative and meaningful trans-
formation of information and its productive use to solve practical problems of 
managing vocational schools” [Petrenko 2014: 101]. 

Thus, „information-analytical activity” can neither be reduced to the mecha-
nisms of brain function nor to a comprehensive description of the phenomena in 
any language, nor to a strict logical relationship of different concepts and catego-
ries, nor to the imagination and intuition, nor to the formulation of complex ab-
stract laws. It is the unity of the above constituents, in harmonic synergy with 
analytical capacity, professionalism and managerial expertise of vocational 
school administrators, which results in an efficient information-analytical activity. 

Any professional activity can be analyzed in genetic, structural and func-
tional, and dynamic aspects. This study mostly concentrated the last two ap-
proaches when analyzing information-analytical activity of vocational school 
administrators. During structural and functional analysis, information and ana-
lytical activity of administrators is deconstructed into theoretical and empirical 
units, both conscious and unconscious. Dynamic aspects include mental mecha-
nisms, such as motivation, theoretical and practical intelligence, creativity, re-
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flection and self-reflection, and other psychiatric manifestations of information-
analytical activity. 

It is shown that informational and analytical activity is a kind of administra-
tion, which aims to optimize administration decision-making by qualitative and 
meaningful information processing. The process includes assessment and analyt-
ical processing of primary information, and then its results are presented to tar-
get audiences. 

Informational and analytical activity, as any kind of human activity, consists 
of certain components. It includes goals, subjects, objects, means, methods, and 
results. The goal of informational and analytical activity is the creation of a sys-
tem for information and analytical support for all phases of professional and 
pedagogical activities in a vocational school. The subject of information and 
analytical activity is the entire teaching staff, while its object is a „document-
consumer” system, or „document information consumer” system. The means 
include various technical, electronic, and/or information (information and com-
munication) tools to work with information. Finally, the result is the informa-
tional and analytical outcome developed for specific information consumers in 
a vocational school. 

Thus, the information-analytical activity as a process consists of a set of sys-
tematic activities carried out with the purpose of collecting, storing, processing 
and distributing information in vocational schools to develop information and 
analytical documents for information consumers. 

Minimum components of information and analytical activity as a process in-
clude: 
– Collection and search for information (main element); 
– Preliminary research, information-analytical processing, formulation of con-

clusions and accounting; 
– Preparation of informational and analytical documents for consumers. 

The outcome of information and analytical activities are secondary docu-
ments that model problems under investigations. Such secondary documents 
contain so-called inferential knowledge in a form of conclusions, recommenda-
tions, or forecasts, which are communicated to consumers in the form of sur-
veys, annual reports, policy briefs, etc. 

Thus, the elements of information-analytical activity for vocational school 
administrators should be understood as: 
1. An extract from the information about the object (process), which is present-

ed as a certain sign system and its further conversion to form that is compre-
hensible for the target audience. 

2. Further interpretation of the content of the information through the use of 
semi-formal and formal languages for building static and dynamic infor-
mation models. 

3. Their further substantive analysis in the context of potential application in 
managerial activity. 



149 
 

This involves the following procedures: 
– Development of new concepts, knowledge and mental models (heuristics 

linearity, rationality heuristics, representativeness heuristic, availability heu-
ristic, heuristic format heuristics, probability heuristics comparability and 
transitivity additive heuristics, heuristics immediate response, heuristics bina-
ry) and their application by vocational school administration; 

– Formation of a knowledge system that relates to the activities of vocational 
school administrators as subjects of professional administration activity; 

– Interpretation of the results of practical – professional and managerial – 
thinking, converting them to a certain model, which can be implemented in 
professional and managerial activities (such as transformation and refinement 
of existing mental models, or formalization of mental models of vocational 
school administrators); 

– Application of mental models for solving professional and managerial prob-
lems in vocational schools; 

– Formation of professional and managerial impacts on education systems and 
their subjects. 
Thus, information and analytical activity is the unity of analysis and synthe-

sis of complexity when exploring complex pedagogical system or problems. 
Importantly, analysis and synthesis occur simultaneously, i.e., analysis of the 
system as a selection of constituent elements occurs at the same time as synthe-
sis of the system derived elements. 

Thus, information and analytical activity of vocational school administrators 
should, on the one hand be seen as the implementation of information and ana-
lytical functions of their professional and managerial activities, and on the other 
– as the interaction, mutual influence and interdependence of their motivation, 
intellectual abilities and skills – practical and theoretical intelligence, creativity, 
reflection and self-reflection in the process of working with certain information. 
Due to creativity and self-reflection, thought processes have to be seen as the 
self-development and self-expansion of mental experience as a set of mental 
models that interact with each other. Self-reflection in this case is defined as the 
awareness and perception of the information and analytical activities as a whole, 
and its techniques and approaches in the analysis and synthesis process. 

Conclusions 
1. Information and analytical activity of vocational school administrators is 

a part of their professional activity, which is characterized by a targeted search, 
collection, expert evaluation, analysis, synthesis, and processing of a variety of 
information. It is related to the recognition of their managerial competence, and 
productive use of relevant information to solve administration problems under 
conditions of uncertainty and limited information. 

2. Information-analytical activity of vocational school administration has 
a common technology design (e.g. goal setting, analysis) as well as set of profes-
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sional managerial activities (e.g. planning, organization, coordination, control). 
However, it does demonstrate substantial differences on an individual level. 

3. There is a need for an information and analytical support system for in-
formation-analytical activity of vocational school administrators. This system 
should perform the following tasks: 
– Ensure the flow of information to the relevant areas of vocational school 

administration. 
– Identify the minimum and maximum boundaries of information flows in the 

implementation of information and analytical activity for administrators; 
– Determine the range of information for the intended purpose for the infor-

mation and analytical activities as the subject of professional and managerial 
activities. 
4. For the successful implementation of the information-analytical function 

of professional managerial activity, it is necessary to implement modern ap-
proaches to information technology and administration. 

This allows: 
– Technologizing of information and analytical activities, for example applica-

tion of naturally optimal algorithms; 
– Informatization of information and analytical activity, which involves exten-

sive use of information and communication tools for working with manageri-
al information; 

– Unification of information and analytical activities, which implies uniformity 
of work with information in vocational educational systems. 
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Abstract 

The article defined the nature and content of information and analytical ac-
tivity for administrators of vocational training institutions, summarized its re-
quired elements, and discussed the role of modern information technologies for 
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the successful implementation of information and analytical activities in voca-
tional school administration. The article focuses on the problem of informational 
and analytical support for the professional technical educational establishments 
(PTEEs) management and necessity of its speedy solution in the informational 
society. It defines the „PTEE management” as a combination of organizational, 
methodical, informational and intellectual types of activity concerning collec-
tion, analysis, generalization, storing, use and dissemination of information 
about different aspects of PTEEs functioning as educational system and actors of 
educational activity. 
 
Keywords: informational and analytical support; informational and analytical 
activity; informational and analytical function; informational and analytical ac-
tors; aims; objectives. 
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Modern Determinants of the Vocational Education 

Introduction 
Practical education in a future vocational school will take place in the work-

shop of practical instead of the current school workshops and practical training 
centers. The organization of a modern vocational school should take into ac-
count the current changes at the labor market. It is likely that in time of profes-
sional activity, worker will change his profession several times, which for he 
will have to acquire new skills. To face up these challenges, one should be 
taught resourcefulness in solving an independent problem, the ability to use dif-
ferent sources of information and willingness to adapt, to follow changes in 
technologies and working conditions. 

Professional work and the labor market 
The modern social and economic development depends on changes in tech-

nology, organizational forms, management and computer science tremendous 
progress in human life. These conditions have a major impact on the labor mar-
ket, where the essence and nature of change in a flash. 

According to this more human labor have been replaced by hi-tech ma-
chines, robots in the process. Newer solution transforms the nature of the work, 
because higher qualifications have been require from an employee. Therefore 
qualifications and personality represent the essence of professional competence, 
and latter also work leading us to statement [Baraniak 1998] that, requirements 
of modern professional work define not only qualified, but also and compe-
tence”. 

Working life is a term derived from work. Each of sciences defined work 
differently. The issue of work interested in philosophers, psychologists, educa-
tors, sociologists and economists. 

Preparation for work in different professions requires the new definition of 
work. You can rely on the theory of T. Tomaszewski, according to which pro-
fessional career „human activity is organized in such a way to lead to the for-
mation of socially valuable creations and to improve the quality of life of work-
ing people” [Baraniak, Butkiewicz 1998].  
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From this view teachers identify with the, taking it as a „system of internally 
coherent actions, performed regularly or permanently, based on the specific 
knowledge and skills aimed at the production of goods or services” [Wiatrowski 
2000]. 

Pedagogy and Psychology of work in addition to their profession, focusing 
on a profession personality, and so on the theory about the characteristics of 
a working man. They have a significant impact on the performance of work, as is 
supported by the results, successes and aspirations, tasks, motivation, etc. Com-
ponents of professional personality, make possible to understand the work in 
terms of its value and as sensible, useful, necessary, worthy, free, precise, eco-
nomical, business, good-winning, respected, performed under humane, safe and 
adapted to human capabilities, developing and valuing the executive [Furmanek 
2000, 2014], allowing self-realization [Lewowicki 2003]. Acc. to T. Nowacki 
„self-realization is a derivative of human activity” [Nowacki 2004]. More and 
more innovative solutions of machine and gear technology, are effect of eco-
nomic benefits of work. Here we can distinguish among such aspects as shorter, 
limited human physical effort, so mans work was replaced by a machine, an 
automaton, and nowadays robots. New working conditions and environment for 
humans are improving. Therefore, we can overcome the barrier of exhaustion, 
increase productivity, efficiency and production. Changing the nature of work is 
a creative activity that causes employee to raise his qualifications so needed in 
modern work [Vargova, Depešova, Noga 2010]. 

A need for new qualifications 
The progress of civilization requires highly skilled workers. Modern econ-

omy is being increasingly based on a knowledge. This situation places high de-
mands on a people, especially young, which form just entering the labor market. 
Intense competition on the labor market, a consistent development of infor-
mation technology, globalization and advancing process of flow of human re-
sources within the Union, mean that educated people having high qualifications 
will decide about the development of individual countries. The higher qualifica-
tions are skills for which demand grows.  

Changing nature of work raises the question: What areas of training in 
the near future will correspond to the forecasts of professional development? 
According to S.M. Kwiatkowski [Kwiatkowski, Symela 2001] These can 
include: 
– various agencies, offices, allowing setting and conducting business, 
– maintenance and operation of modern technology (computer support), 
– operation of machines and devices of modernized industries (operators in the 

following industries: groceryand wood industry, paper, glass), 
– protecting the environment, 
– Building & Construction and renovation. 
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Occupations that will dictate the labor market curse, and current in the near 
future: 
– Offices agents supporting development of business, 
– Computer support, 
– Operators of optical and electronic hardware, 
– Operators of automated production lines, 
– Investment Advisers, 
– Stockbrokers [Kwiatkowski, Symela 2001]. 

At our home labor market we observe the regularity in line with the views of 
A. Toffler and E.C. Wragg [1999] who, based on worksite, living conditions and 
longer human life, confirms the development of the information society. The 
overall objective are for them high qualifications. Combining them with other 
features such as teamwork, communication, independence, ability to adapt to 
new conditions, resourcefulness – we assign employee of today [Baraniak, 
Butkiewicz 1998]. 

The need for occupational classification 
Too slow change in occupation structures show outdated state, demanding 

a large number of corrections and changes in the following years. The transfor-
mation will then only be possible when we create employees with new speciali-
zations, ie those which will reflect the actual state of demand in the modern ser-
vices sector. 

One needs to consider how to create a classification of occupations and iso-
lated them in labor market needs? 

Across this demands comes classification of human work by Schaff [Kwiat-
kowski, Woźniak 2004], which selects five groups that are adequate for the near 
future: 
– The first group includes inspiration activities, especially research, related to 

science and the art of artistic and utilitarian. Schaff provides the extension of 
employment opportunities in such workplaces as: film, TV, radio, fashion, 
architecture, arts and crafts. 

– The second area of human activity is related to the functioning of social insti-
tutions, including education, health care, banking, commerce and other ser-
vices. 

– The third area includes activities having the character of services, providing 
assistance to the elderly and disabled, consulting firm, serving professionals, 
providing assistance in family planning, the choice of fields of study, etc. 

– The fourth group of schedule – according to Schaff – should cover the prepa-
ration of highly educated professionals to the organization of production, ser-
vices and ensuring computerized systems. 

– In the fifth group are located competencies related to the life and valuable use 
of free time. Classes here include the rank of sport, tourism and culture, guid-
ed by professionally trained instructors. 
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Analysis of occupations for vocational education in Poland shows the 
changes, expressed by the presence of new specialties, professions such as in-
formation technology, technician, tradesman, car mechanic, technician organiza-
tion of tourism, information technologies. This profession will be chosen more 
often than heavy industry, metallurgy, etc. Classification opens the way to meet 
the aspirations of non-productive services, affecting the market in Poland, caus-
ing its development. An example is eg. The activities of commercial services, 
banking, telecommunications, so called outsourcing etc. This sector is one of the 
most dynamic areas of work where the key will be competences shown by the 
European Union (White Paper on education and staff development) [Kompe-
tencje… 2005]. The one fall: 
– language skills, under which tasks mastering at least two foreign languages at 

school, 
– Technical competence understood as the ability to use hi-tech equipment, 

including elements of IT that determines the professional preparation, 
– Social competence understood as the ability to cooperate, teamwork, creativi-

ty, etc. 
Extremely big concern is to educate professionals and support staff for comput-

erized systems. These people are few in a classification of professions and special-
ties in school. We have professions having operators of industries. They can be 
a preliminary stage of dissemination of modern technology mechanization in work. 

According to R. Gerlach [2003] This amendment clarifies the direction and 
speed of change that belong to the tasks of education and address the needs of 
modern students preparation, which will dominate the computer as a tool to ob-
tain information for workflow and process control, as well as the need to shape 
attitudes, ideas, conceptual thinking, innovative, creative and appropriate respect 
to the values of society, others, themselves, the world of culture, environment, 
etc. The market analysis provides growth of sales, economics, network opera-
tors, tax advisors, pension, health insurance and trading in securities and stock 
exchange. Other professions will force predisposition to consult the use of online 
information, search engines for messages on behalf of using information sys-
tems, databases. Other industries – tourism, telecommunications, social services, 
management, culture and health care, own business – call for new skills. The 
diversity of knowledge and skills needed in the labor market requires a con-
sistent changes in education in most fields. 

Summary 
From professional work follows the concept of vocational qualifications that 

leads to vocational training. According to Z. Wiatrowski [2000] the results are 
understood as a set of personality features of employee describe not only layouts 
of mental and practical skills crucial for accuracy, usefulness and effectiveness 
of work, but also a positive motivating system and the status of professional 
competence, setting qualifications a highest skill. It should be noted that consid-
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eration professional training in terms of the result comes down to assumption 
that the competence are emerging from the professional qualifications, and have 
impact on the quality of professional work. 
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Abstract 
New education goals, a new teaching content requires from a teacher appli-

cation of other, also more active teaching methods, and from students require 
a lot of commitment and increased independence. 

This paper shows selected conditions of vocational education, paying atten-
tion to the needs of acquiring new skills and the need for classification of occu-
pations. 
 
Keywords: vocational education, professional career, the labor market, modern-
ization, qualifications. 
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A key challenge for reforming of the national education system, which fol-
lows from the chosen by Ukrainian society and enshrined in the Association 
Agreement course to European integration, is to accelerate the processes in 
Ukrainian education system which move it in the direction of entering into Eu-
ropean educational space, where the use of the scientific potential of society and 
the training of highly qualified teaching staff are becoming increasingly im-
portant. Unprecedented amount of knowledge and information, frantic their 
growth rates and complexity devalue the simple acquiring of facts, mastering of 
frozen algorithms and study of established theories. As a result, it becomes im-
possible to rely on the traditional way of teaching. Quickly developing infor-
mation society requires constant updating of knowledge throughout life, that is 
reflected in the modern concept of lifelong education. 

On the other hand, at the present stage the Ukrainian society is experiencing 
one of the most dramatic moments in its history, and therefore it also raises rele-
vant specific demands to the reform of national education, related to overcoming 
the economic crisis and the elimination of shortcomings in the development of 
national identity awareness. It should be noted that to implement the comprehen-
sive national education reform towards the European standard the educational 
system challenged Ukrainian educators to develop an adult education almost 
from zero line. According to expert estimates of the National Institute for Strate-
gic Studies „adult education is in its infancy now. There are rare stochastic 
events, but any system practically absent” [Karpenko 2010]. 

However, at the same time it is noted that continuous education is focused 
on the three objectives. Institutions performing two of them were present in the 
educational system of Ukraine for a long time – professional development (for-
mation of highly qualified personnel) and rehabilitation (social adaptation), but 
they have not acquired the reputation of an effective modern education institu-
tions in the previous days of their existence. The third objective of lifelong edu-
cation is suggested to „accommodate different individual educational needs of 
citizens, such as language training, obtaining psychological, cultural and other 
knowledge, communication skills, special abilities, etc.” [Karpenko 2010]. This 
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objective has not been under systematic focus on either by the authorities or by 
society yet, and therefore, it requires special attention of educators. 

The purpose of the article is to study the current state of lifelong learning in 
Western Europe and Ukraine to seek the possibility of introducing models of 
adult education with regard to the best European experience and creative use of 
Ukrainian pedagogical heritage. 

Formation of the concept of lifelong learning occurred at the end of the 20th 
century, and the completion of its formation can be attributed to the publication 
by the European Commission the Lifelong Learning Programme in 2006. Over 
the years the problems of the theory and practice of adult education, lifelong 
learning, continuous education engaged M. Knowles, R. Dawei, E. Lindeman; 
trends of adult education also studied by T. Desiatov, M. Matyushkina, 
N. Nychkalo; and A. Rogers, P. Coombs A. Vasilenko (issues of non-formal 
adult education). The issues of forming new culture of personality have paid 
attention by researchers Kulyutkin Yu, I. Anosov, I. Zyazyun, S. Sysoiev, 
L. Sihayeva, L. Lukyanova, A. Martirosyan. Scientists E. Ogarev, B. Onushkin, 
S. Zmyeyev, S. Sobolev saw continuous education as a system that ensures the 
development of a person. The experience of Western Europe and the world in 
the field of adult education studied by I. Zhernoklyeyev (about Nordic Europe), 
A. Chebotarev (about Italy), S. Kovalenko, A. Toporkov (about UK). Also, 
Ukrainian scientists paid close attention to the issue of European Adult Educa-
tion outside the EU: T.Kuchay, I. Gryshchenko, A. Galagan, G. Mikaberidze – 
adult education in Japan, L. Knodel – in Israel. So, thanks to their efforts the 
theoretical frameworks of lifelong education were substantiated and the analysis 
of experience of functioning of national systems of adult education in developed 
countries took place. 

As mentioned above, in Ukrainian educational space it has not paid attention 
to the system of adult education development towards meeting spiritual needs 
and personal cultural interests which are not directly related to professional ac-
tivities. However, this area can significantly affect the formation of an active 
civic position of population and its maintaining throughout life, promote psycho-
logical balance of the personality, extend the worldview and general education 
of people, help to fill the leisure time with spiritual meaning, it can give people 
the opportunity to learn or improve their knowledge and skills in their favorite 
business or crafts, which can later become the second specialty. In the past, the 
Soviet and post-Soviet times, elements of adult education in Ukraine existed 
mainly in the system of clubs (or palaces) of culture for workers of different 
industries and covered stage genres (singing, dance, theater) and crafts (includ-
ing tailoring). But in the last decade so-called „club activity” almost disappeared 
and new, modern forms of adult leisure education have been appear intensely, 
activities of which are spontaneous in terms of system approach to education in 
the society. Given the financial basis of their organization, these new forms of 
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adult education operate under commercial service sector or NGOs (by volun-
teers). Typically the state is not the founder of these activities and more – almost 
does not effect and does not regulate their activities (except legal and criminal 
necessity). The most common among people today is dancing, gyms (mostly 
commercial), modern and authentic applied crafts (often carried out at the ex-
pense of the organizers or volunteer enthusiasm). It should be noted the tendency 
to increasing the number of irregular activities, such as workshops, seminars, 
training during folk and contemporary art festivals, holidays and vacations. Also, 
it is noted an increase in the number of attempts to transfer Western experience 
in Ukraine, especially in the field of work with new for the Ukrainian society 
kinds of groups, requiring adaptation in society (refugees, disabled after war 
persons, demobilized from military service ones). The organization of such ac-
tivities is carried out often with the involvement of Western experts or local 
young people who received such education abroad and occurs mostly on a vol-
unteer basis. 

It is assumed that the state will gradually regain a management role in the 
field of lifelong education, because in considerable extend here the social and 
cultural attitudes of citizens, the mood of society are forming. For this is neces-
sary to intensify efforts for accelerating the development of a systematic ap-
proach, one of the key points of which is the question of determining courses 
and their content, program and methodologies. This implies a large amount of 
preparatory work. Therefore, to accelerate the implementation of lifelong educa-
tion in Ukraine in modern Western meaning is appropriate, together with West-
ern development of lifelong learning, to use creatively the existing Ukrainian 
experience, such as the experience of extracurricular education system in 
Ukraine. The system of institutions of extracurricular education in Ukraine is 
a state, well developed, covering all regions of Ukraine. It is the successor of the 
Soviet system of pioneers’ clubs, and today its basic unit is house (or center) of 
children and youth art development. Classes in the Houses for children and 
youth are conducted exclusively by programs and methodologies, which are 
specifically developed for extracurricular education of children and approved for 
use by special commissions. This system of extracurricular education for chil-
dren has always been under the control and regulation of the state and is now an 
unique positive heritage of the Soviet era where not only managed to keep the 
old teachers with high specific education and skills but also to educate a new 
generation of extracurricular education professionals. 

However, it should be noted that unlike the creative use of programs of ex-
tracurricular education courses for adult education, the problem of methodologi-
cal foundation for adult education cannot be solved by resources of extracurricu-
lar education. For adult education is important to consider the characteristics of 
an adult, including his life experience, which should be used in training as com-
ponent of the content. For example, British researchers suggest various adults’ 
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characteristics that must be considered in the study, the main ones are: the pres-
ence of adults own motivation to learn; determination of the learning process of 
professional, social, domestic and temporary factors; there are some educational 
stereotypes because from previous educational experience which may promote 
or hinder the new study [Kovalenko 2005: 54–59]. 

Therefore, summing up, it is proposed to use the existing experience of 
Western countries lifelong education and for creating of educational models in 
adult education (courses) to take as a base already developed and improved 
courses (program and content of education) of the national system of extracur-
ricular education for children, which will be improved according to the teaching 
methods for adult students. 

From the analysis of continuous education in other countries, beneficial for 
Ukraine could be the experience of Japan in the implementation of the concept 
of lifelong learning as the main driving force of social progress, and the Japa-
nese idea of parental interference into children’s education [Kuchai 2014]. It 
should be mentioned Italian experience in adapting of existing adult education 
system to change of tasks due to the significant increase of the flow of immi-
grants from Africa [Chebotarova 2014]. Also, the experience of continuous edu-
cation in Israel, which considers work with immigrants and specific expertise 
with training of demobilized military, whose education was interrupted by mili-
tary service, may be useful [Knodel 2014]. But first of all it is appropriate to 
explore the experience of the Nordic countries which have achieved the highest 
percentage of citizens in age 25–65 years old involved in various forms of life-
long learning – from 19% in Norway, 22% in Finland, 24% in Denmark, 29% 
Iceland up to 32% in Sweden. In comparison with the lowest indicators in Bul-
garia and Romania, less than 2% and the EU average – 9% [Karpenko 2010]. 

On the issue of providing training content of courses for adult education, 
since the idea of continuous education in general and the idea of education for 
fun in leisure time in particular is a new and unusual for Ukrainian society, it has 
been assumed by author that above all things courses should include knowledge 
and skills which are in the greatest demand of society. Today the Ukrainian so-
ciety is experiencing a great increase of national idea. The reappearance to na-
tional historical roots is one of the ways for surviving of people, especially in 
times of war danger. Therefore extension of centers of popularization inherited 
crafts for children and adults becomes particularly important in modern Ukraini-
an society. To illustrate the thesis above, a course of design of Ukrainian wom-
en’s folk shirt has been prepared by the author and performed: in 2014 – at the 
industrial complex in the town Bucha (Kyiv region) for employees of the office 
state sphere; in 2015 – at the House of Children and Youth Holosiyvski district 
of Kyiv for parents of pupils of Exemplary fashion design studio for children 
„Industriya mody”. Basing on the several modules of the author’s own training 
program for extracurricular educational institutions [Khodorivska 2012], and 
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considering the aforementioned methodological specifics of adult education, 
a short 4 months course has been chosen, which was carried out by project 
method and had the aim to produce a certain product – Ukrainian folk shirt by 
the own sketch with the completion of all phases of the project from schematic 
drawings, through the study knowledge for the project design and technical per-
forming with its artistic finishing, up to the end-product. The course contains the 
necessary basic elements of artistic and technological education, which in gen-
eral are set out in the author’s program and recommendations to it [Khodorivska 
2014], ie information on Ukrainian folk costumes including shirts, kinds of their 
designs and decorations, symbols of Ukrainian folk art; basic knowledge of ar-
tistic composition and chromatics, design of clothes and sewing. The course 
consisted of theoretical knowledge and practical skills and performed through 
lectures, workshops, consultations and excursions. 

Both courses have been successfully completed, the intensity of them in 
4 times exceeded the intensity of teaching children on the same program, the 
most desirable schedule of classes for adults has been adjusted – once a week for 
4–5 hours (as opposed to child norm, that does not exceed 6 hours per week 
divided into 2 or 3 sessions). It is planned to continue the development of cours-
es for adults, bearing in mind not continuation of this course, but the creation of 
similar course-projects in design based on inherited crafts: weaving, knitting, 
Petrykivska painting of fabrics, felting and more. It is appropriate to develop 
a two-part structure of the course: artistic part of the course concerning of inher-
ited folk culture and basic artistic knowledge remains the invariant, and another, 
variable part of the course changes – the object of design and study of craft for 
the project implementation (for instance, making of traditional Ukrainian belt-
„kraika” using tapestry weaving). 

Conclusions 
1. Using the system of extracurricular education of Ukraine, which by its 

characteristics is a nonformal [Vasylenko 2014: 174], but already has become 
usual for the population, helps to overcome outlined [Karpenko 2010] problem 
of superficial attitude towards nonformal education in society. 

2. The introduction of short courses for adults brings up the habit and the 
need to study in leisure time, gradually promotes the formation of worldview 
people to the concept of continuous education throughout the life as a life prin-
ciple. 

3. Planning courses for adults on the basis of extracurricular education pro-
grams for children, it is necessary to account that training process of adults is in 
3–4 times more intense and, therefore, quick than with children. That is course 
of extracurricular education designed for 2 years of studying with children may 
be performed by a group of adults in six months, but with some single, specific 
object and for another scheduled sessions (one long session per week). 
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4. It can be recommended to use in the continuous education not only pro-
grams and content ensuring of courses, but also existing staff of extracurricular 
education who are fluent in the subject and can quickly and efficiently adapt to 
the needs of adult education. 

5. Organization of sessions with adults-parents of pupils on the basis of in-
stitutions of extracurricular education for children contributes to improving rela-
tions and mutual understanding between children and parents, parents and teach-
ers, and also draws attention of parents to the problems of upbringing and quali-
ty of education of the younger generation. 
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Abstract 

The paper examines the development of foreign systems of adult education 
and current state of this branch in Ukraine. It was assumed that in a process of 
implementation the lifelong education in Ukraine, together with exploring the 
Western concept of Lifelong Learning, it could be beneficial to use the experi-
ence of Ukrainian extracurricular education for children in part of forming the 
content for adult courses. In the addition to the above, the practical example of 
this thesis was discussed. 
 
Keywords: continuous education, educational system, lifelong learning, adult 
education, extracurricular education, inherited crafts, educational program. 
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Using of International Standards of Quality  
in the Vocational Training of Employees  
of Marine Profile on Their Workplaces 

The relevance of the problem 
The formation of Ukraine as a highly developed European country defines 

the primary goal for the society: to achieve high economic performance and 
competitiveness of products and services on a global level, the priority economic 
goals as the stability conditions of the enterprise. All this makes the employer 
and the state to train workers according high standards. 

Professional training of staff in workplace is regarded as the optimal form of 
interaction between employer and employee, which is an effective tool for 
strengthening competitiveness and, as a consequence, the employment of the 
individual, the solution of social problems, contributes to the preservation of per-
sonnel potential of enterprises to create new jobs, becoming a career employee. 

Improving the quality of services provided in the maritime complex necessi-
tates international cooperation at European level in the field of vocational train-
ing staff in the workplace. Become necessary open and clear approaches to the 
formation of professional competence of employees of maritime profile and 
criteria for the quality of its training. Improving the quality of vocational training 
of workers in the workplace of marine profile contributes not only to the com-
petitiveness of the services provided shipping company, but also has a great 
influence on the improvement of their social and professional mobility of work-
ers. Therefore, common approaches to training of personnel in the workplace 
become necessary, which are declared in the International Convention on 
„Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978” (STCW) [2012]. 

Rule 1/8 „Quality Standards” of the STCW Convention clearly states that all 
training activities, competency assessment, Certification, validation and revali-
dation of diplomas, which is carried out the necessary organization, was held 
under constant surveillance through a system of quality standards in order to 
ensure achieve certain goals, including those related to not only the assessment 
of competence of seafarers, but also the qualifications and experience of instruc-
tors and examiners [STCW…, 2012]. Therefore there is a need for radically new 
approaches to the determination of the parameters in the content of vocational 
training of workers in the workplace of marine profile. 
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Analysis of recent research and publications 
The problem of the quality of education is represented in dissertations of 

domestic and foreign scientists (O.L. Anufrieva, L.I. Danilenko, V.P Panasiuc, 
L.M. Petrenko V.P Stelmashenko and others), monographs (V.A Kal’nei, 
H. Ostroverkhova, S.E Shishoff), scientific publications (V.O. Golovinova, 
V.P. Golovinov, N.V. Zhytnyk, O.I. Lyashenko, O.YA. Savchenko, A.I. Sevruk, 
A.I. Subetto, O.YA. Shcherbak and etc.). It is proved that the quality of educa-
tion significantly affects the outcomes of education and its implementation in the 
professional training of personnel is a significant step forward compared to the 
situation when schools were content with only quantitative characteristics of the 
results. However, this approach is more aimed at improving the quality of voca-
tional education in VET schools of different accreditation. For educational insti-
tutions of vocational training staff in the workplace, the implementation of this 
task is a powerful thing that needs to be closely related to the structure of the 
entire production process of training skilled workers. 

Therefore, the purpose of the article is to examine the relationship between 
quality management system service of shipping company and management of 
quality of workers’ vocational training in the workplace of marine profile as 
a planned development cooperation, from which depends largely on the tech-
nical level of production, quality of services, as well as the increase in the share 
of highly qualified specialists. 

Statement of the material 
To achieve this objective it is necessary to consider the process of quality 

management in the shipping company that performs the selection and assembly 
of ships' crews. In the first place, the organization defines and documents the 
steps for the implementation of quality requirements. To meet the requirements 
to service, the shipping company: 
 Develops programs (plans, schedules) of quality; 
 Identifies and acquires the necessary control (including Testing tools and 

programs) and technology including hardware, computer, software, infor-
mation and communication equipment, as well as skills that may be needed 
to achieve the required quality; 

 Provides compatibility for the selection, verification, coordination and direc-
tion of interns – trainees in crews, in order to implement the requirements es-
tablished programs shipboard training; 

 Establishes requirements for appropriate verification services at a particular 
stage of its implementation; 

 Defines the rules and criteria to the appropriate procedure for selecting can-
didates for the crews of ships, their documents and evidence, including those 
that contain elements of subjectivity; 
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 Assess and predict future demands of the shipping company for skilled work-
ers and graduates;  

 Defines the requirements for the identification, preparation, storage and access 
to quality data. 
In addition to this, it should also be noted that the shipping company is in-

terested in that at all levels of its structure, including life-support system of the 
company (service fleet management, human resources, finance, and others) eve-
rybody was interested in a clear idea of the importance of the requirements of 
international conventions, IMO Resolutions and compliance with the quality 
management system at their workplace [IBO-9001-2008]. 

Implementation of these requirements to the staff of the company can be 
provided: 
Correct and clear policy for Human Resources, which takes into account the 
features of the selection and qualification of personnel in manning of vessels and 
timely respond to changes in external conditions for their training; 
 Staff of the company, which is necessarily a major factor in the growth of 

professional sailor, increasing its competitiveness and mobility; 
 Planning for staffing fleet associated with the process of training, retraining 

and advanced training of seafarers and promotion of promising specialists. 
Accordingly, the successful implementation of eight quality management 

principles leads to the fact that the staff of the company is experiencing a posi-
tive attitude to the problems of management of the company ships seafarers who 
acquires self-confidence, desire to organize their labor, to perform at a high level 
of quality and in the perspective of tasks, while receiving the material and moral 
satisfaction from the work done. 

The study on this issue (in the Ukrainian Danube Shipping Company, as the 
only state-owned enterprise maritime complex of Ukraine and the national carrier 
№1) showed that actual implementation in practice of the company's transport 
services in the international transport market, provides, in the first place, the pro-
cess of training with taking into account the peculiarities of the functioning of the 
enterprise and obtain the final result of its activities. Therefore, the role and place 
of training department of the shipping company (in this case – Training Centre 
UDP) are clearly defined in all its organizational structure, as well as in the rela-
tions of the shipping company with the International Maritime Organization. 

The shipping company is developing documented procedures consistent 
with the requirements of the Quality Management System (QMS) and the estab-
lishment of the quality policy and, at the same time, developing and implement-
ing the company's policy on professional competence and training of personnel 
in the educational division of the company, indicates that properly prepared and 
trained Staff will affect the quality of the service provided, as well as the will-
ingness and desire to show how you can better meet the needs of the customer. 
Documented policy on the quality of training of seafarers includes: 
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 Improving the quality of vocational training specialists at all levels in accord-
ance with the requirements of the International Convention on Training, Cer-
tification and Watch keeping for Seafarers, 1978 (STCW); 

 Increasing the prestige and recognition of the institution of the shipping com-
pany at the national and international market; 

 Formation of professional competence of marine specialists to meet the re-
quirements of scientific and technical progress and by the application in the 
educational process simulators; 

 Reduction of „bad quality” in the preparation of seafarers, widely using 
methods for demonstrating competence specified in the relevant tables and 
sections of minimum standards of competence of the STCW Convention. 
Thus, we find that the main figure of the shipping company is the sailor, 

whose work depends on the company's image and its welfare. Being the reason 
of all ship accidents, the human factor has long gone to the forefront of the ma-
rine community. Lack of skill level, psychological unpreparedness overload, loss 
of self-control in emergency and non-standard situations, lack of support and 
constant monitoring by shore-based, multinational Crewing – these are just some 
of its components. Therefore, to minimize its impact on the emergency fleet can 
only be an introduction to the activities of the shipping company’s safety man-
agement system and quality. It means that each member of the crew sufficiently 
understood the instructions and requirements of the system to the level of his 
professional knowledge and skills, experience in each judicial office, the neces-
sary qualifications in terms of mandatory rules and regulations (the minimum 
standard of competence), was suitable for medical condition at the time of ap-
pointment to the ship. The implementation of this approach is through the con-
trolled formation of professional competence through the use of simulators in 
training and simulator systems for safety assessment in determining the risk and 
management at the stage of making responsible decisions in emergency and non-
standard situations. 

Prevention or significant reduction of accidents is possible by the introduc-
tion of safety and quality management, as evidenced by the current policy of the 
International Maritime Organization, reflected all the safety requirements of the 
International Management Code for the Safe Operation of Ships and pollution 
prevention (ISM). Execution of actions aimed at protecting human life and limit 
losses from the effects of accidents, as well as risk management in an irregular 
situation are the basis of trouble-free operation of the fleet. 

Transparent system of responsibility and authority specified in the ISM Code, 
presupposes the existence of clear and understandable principles of shipping safety 
and quality of services, as well as in the development of the technical characteris-
tics of simulators. In addition to these, the International STCW install the appro-
priate requirements for the use of simulators, which are set out in section A-I/12 
„Standards governing the use of simulators” [STCW…, 2012: 102–103]. 
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The decision of the Maritime Safety using simulators provides activities 
whose minimum regulated International Safety Management Code ships and 
pollution prevention (ISM) to perform the following steps: 
1. Identification of the problem, which is inherent in the operation of the simu-

lator. 
2. Assessment of the relevance of the work carried out in the process simulator 

based on professional experience sailor. 
3. Limitation of the problem the task of protecting the life of the crew and pas-

sengers, cargo and the environment is carried out based on the fact that the 
vessel is a high risk, the change in mass production and dangerous. 

4. Determination of objectives, in the form of bringing the requirements of the 
ISM Code in the work of the crew of the vessel and the solution of the prob-
lem situation in the mining simulator. 

5. Formation of the eligibility criteria and the proper operation of the quality 
management system and the Security Council on the simulator, according to 
the principle of complete supplement that consists of two differentiated sub-
criteria: „inconsistencies” and „significant inconsistencies” that can be ap-
plied only in respect of objective evidence, based on identified in the course 
of inspections on the vessel. 
This separation into individual steps provides a clear sense of its structural 

construction, and in the process allows simulator training to find the optimal 
solution in terms of intermediate results and alternatives. Moreover, the main 
activity of the shipping company management quality system and Security 
Training Center has consciously perform the functions consisting of the actions 
of members of the crew and procedural operations by the design of the system 
simulator [Regulations…, 1999]. 

In this case, the ISM Code identifies three categories of persons in UTC: 
– Management Training Center and safety policy and quality in teaching staff 

of the company on simulators and training complexes; 
– Appointed persons UTC, which are obliged to monitor compliance with the 

requirements of safety and quality of training in the gym, where the training 
of company personnel; 

– The crews of ships passing training in UTC and are required to implement 
a policy of safety and quality by performing further their professional duties 
to the company's ships. 
Thus constructed system has a linear relationship, referred to security fea-

tures and quality with the use of proven standards of control that allows you to 
concentrate all the problems on these issues in the form of individual training 
modular units, and with maximum efficiency to solve them using simulators. 

Scientific maritime training centers are under the control of the Maritime 
Administration of Ukraine and the State Inspectorate of Ukraine on Safety at Sea 
and River Transport („Ukrmorrechinspektsiya”), which according to the Regula-
tion on Inspection of Organizations and their Enterprises and Institutions that 
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conduct training of seafarers, approved by the Ministry of Transport and Com-
munications of Ukraine dated 25.11.2004 №1042, registered with the Ministry 
of Justice of Ukraine 13.12.2004 for №1577/10776 [holds the actual review by 
checking the status of logistics, personnel, documentation, information and edu-
cational software NTZTS for compliance with the requirements of applicable 
law to the appropriate areas of training, monitoring the conditions of seafarers 
training. „Ukrmorrechinspektsiya” in 2014 audited the 49 SEC to assess compli-
ance with the level of training of seafarers in the SEC requirements of the Inter-
national STCW Convention, as amended by resolutions and other documents of 
the International Maritime Organization, the national requirements. 

Special attention in the implementation of a comprehensive inspection was 
paid to the presence of SEC policy of quality management system at all levels of 
production and learning processes, condition and quality of teaching and pro-
gram documentation, training and methodological support of the educational 
process, compliance with minimum standards of competence in the preparation 
of the sailors, the presence of certificates of conformity for exercise equipment 
that uses NTC learning and knowledge control instructors and teaching staff, 
their qualifications and expertise for training and control of knowledge, skills 
and professionalism in the simulators; availability of quality standards and sys-
tems, providing control over their support. 

The carried out inspections showed that the present time software simulator 
are obsolete and needs to be updated, and the requirements for technical and 
operational performance simulators should be brought into line with the re-
quirements of the STCW Convention. In most SEC (about 70%) use simulator 
training on a rented basis, which significantly reduces the quality of training of 
seafarers, as most of these simulators do not create a real perception of transac-
tions processed, and serve only specific complement to the theoretical part of the 
training of seafarers. Also noted that there are no clear psychological and peda-
gogical recommendations for the development of appropriate tasks instructors 
and teaching staff, and this reduces the role of the simulator as a technical means 
of education, is not conducive to an objective assessment of professional compe-
tence of trained seafarers. 

At the conclusion of inspections SEC „Ukrmorrechinspektsiey” decision was 
made about the need to conform in accordance with accepted requirements of the 
STCW Convention to simulators, to enhance their practical orientation and quality 
of processed tasks, as well as research to provide psycho-pedagogical content of 
simulator training and to improve the Teaching Excellence. 

New documents that should empower educational institutions that conduct 
simulator training of seafarers are defined: 
1. A clear definition of training and simulator training centers in the system of 

training of seafarers, their role in providing fleet qualified professionals who 
will ensure trouble-free operation of the fleet at the national and international 
levels. 
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2. Appointment of simulators for mandatory training, special and specialized 
training in accordance with their quality certificate. 

3. The terms of the introduction of new technical and operational, psychological 
and pedagogical requirements when working in the simulators, and terms of 
using of old simulators. 

4. Allocated minimum equipment simulator teaching aids, sufficient to com-
plete students’ perception presented problems. 

5. Determine the minimum and maximum configuration simulators to optimize 
the tasks and the quality of training of seafarers. 

6. Supplemented requirements for psychological and pedagogical training in-
structors and teaching staff, as well as the requirements for each of the man-
datory training programs. 

7. Adoption of the restriction on the number of students in the workplace and 
duration of training simulators based on psycho physiological requirements 
for this type of training. 

8. Develop and recommend the use of simulator training with a list of training, 
teaching and reference materials, the availability of the workplace trainer 
mandatory normative literature, including requirements for a quality man-
agement system and the Security Council. 

9. A clearly defined name and composition of the equipment, its software for 
each type of professional, special and specialized simulator training. 

10. Strictly described and recommended a mandatory function of instructional 
space for each type of simulator. 

11. Recommendations on general requirements for the simulation of emergency 
situations (including those of swimming, types of ships, bound by documen-
tary evidence of professional competence of the members of the ship’s crew). 
Based on the requirements of simulators, which are defined the International 

STCW Convention, have developed national requirements for use in training 
simulators in the STC: 
1. The documents used in the simulator should be reduced to a single form in all 

directions simulator training to meet the requirements of the QMS and Sat. 
2. There must be given the full transcript of the basic terms and definitions used 

in the simulator training. 
3. Clearly should be limited to the scope of the simulator and its purpose for the 

training or supervision. 
4. Determine the minimum composition and configuration of the equipment, 

which worked through appropriate exercises. 
5. The requirements for workplace instructors and trainees jobs, so as to ensure: 
– Enable or disable the simulator, or termination of any action, simulating 

emergency process; 
– Implementation of a training exercise scenario; 
– Operational management of the entire process of working out the exercises; 
– Backup progress exercises for further analysis. 
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Updated and expanded requirements for instructors teaching staff STC, 
namely for each type and direction of simulator training staff STC must be 
equipped with at least two instructors (teachers) working in the SEC and have, 
as a minimum: 
1. Higher Diploma (level of Specialist or Master). 
2. Work degree not lower Master (First Officer) or Chief Engineer. 
3. Experience of working on appropriated vessels not less than five (5) years; 
4. Certificate instructor (teacher), issued by the competent authority in the field 

of maritime transport, the right to conduct training on the appropriate course 
of simulator training. 

5. The certificate of attendance psycho-pedagogical minimum professional ac-
tivity, issued by an authorized institution of vocational training. 

6. Essential knowledge, skills and practical experience in accordance with the 
minimum standards of competence specified in the International STCW 
Code, with respect to the relevant type of training or assessment. 

7. Documents confirming an internship on ships in the position of Master (First 
Officer) or Chief Engineer for at least two months during the last five (5) years. 

8. Required knowledge in the field of quality management system and SUB, 
which operate in the shipping company. 

Conclusions 
The work in the SEC for the implementation of quality management system 

and the Security Council, which acts as a shipping company, showed that the 
organized system of control procedures and QMS SC provides prompt corrective 
and preventive actions to eliminate or prevent identified during the audit dis-
crepancies. Moreover, corrective and proactive action on the part of both the ship-
ping company and the SEC, is made to eliminate the causes of actual and potential 
inconsistencies that must correspond to the problems identified and be proportion-
ate encountered by or alleged types of risk during the work of crews at sea. 

A very important aspect of maintaining the QMS and Security is developed 
and implemented procedures for internal audits, which provides a constant read-
iness and effectiveness of the Quality Management System and Security in terms 
of service quality and operational safety of the fleet and, as experience has 
shown, these checks should include the following items: 
– Discrepancies; 
– Documented analysis of the damage caused by a specific person, cases of 

complaints and claims; 
– The effectiveness of the control system as a whole to achieve the goals left; 
– Suggestions for improvement of the system due to changes in the Navy, in 

the area of new rules, conventions, codes, market strategies, social situation 
or environmental conditions; 

– The degree of satisfaction of customer requirements, administrations; 
– Changes in the (nationality) candidates in the crews’ database. 
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This joint line of work in the field of QMS and Security of the shipping 
company and SEC enhances the quality of professional training company, de-
termines the close relationship between the agencies and departments of the 
company and the SEC to introduce in the educational process of new educational 
technologies using simulators raises the image of the shipping company to inter-
national level, ensures the competitiveness of Ukrainian seafarers on ships not 
only domestic companies, but also on ships of other countries. 
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Abstract 

It is proposed to improve the quality of services, professional training of 
employees of Maritime profile on workplaces, implementation training centers 
quality standards according to the Rules 1/8 „quality Standards” of the STCW 
Convention, to ensure the formation of professional competence, competitive-
ness sailor impact on increasing the level of social and professional mobility, as 
well as achieving certain goals prepare professionally-trained workers, instruc-
tor-teaching staff and examiners. Examined the influence on the quality of per-
sonnel training of Maritime profile employees, who operate in the shipping 
company; from the standpoint of encouraging the organization of training, re-
training and refresher training that meets the needs of production in shaping the 
priorities of workplace learning. 

Determined that the involvement of employees in decision-making in emer-
gency and hazardous situations from the perspective of advanced education with 
the use of simulators is the deliberate and systematic process of ensuring trou-
ble-free operation of the fleet and the link between education, science and pro-
duction. 
 
Keywords: quality system, training, international Convention and the STCW 
Code, simulator training, shipping company, marine work profile. 
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International Experience of Leaders Training 

Today passed a certain path of development laid a solid foundation on 
which is being formed management culture, there is the emergence and institu-
tionalization of the profession leader. Present stage of development of the pro-
fession can be described as the head of the period agreement on basic principles 
and norms of professional activity. Ultimately, the development of these ideas 
led to the understanding of the need for professionalization of management and 
development of the concepts of training in the field of management. 

The features of training in high school developed countries at present are: 
– providing general training graduates, which is dominated by knowledge of 

theoretical disciplines and methods mastering their specialty; 
– training students to work in teams, take joint decisions, to communicate 

clearly express their views in order to gain the ability to work in integrated 
teams of specialists and researchers in the workplace; 

– increasing requirements for specialists and skills in management. 
It is noted that at least 20% of the curricula of universities should pay social 

sciences, and especially economics, ecology, sociology, psychology, you need to 
prepare fully developed specialists who will be able to work with people and be 
prepared in the future to hold executive positions [Vinogradskiy 2009: 345]. 

Leadership training today has such directions: first education, further educa-
tion, the second education, training, retraining. The first education was leading, 
as part of its development formed a fundamental approach to professionalization, 
improved methods of management performance and problem analysis. Addition-
al education characterized the practical need for knowledge and a set of the most 
pressing problems of governance. The concept of additional professional educa-
tion was realized in the development of the legal framework governing and regu-
lating the activities of training and retraining of managerial staff. Development 
of this process contributed to the definition of the theoretical and methodological 
basis of the model of postgraduate continuing education and professional train-
ing allocation management training as an object of special consideration 
[Grishin 2013: 66–73]. 

From the beginning of the 90s implemented numerous projects, providing 
assistance for the development of business education, financed by international 
organizations (UN, World Bank, European Bank for Reconstruction and Devel-
opment, etc.). In particular, one of the priorities of the TACIS program, operat-
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ing since 1991., Is to support and improve management training. For compari-
son, the sector of „Human Resources”, including projects of business education, 
accounting for 12% of all proceeds of this program (in scale it is second only to 
the „nuclear security” (17%) and „Support the business” (14%). 

Analysis of realized international projects in the field of business education 
shows the success of international cooperation. According to the monitoring of 
TACIS projects planned results achieved in 80% of projects and 75% of projects 
contributed to substantial capacity building technical assistance recipients. Suc-
cessful projects is „Productive Initiative” – re-training managers in enterprises 
European companies, a number of projects promoting business schools in Mos-
cow, St. Petersburg and Kiev. As a result, there were training centers that im-
plement standards for business education market. 

At the same time the needs of end users of international projects developers 
are not always taken into account. Expert opinion evidence of such disadvantages 
implementation of educational projects in the field of management training: 
– to be successful you must change the latent demand in the real satisfaction 

and ensure its implementation using properly selected events where great im-
portance is the organization of effective marketing of new educational prod-
ucts. Neglecting this feature has led to an underestimation of the importance 
of this area of activity from the management of many schools as a result of 
which not all management programs and courses managed to complete; 

– measures to ensure the effectiveness of educational projects careful analysis 
of the needs of the local business environment, management training local 
market, its features and trends; 

– inability to transfer mechanical successful educational models in some cir-
cumstances to others without constant analysis features and trends in the lo-
cal market management training; 

– the need to ensure understanding of the problems of prospective beneficiaries; 
– focus on the development of the ultimate goals and desired outcomes, rather 

than on the detailed design of specific means to achieve them; excessive hard 
for measures in project documents reduces its effectiveness at changing inter-
ests of end users, that is to dynamically developing local markets business 
education; 

– consideration of the need for a particular situation, depending on the com-
mitment to reform experience of international contacts, internal readiness for 
change, which requires the use of different types of management training; 

– considering the real situation possession students of foreign languages, lead-
ing to difficulties in forming groups of teachers that meet the criteria. 
Successful international projects management training gave the following 

positive results: 
– familiarity with the structure of curricula and courses, teaching methods, 

organization of independent work of students, teaching materials and tech-
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nical facilities in the West contributed to the progress of technology educa-
tion in the CIS; 

– training local teachers willing to develop and implement courses of manage-
ment disciplines at a high level; collaboration western and local teachers to 
develop courses and modules; 

– reduce the burden of teaching basic courses Western experts in international 
educational projects and their shift to teaching specialized courses that give 
students the opportunity to apply knowledge and skills in practice; 

– increase domestic edition books and manuals, translation of Western books, 
appearance adapted techniques that take into account national educational 
traditions and international experience; 

– increasing demands of listeners to the content and form of teaching, its prac-
tical aspects, which involves the use of real situations of domestic business 
practices; 

– combining the teaching of foreign experts advising local managers efficiency 
which is ensured by the real management consulting experience and under-
standing of the conditions in which businesses operate in different countries; 

– mobility between education (beneficiaries) and local businesses. It encour-
ages the development of projects of interest to both businesses and entities of 
the educational process (for example, by the use of specific situations based 
on material completed consulting projects) At the same time there are a num-
ber of foreign programs, which today are popular, allowing domestic manag-
ers comply with international standards and requirements. The most prestig-
ious programs are DBA (Doctor of Business Administration) and MBA 
(Master of Business Administration) [Lysenko]. 
DBA –economic program of postgraduate education (duration of 1 year to 5 

years), which provides additional knowledge of applied economic sciences. 
Qualification to practice DBA provides managerial higher positions [Volfs 2012: 
102–113]. 

Qualification MBA provides the ability to do the job manager middle and 
senior management. Training periods depending on the initial training and spe-
cific program takes from two to five years. The first prototypes of the modern 
MBA' appeared in the US in the late XIX century. In Europe there are – the 
middle of XX century – when the company needed professionals who have 
a scientific approach to management. Currently worldwide successfully operat-
ing educational organizations that provide their graduates this degree. At the 
same time, despite widespread, there is still no single standard MBA qualifica-
tion. This leads to difficulties in assessing and comparing the quality of different 
training programs [Kethlyn 2006: 352]. 

Business schools that offer MBA degree, often created at universities, in-
cluding Harvard business school founded at Harvard University; Stanford Grad-
uate School of business – at Stanford University With all the variety of business 
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schools is the most famous of them are included in the ratings of the top business 
schools: London Business School (London Business School), MIT Sloan School 
of Management (MIT Sloan School of Management) – known international 
business school at MIT in Cambridge, US, Wharton Business School (Wharton 
School of Business) University of Pennsylvania and others. Also, some universi-
ties in the CIS have partnership agreements on mutual cooperation in the provi-
sion „dual diploma” and „dual graduation” MBA – when along with training 
course for domestic technique, particularly in „Management” students the oppor-
tunity to gain knowledge in a foreign university thus removing the problem of 
recognition MBA degree if you want further graduate work abroad. 

Educational needs of students vary greatly depending on the age and posi-
tion. If young workers are oriented to the MBA program or other long-term 
management training programs that provide fundamental knowledge and skills, 
managers with experience chosen mainly short-term, as close to the practice 
courses. Demand based on the analysis of the real problems of the program, 
consisting of 3–4-day intensive training modules, separated by periods of 3 to 4 
weeks. The structure of the course makes it possible to combine study with work 
and promptly implement the information [Lysenko]. 

Conclusions 
Today in Ukraine successfully developing institutions of governance, which 

adapted the experience of international programs to local conditions resulting 
developed their own design MBA program, whose effectiveness is provided by 
the following conditions: 
– availability of space and create a discussion environment: the organization of 

personal blogs where experts share their findings; open sessions of exchange 
of experiences; scientific workshops and conferences; open access to scien-
tific information Western universities;. 

– combining practical skills with an understanding of theoretical and methodo-
logical bases management provided a commitment to research and global 
generalization of knowledge on a scientific level; 

– large range of public programs and dynamic professional environment that 
enables accumulation Ukrainian experience, which is reflected in actual case 
studies of local context. 
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Intuicja jako czynnik sprzyjający trafności  
podejmowanych decyzji 

Wstęp 
Ze względu na proces bezustannych, trudnych do przewidzenia burzliwych 

zmian dokonujących się w otoczeniu, złożoność współczesnego świata, ko-
nieczność podejmowania decyzji pod presją czasu przy braku niezbędnych in-
formacji, przy jednoczesnym zalewie informacjami, które nie są przydatne przy 
rozwiązywaniu określonego problemu, intuicję należy uznać za bardzo ważną 
zdolność niezbędną przy podejmowaniu decyzji, szczególnie decyzji twórczych. 
Obecnie intuicję uważa się za bardzo ważny składnik procesu podejmowania 
decyzji – głównie w zarządzaniu. 

Niewątpliwą zaletą intuicji jest to, że „z każdego poziomu prowadzi nas do 
tego, co nowe lub nieznane. Bez względu na to, na jakim poziomie pracujemy 
i jaką drogą kroczymy, intuicja i tak wyprowadzi nas poza granice tego, co kie-
dyś wiedzieliśmy, w obszar nowych odkryć” [Goldberg 1998: 76] – intuicja jest 
więc niezbędnym elementem procesu twórczego. Towarzyszy dokonywaniu 
odkryć pojawiających się nagle, jako olśnienie, przebłysk myślowy, natchnienie, 
wspaniała idea, przekonanie w pewnej sprawie bez świadomego rozumowania, 
przeczucie czy proces bezpośredniego pozyskiwania wiedzy. Badacze intuicji 
Ch. Weisbach i U. Dachs apelują, by zaufać intuicji, „gdyż jest ona najwrażliw-
szym i najbardziej niezawodnym barometrem uczuć” [Weisbach, Dachs 2000: 22]. 

Poglądy na temat intuicji i jej definicje 
Istnieje wiele definicji intuicji, będącej pojęciem interdyscyplinarnym. Przy-

toczę niektóre z nich: 
– według H. Bergsona intuicja jest to rodzaj instynktu, nie ma ona nic wspól-

nego z intelektem; za jej pomocą poznajemy bezpośrednio rzeczy i wydarze-
nia jak gdyby od wewnątrz, a poznanie intuicyjne jest nie tylko różne od inte-
lektualnego, ale i doskonalsze, a nawet jest jedynie prawdziwe [Słownik filo-
zofii 2009: 255]; 

– intuicja jest to „szybkie pojęcie prawdy niewidocznej na pierwszy rzut oka 
lub widocznej dopiero po długim roztrząsaniu i zastanawianiu” [Clausewitz 
1995: 48]; 

– „w umyśle człowieka intuicja jest względnie niezależną funkcją poznawczą, 
swoistym «operatorem» świadomości wykorzystywanym w sytuacjach wy-
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magających szybkiej oceny i decyzji w warunkach niepewności oraz frag-
mentaryczności informacji” [Nosal 2002: 39]; 

– intuicja oznacza „czysto intelektualną działalność, intelektualny ogląd czy 
widzenie tak jasne i wyraźne, że nie pozostawia miejsca na wątpliwości” 
[Copleston 1995: 75]. 
Według S. Galata „intuicja w triadzie: chcieć–wiedzieć–móc jest swoistą 

mikstura magica (magiczną mieszaniną) zdolności intelektualnych, zdobytej 
i dostępnej do wykorzystania wiedzy, cech psychofizycznych (zdrowie, cechy 
charakterologiczne), czynników środowiskowych (rodzina, praca, szeroko pojęte 
kontakty towarzyskie) i czynników (nierozpoznanych jak dotąd) określanych 
mianem szczęścia” [Galata 2004: 87]. 

M. Karwowski uważa, że naukowe podejście do intuicji można sprowadzić 
do kilku charakterystycznych nurtów czy też koncepcji badawczych: 
– intuicja jako zespół preferencji poznawczych rozumianych tak jak w teorii 

Junga, 
– intuicja jako jeden z wymiarów osobowości, 
– intuicja jako zdolność poznawcza – możliwa do badania metodami ekspery-

mentalnymi [Karwowski 2005: 31]. 
A. Motycka zwraca uwagę, że „to, co w jungowskim wizerunku człowieka 

nie jest rozumem (funkcjonującym w płaszczyźnie świadomości), jest obszarem 
o złożonej (finezyjnie wyrafinowanej) organizacji, rozporządzającym własnym 
i niezależnym od rozumu, odrębnym organem, jakim jest intuicja, dzięki której 
rozum może być w określonych okolicznościach zasilany treścią archetypową, 
bez której nie są możliwe działania i procesy twórcze” [Motycka 2005: 20]. 

Według J.D. Waltersa „intuicja jest wrodzoną zdolnością każdego z nas do 
bezpośredniego postrzegania prawdy, do uświadomienia sobie i odczuwania 
rzeczywistości bez analiz i bez szukania logicznych uzasadnień – po prostu 
przez wewnętrzne «poświadczenie». [...] Intuicja jest wewnętrzną zdolnością 
widzenia poprzez zewnętrzną formę i możliwością docierania do istoty rzeczy 
leżącej poza ową formą” [Walters 2003: 13]. 

A. Kolańczyk przypisuje pozytywnemu nastrojowi pojawienie się intuicji, 
którą według niej cechuje h o l i s t y c z n e  p r z e t w a r z a n i e  i n -
f o r m a c j i. Towarzyszy temu wgląd twórczy, strategia konfirmacyjna, jawne 
poszukiwanie informacji spójnych z celem. Negatywnemu nastrojowi przypisuje 
myślenie analityczne; towarzyszy mu strategia falsyfikacyjna, jawne poszuki-
wanie informacji niespójnych z celem [Kolańczyk 2009: 56]. Autorka ta już 
wcześniej zwraca uwagę na to, że nieodłącznym atrybutem poznania intuicyjne-
go jest „ujmowanie zjawisk i obiektów całościowo, z uwzględnieniem ich 
zmienności. Podczas gdy «„intelekt» czy «rozum» ujmuje stosunki między 
obiektami, analizuje rzeczy i rozbija je na części, intuicja prowadzi do holistycz-
nego odzwierciedlania sytuacji” [Kolańczyk 1991: 8]. 
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P. Peirce uważa, że „proces intuicyjny czy też to, co nazywamy «bezpo-
średnią wiedzą», jest naturalną ludzką zdolnością, a nie domeną garstki wybrań-
ców” [Peirce 2001: 19]. Według tego autora „obserwując, jak działa intuicja 
i jakie jej towarzyszą odczucia, możemy dostrzec następujące zasady: korzysta-
jąc z intuicji, dowiadujemy się tego, czego potrzeba, i właśnie wtedy, kiedy po-
trzeba. [...] Intuicja podsuwa nam określone informacje wtedy, kiedy ich potrze-
bujemy, ani chwili za wcześnie, ani za późno, i aby do nas dotrzeć, posługuje się 
wszelkimi dostępnymi środkami” [Peirce 2001: 66]. 

A. Einstein ma następujące poglądy na temat intuicji: 
– „Na drodze do odkrycia intelekt ma niewiele do roboty. Następuje przeskok 

świadomości, nazwij go intuicją albo jak tylko sobie życzysz, i rozwiązanie 
przychodzi do ciebie, a ty nie wiesz skąd ani dlaczego” [Peirce 2001: 63]. 

– „Człowiek otoczony faktami i niedopuszczający do siebie żadnej niespo-
dzianki, żadnego przebłysku intuicji, żadnej wielkiej hipotezy, żadnego ryzy-
ka tkwi w zamkniętej celi. Niewiedza nie może skuteczniej zapieczętować 
umysłu i wyobraźni” [Peirce 2001: 73]. 
Uważam, że ranga intuicji w procesie podejmowania decyzji będzie rosła ze 

względu na konieczność całościowego, globalnego i wieloaspektowego ujmo-
wania problemów, a taką możliwość daje tylko intuicja. 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 
W 2009 r. podkreślałam, że „badania w dziedzinie rozwiązywania proble-

mów i podejmowania decyzji – ze względu na ich wyjątkową złożoność, niezli-
czoną ilość czynników mających wpływ na rozwiązywany problem, prioryteto-
wą rolę czynnika ludzkiego, dynamikę zmian dokonujących się w otoczeniu, 
w którym osadzony jest rozpatrywany problem itd. – powinny mieć charakter 
interdyscyplinarny, gwarantujący uwzględnianie wszystkich jego istotnych aspek-
tów [Wilsz 2009: 161]. 

Proces podejmowania decyzji zależy przede wszystkim od: 
– kwalifikacji, doświadczenia i cech psychofizycznych decydenta, 
– sposobu podejmowania decyzji, 
– jakości dostępnych informacji, 
– charakteru problemu decyzyjnego, 
– sytuacji decyzyjnej, 
– możliwości systemów wspomagających podejmowanie decyzji w przedsię-

biorstwie [Markowski 2012: 27]. 
W procesie podejmowania decyzji w sposób analityczny można wyszcze-

gólnić następujące podstawowe etapy: 
etap 1 – zdefiniowanie problemu, 
etap 2 – określenie celu, 
etap 3 – zbadanie wariantów wyboru, 
etap 4 – przewidywanie możliwych konsekwencji, 
etap 5 – wybór optymalnego wariantu, 
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etap 6 – wdrożenie wybranego wariantu, 
etap 7 – obserwacja wyników i ich ocena, 
etap 8 – doskonalenie podjętych decyzji [Samuelson, Marks 1998: 21]. 
S.C. Harper podkreśla, że „menedżerowie korzystają z intuicji we wszyst-

kich fazach procesu rozwiązywania problemów: od odkrycia problemu, przez 
definiowanie go oraz generowanie i wybieranie rozwiązania, aż do wdrażania 
tego rozwiązania. W rzeczywistości menedżerowie często ignorują sugestie za-
warte w racjonalnym modelu linearnej progresji przy podejmowaniu decyzji 
i przeskakują elastycznie z fazy do fazy, pozwalając kwestiom związanym 
z wdrażaniem wpływać na definiowanie problemu i pewnie nawet na ogranicza-
nie zakresu generowanych rozwiązań” [Harper 1998: 127]. 

Decyzje podejmowane świadomie analitycznie określane są jako „racjonal-
ne” albo „logiczne”. Decyzje podejmowane intuicyjnie określane są jako „niera-
cjonalne”. Ponadto, używane jest określenie „decyzje irracjonalne” w odniesie-
niu do decyzji i zachowań będących odpowiedzią na emocje albo odbiegających 
od działania wybranego w sposób racjonalny. 

Wykorzystanie intuicji w procesach decyzyjnych 
W teoriach zarządzania i ekonomii często rozważane jest zagadnienie intui-

cji, która traktowana jest jako kompetencja albo zdolność umysłowa bardziej 
złożona od zdolności postrzegania i myślenia. Wielu autorów uważa, że intuicja 
będąca procesem podświadomym wynika przede wszystkim z doświadczeń na-
bytych w wieloletniej praktyce. K. Bolesta-Kukułka uważa, że intuicyjny proces 
podejmowania decyzji cechuje to, że: 
– problemy ujmowane są całościowo, syntetycznie, 
– następuje szybka ocena wariantów rozwiązań i eliminowanie rozwiązań intu-

icyjnie uznanych za niewłaściwe, 
– generowane pomysły mają często charakter niekonwencjonalny, 
– proces decyzyjny jest krótki, co nierzadko skutkuje pomijaniem obowiązują-

cych procedur i zasad, 
– proces decyzyjny z reguły nie jest dokumentowany [Bolesta-Kukułka 2000: 

212]. 
Decyzje, które podejmowane są w sposób intuicyjny, nie wymagają prze-

chodzenia przez osiem wymienionych wyżej etapów. Pojawiają się niespodzie-
wanie, ale we właściwym momencie, podejmowane są spontanicznie, szybko, 
bez zastanawiania się i w zasadzie bez większej obawy o to, że będzie to decyzja 
błędna. 

Według W.H. Agora decyzje intuicyjne powinny być podejmowane wów-
czas, gdy występuje: 
– bardzo wysoki stopień niepewności, 
– niewiele wcześniejszych precedensów, 
– ograniczony dostęp do faktów, 
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– wiele możliwych wariantów działania, a za przyjęciem każdego przemawia 
wiele uzasadnionych argumentów, 

– silna presja czasu, 
– rozważane zmienne są szybko przewidywalne w sposób naukowy, 
– nie ma dobrego punktu odniesienia, żeby określić właściwy kierunek działań, 
– dane skwantyfikowane są mało użyteczne [Agor 1998: 163–164]. 

Panuje powszechna zgoda co do tego, że intuicja odgrywa niezmiernie waż-
ną rolę w procesie podejmowania decyzji, szczególnie ze względu na to, że na 
proces podejmowania decyzji wpływają przeżywane emocje. Ponieważ „zarzą-
dzanie jest procesem obejmującym mieszaninę działań racjonalnych, logicznych, 
związanych z rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji oraz dzia-
łań intuicyjnych i będących wynikiem osądu. Jest więc zarówno nauką, jak 
i sztuką” [Armstrong 1997: 16], podobnie jak każdy rodzaj sztuki wymaga więc 
określonych zdolności – z d o l n o ś c i  i n t u i c y j n e g o  m y ś l e n i a. 

Podsumowanie 
Rola intuicji w procesie podejmowania decyzji jest dziś dla wszystkich 

oczywista chociażby ze względu na to, że całościowe, globalne i wieloaspekto-
we ujęcie problemów daje tylko intuicja. Jej znaczenie wraz z postępem nauko-
wo-technicznym generującym coraz to większą ilość informacji będzie rosło. 
Umiejętność podejmowania decyzji intuicyjnych przez menedżerów uznana jest 
za jedną z ich podstawowych umiejętności. Przygotowywane są systemy zarzą-
dzania intuicją menedżerską a integralnym elementem proponowanego przez 
W. Jędrzejczyka tego rodzaju systemu „jest przedstawienie idei systemu infor-
matycznego wspomagania zarządzania intuicją” [Jędrzejczyk 2013: 286]. Autor 
ten uważa, że „nakreślona koncepcja systemowego podejścia do zagadnienia 
zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie zachęci wielu teoretyków 
i praktyków zarządzania do podejmowania działań mających na celu efektyw-
niejsze wykorzystanie intuicji w procesach decyzyjnych” [Jędrzejczyk 2013: 
286]. Uważam, że umiejętności podejmowania decyzji intuicyjnych powinni 
rozwijać wszyscy ludzie od najmłodszych lat, gdyż wobec ich braku nie będą 
w stanie skutecznie funkcjonować w życiu zawodowym. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono poglądy na temat znaczenia intuicji i jej definicje. 
Zaprezentowano rolę intuicji w procesie podejmowania decyzji. 
 
Słowa kluczowe: intuicja, procesy decyzyjne. 
 
 
Intuition as a Factor Contributing to the Accuracy of Taken  
Decisions 
 
Abstract 

In the article views on the importance of intuition and its definitions were 
presented. The role of intuition in decision making process was explained. 
 
Keywords: intuition, decision-making processes. 
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Marlena ZABORNIAK 
Zespół Szkół nr 18 w Warszawie, Polska 

Marketyzacja usług edukacyjnych 

Wstęp 
Rozwój polskiej oświaty w okresie dynamicznego rozwoju gospodarczego 

i przekształceń społeczno-gospodarczych wymaga skutecznych działań podej-
mowanych zarówno przez dyrektorów szkół, jak i przez nauczycieli. Wynika to 
nie tylko z komercjalizacji usług edukacyjnych, ale również jest to warunek 
niezbędny do wykreowania nowoczesnej szkoły w globalnej rzeczywistości. 
W dobie gospodarki rynkowej mamy bowiem do czynienia z narastającą marke-
tyzacją nie tylko działalności gospodarczej, ale także usług różnego typu, w tym 
edukacyjnych. 

Marketyzacja wyraża się postępującym rozszerzaniem zasad rynkowych 
i ich wpływie na życie społeczne. Oznacza to ocenianie i rozliczanie różnego 
typu działań przy zastosowaniu zasad rynkowych. W społeczeństwie może to 
oznaczać uprzedmiotowienie człowieka oraz traktowanie relacji między ludźmi 
w kategoriach towaru. Niestety, dotyczy to również oświaty i nauki. 

Współcześnie szkoła musi walczyć o klienta, którym jest uczeń oraz jego 
rodzice/opiekunowie prawni, pełni bowiem rolę usługową w stosunku do uczniów, 
ich rodziców/opiekunów prawnych, a także całego społeczeństwa, wychowując 
przyszłych jego członków. 

Urynkowienie sektora publicznego, w tym placówek oświatowych, urucha-
mia mechanizmy konkurencyjności oraz ekonomicznej racjonalności. Jego ce-
lem jest doprowadzenie do korzystnych zmian w realizacji potrzeb w wyniku 
oferowanych usług. 

Przyczyny konkurencyjności szkół 
Jedną z głównych przyczyn narastającej konkurencyjności pomiędzy szko-

łami jest niż demograficzny w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych oraz 
szkół wyższych, które nieustannie walczą o każdego ucznia, proponując nowe 
profile kształcenia, atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych, praktyki zagranicz-
ne, ale także prowadząc działalność innowacyjną oraz eksperymentalną. 

W szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym, w których obowiązuje rejo-
nizacja, zjawisko konkurencyjności polega głównie na przyciąganiu dodatko-
wych (poza limitem) uczniów z sąsiednich rejonów i miejscowości. 

Szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe muszą borykać się z problemami 
rekrutacyjnymi, nieustannie rywalizować ze sobą, walczyć o coraz wyższą pozycję 
w rankingu i tzw. dobrą markę, aby wyróżniać się spośród konkurentów. 
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Marka w oświacie 
Funkcje marki mają duże znaczenie, a mianowicie: 

– funkcja gwarancyjna – odnosi się do określonego poziomu jakości, 
– funkcja komunikacyjna – dotyczy ułatwienia podjęcia decyzji na podstawie 

przekazanych informacji, 
– funkcja wyróżniająca – oznacza wartość dodaną dla nabywcy instytucjonalnego 

[Witek-Hajduk 2011]. 
W odniesieniu do placówek oświatowych, a więc i do szkół, wygląda to na-

stępująco: 
 

Tabela 1 
Funkcje marek w placówkach oświatowych 

Funkcje marki Przedmiot Przykłady pożądanych efektów/pożądanych cech 
Gwarancyjna Jakość – wysoka ocena ewaluacji zewnętrznej 

– ciągły rozwój własny oraz zawodowy nauczycieli 
– modernizacja bazy dydaktycznej 
– działania innowacyjne oraz działania eksperymentalne pod auspicjami placówki naukowej 
– myślenie strategiczne 
– „szkoła jakości” respektująca idee TQM, czyli kompleksowe zarządzanie jakością 
– indywidualizm nauczania 
– zarządzanie zmianą, zwłaszcza w dobie reformy oświaty 

Komunikacyjna Informacja – cechy charakteryzujące „dobrą informację” [Woźniak 2014]: 
 dostępność 
 aktualność 
 rzetelność 
 kompletność  
 porównywalność 
 jednoznaczność 
 przetwarzalność 
 koszt 
 szczegółowość 
 adresowalność 
 użyteczność 
 priorytetowość 
 wartość 
 poufność 
 klarowność 

– podmioty biorące udział w kanale komunikacyjnym: 
szkoła – uczniowie – rodzic/opiekunowie prawni 

– dwukierunkowość przepływu informacji w szkole; informacja zwrotna celem ewalua-
cji wewnętrznej, na podstawie której należy opracować konstruktywne wnioski 

– eliminacja „barier komunikacyjnych” w szkole, takich jak np. [Hausner 1999]: 
 stereotypy 
 różny poziom kontekstu kulturowego 

– różne typy komunikowania się [Hausner 1999]: 
 typ aktywisty 
 typ organizatora 
 typ humanisty 
 typ twórcy 

– odpowiedni dobór form przekazu 
Wyróżniająca Wartość 

dodana 
– dodatnia Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) 
– zadowalające wyniki egzaminów zewnętrznych 
– szkoła autonomiczna 
– efektywna diagnoza uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych (SNO) 

oraz ich dalszy rozwój 
– rosnąca liczba finalistów olimpiad, konkursów, turniejów 

Źródło: opracowanie własne. 
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Szkoła jakości 
Jakość nieodparcie kojarzy się z wysokim poziomem wykonania i dobrym 

gatunkiem, szkoła jakości powinna być więc utożsamiana z tzw. dobrą szkołą 
spełniającą oczekiwania wszystkich podmiotów szkoły, a więc uczniów, rodzi-
ców/opiekunów prawnych oraz dyrektora szkoły. 

Dla uczniów będzie to przede wszystkim szkoła z bogatym życiem we-
wnętrznym: 
– koła zainteresowań, 
– ciekawe imprezy i uroczystości, 
– wycieczki szkolne, 
– konkursy i olimpiady, 
– partnerskie układy z nauczycielami. 

Dla rodziców „dobra szkoła” to taka, która może poszczycić się: 
– finalistami konkursów i olimpiad, 
– dobrymi wynikami sprawdzianu w klasie VI oraz egzaminu gimnazjalnego, 
– wysoką „dostawalnością” do renomowanych szkół wyższego szczebla. 

Dla dyrektora natomiast „dobra szkoła” to placówka, w której dochodzi do: 
– perspektywicznego programowania pracy szkoły (misja + wizja), 
– badania przebiegu wszystkich zachodzących w niej procesów (monitorowa-

nie jakości pracy szkoły), 
– nieustannego doskonalenia wszystkich procesów, 
– czuwania nad stałym podnoszeniem jakości pracy nauczycieli (np. współpra-

ca w ramach nadzoru pedagogicznego, motywowanie), 
– pozytywnego audytu zewnętrznego (np. osiągnięcie wysokiego wyniku ewa-

luacji zewnętrznej). 
Szkoła, w której wszystkie ww. działania mają miejsce, jest przyjazna dla 

ucznia, wyznacza mu drogę do sukcesów naukowych, a przede wszystkim cie-
szy się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców. 

Mechanizm konkurencji 
Profesor E. Kindlarski powiedział, że „żadne przedsiębiorstwo nie uczyni 

jakiegokolwiek kroku w celu podniesienia jakości, dopóki rynek nie zmusi je do 
tego”. Jest to bardzo uniwersalna sentencja, którą można odnieść również do 
szkół. 

Mechanizm konkurencji jest skutecznym narzędziem podnoszenia jakości 
kształcenia i efektywności działań edukacyjnych, to bowiem rynek – uczniowie 
i rodzice/opiekunowie prawni (klienci) oraz inne szkoły tego samego typu (kon-
kurenci) – motywują do działań innowacyjnych służących rozwojowi placówki, 
a nie tylko do działań marketingowych. 

Konkurencyjność w gospodarce rynkowej wymaga stałego zwiększania 
tempa innowacji, kształtowania twórczych postaw oraz wdrażania nowych roz-
wiązań [Szymański 2013]. Opracowując strategię marketingową, należałoby 
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wcześniej przeprowadzić analizę SWOT, która jest jedną z podstawowych me-
tod analizy strategicznej [Woźniak 2014]. Określa ona: 
– czynniki wewnętrzne, do których zaliczamy: 

 mocne strony (strengths) – są to walory szkoły, które w sposób pozytyw-
ny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji, 

 słabe strony (weaknesses) – są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedo-
statecznych kwalifikacji pracowników oświaty, 

– czynniki zewnętrzne, do których zaliczamy: 
 szanse (opportunities) – są to zjawiska i tendencje w otoczeniu szkoły, 

które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do jej rozwoju oraz 
osłabią zagrożenia, 

 zagrożenia (threats) – postrzegamy je jako bariery dla rozwoju szkoły, 
utrudnienia, dodatkowe koszty jej działania [Woźniak 2014]. 

Skuteczne działania marketingowe przynoszą szkole wiele korzyści, takich 
jak np.: 
– dobra reputacja, 
– upowszechnianie sukcesów szkolnych, 
– wzrost zaangażowania wszystkich podmiotów szkoły: uczniów, rodziców/opie-

kunów prawnych, nauczycieli, 
– wzrost inicjatyw nauczycielskich, 
– promowanie zmiany na lepsze [Jakość oświaty... 2011]. 

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż w wielu szkołach występuje zjawi-
sko tzw. wymuszonej rywalizacji, które znacznie wypiera stosunki współpracy 
i ducha wspólnotowości oraz stymuluje obniżanie się kapitału społecznego – 
bardzo ważnego czynnika rozwoju gospodarczego oraz, co ważniejsze, jakości 
życia. Pożądana jest więc tylko w pełni świadoma, skuteczna i zgodna z przepi-
sami prawa reklama usług oświatowych. 

Liderzy w oświacie 
W oświacie obok koordynatorów działań typowo konkurencyjnych pojawiają 

się również tzw. liderzy współpracujący. Niekiedy jest to ta sama osoba. Jak po-
wiedział A.W. Tavers: „Jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś liderem, zobacz, czy ktoś 
za Tobą podąża” [Majewska-Opiełka 1998]. Kieruje on rozwojem ludzi, jest zo-
rientowany na przyszłość, oddaje się pracy z pasją, ma wielu zwolenników i po-
dobnie jak dyrektor szkoły jest przywódcą. Taka osoba będzie kształtowała pozy-
tywny wizerunek szkoły i promowała postawę uczenia się przez całe życie. 

Podsumowanie 
Nie podlega dyskusji fakt, że niż demograficzny, „makdonaldyzacja życia” 

czy wzrost mobilności ludzi sprawiają, że polska oświata podlega mechanizmom 
konkurowania. Ważne, aby nie był to cel główny realizowany przez szkoły, 
które powinny przede wszystkim: 
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– realizować proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, 
– współpracować z innymi placówkami oświatowymi dla dobra ogółu społe-

czeństwa. 
Reasumując: najpierw WSPÓŁPRACA, potem RYWALIZACJA. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wpływ urynkowienia gospodarki na polską 
oświatę. Wskazano również przyczyny rywalizacji szkół, ich walkę o tzw. dobrą 
markę oraz wyjaśniono, na czym polega mechanizm konkurencji na rynku pol-
skich usług oświatowych. 
 
Słowa kluczowe: marketyzacja usług edukacyjnych, rywalizacja szkół, dobra 
marka, szkoła jakości. 
 
Commercialization of Education Service 
 
Abstract 

Influence of market commercialization on the polish education has been 
presented in the article. It has been indicated what the reasons are for the schools 
to compete for the better brand. On top of that the explanation of competition 
mechanism on polish education market has been given. 
 
Keywords: commercialization of education service, competition between schools, 
branding, quality in school. 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako istotny 
element edukacji studentów uczelni technicznej 

Wstęp 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), choć znana i przez wiele orga-

nizacji realizowana, nadal stanowi przyczynek do szeroko zakrojonej dyskusji, 
jest ona bowiem definiowana i interpretowana w wieloraki sposób. Samo słowo 
„społeczna” może sugerować, że są to działania prowadzone wyłącznie na rzecz 
określonych społeczności, jednak takie rozumienie tego terminu jest niepełne. 
CSR to nowa filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, która powinna 
być wpisana w cały obszar działań, jego strategię biznesową i system zarządza-
nia. Tylko wtedy koncepcja CSR może przynieść wymierne korzyści firmie i jej 
interesariuszom. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko działalność 
charytatywna czy nowy instrument marketingowy.  

Krótki przegląd teorii na temat społecznej odpowiedzialności biznesu  
Istnieje szereg koncepcji i definicji CSR. Analiza literatury przedmiotu 

wskazuje, że definicje te zmieniały się tak, jak zmieniały się koncepcje i sposo-
by zarządzania przedsiębiorstwami. Najnowsza definicja przyjęta m.in. przez 
polskie Ministerstwo Gospodarki mówi, że społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR) to dobrowolne, wykra-
czające poza minimalne wymogi prawne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa 
problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej 
i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest 
odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na 
które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrod-
niczego [www.mg.gov.pl]. Inaczej mówiąc, można przyjąć, że społeczna odpo-
wiedzialność może stanowić część długofalowej strategii przedsiębiorstwa, 
w której udaje się pogodzić starania o wysokie zyski z etyką postępowania biz-
nesowego oraz wysokimi standardami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, 
czyli tzw. well-being [Rakowska, Cichorzewska 2012: 393–401]. CSR można 
rozpatrywać w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. Ten pierwszy obejmuje 
ekologię, poszanowanie praw człowieka, relacje z otoczeniem i interesariuszami. 

Z kolei wymiar wewnętrzny dotyczy m.in. zarządzania personelem, bezpie-
czeństwa pracy i zarządzania użytkowanymi surowcami. Oznacza to zatem, że 
kluczową rolę w procesie prowadzenia społecznej odpowiedzialności przez 
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przedsiębiorstwa odgrywają menedżerowie. To oni w najwyższym stopniu de-
cydują o wprowadzeniu, a następnie o sposobie realizacji CSR. Dlatego ko-
nieczne staje się wprowadzenie i nauczanie tego przedmiotu na wszystkich kie-
runkach studiów. Potwierdzają to również badania przeprowadzone wśród stu-
dentów ostatnich lat studiów Politechniki Lubelskiej.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako przedmiot nauczania w polskich 
uczelniach 

Szkoły wyższe poprzez swoje statutowe zadania, jakimi są prowadzenie 
działalności dydaktycznej i badawczej, ponoszą odpowiedzialność społeczną 
zarówno w środowisku akademickim, jak i w całym otoczeniu. Wyraża się to 
także w odpowiednim przygotowaniu absolwentów do pełnienia ról pracowni-
czych czy kierowniczych. Ale uczelnie muszą zadbać również o kształtowanie 
odpowiedzialnych postaw i zachowań swoich studentów, które będą przejawiać 
się w tworzeniu odpowiednich relacji ze stakeholders (interesariuszami).  

O wadze tej problematyki świadczy też rozporządzenie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r., w którym zdefiniowane zostały 
obszary kształcenia obejmujące także tematykę społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Oto one: 
 obszar studiów humanistycznych – wszystkie zagadnienia ujęte w koncepcji 

społecznej odpowiedzialności biznesu, 
 obszar studiów w naukach społecznych – wszystkie zagadnienia ujęte w kon-

cepcji społeczne odpowiedzialności biznesu, 
 obszar studiów w naukach ścisłych – zagadnienia dotyczące ochrony środo-

wiska, etyki, innowacji i nowych technologii zmniejszających negatywny 
wpływ na środowisko, 

 obszar studiów przyrodniczych – zagadnienia dotyczące etyki, ochrony śro-
dowiska, nowych źródeł energii, wykorzystywania zasobów naturalnych, 

 obszar studiów technicznych – zagadnienia dotyczące innowacji i nowych 
technologii oraz ich znaczenia społeczno-gospodarczego oraz środowisko-
wego, zrównoważonego budownictwa i ładu przestrzennego, nowych źródeł 
energii, efektywności energetycznej, 

 obszar studiów medycznych – zagadnienia dotyczące etyki, 
 obszar studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – zagadnienia dotyczą-

ce bioróżnorodności, bezpieczeństwa żywności, gospodarowaniem zasobami 
naturalnymi, 

 obszar studiów poświęconych sztuce – zagadnienia dotyczące zaangażowania 
społecznego i sponsoringu [www. nauka.gov.pl/g2/]. 
Chcąc wypełniać standardy międzynarodowe, należy zagadnienia z obszaru 

CSR wdrażać na jak największej liczbie kierunków, a nie tylko na tych związa-
nych z ekonomią czy zarządzaniem. Tematyka społecznej odpowiedzialności 
powinna być także uwzględniania na kierunkach prowadzonych przez uczelnie 
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techniczne. Wielu absolwentów tych uczelni zajmuje wysokie stanowiska mene-
dżerskie i często decyduje o strategiach biznesowych firm, dlatego warto przyj-
rzeć się bliżej zagadnieniu znajomości tematyki społecznej odpowiedzialności 
biznesu wśród studentów ostatnich lat wszystkich kierunków studiów realizo-
wanych w Politechnice Lubelskiej.  

CSR w opinii przyszłych inżynierów  
Przeprowadzony na grupie 220 studentów Politechniki Lubelskiej pilotażowy 

sondaż diagnostyczny wykazał, że znajomość koncepcji społecznie odpowie-
dzialnego biznesu wśród badanych jest dosyć niska1. Poniżej zaprezentowane 
zostały wybrane wyniki najlepiej to ilustrujące. Spośród wszystkich ankietowa-
nych tylko 35 osób spotkało się z pojęciem CSR. Pozostałe osoby w ogóle się 
z nim nie zetknęły. Największy odsetek pozytywnych odpowiedzi – ponad 25% 
– odnotowano w przypadku studentów Wydziału Zarządzania, 5% – studentów 
Wydziału Budownictwa i Architektury, 8,5% – Inżynierii Ochrony Środowiska, 
a 11% – studentów z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Natomiast żaden 
ze studentów reprezentujących Wydział Podstaw Techniki nie słyszał nic o CSR. 

Tylko 47 osób wskazało, że CSR to odpowiedzialność organizacji w szero-
kim tego słowa znaczeniu. Z tego 39 osób uznało, że jest to odpowiedzialność 
organizacji za jej decyzje i działania wobec społeczeństwa i środowiska. Po 
4 osoby wskazały, że CSR to działania promocyjne i marketingowe oraz że jest 
to innowacyjny sposób budowania konkurencyjności na rynku. Pozostałe, czyli 
173 osoby, nie wiedziały, czego dotyczy CSR. 

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 183 osoby, była zgodna ze 
stanowiskiem, że każde przedsiębiorstwo wpływa na otoczenie, a zatem musi 
ponosić odpowiedzialność społeczną. Najbardziej przekonani są o tym studenci 
zarządzania, a najmniej studiujący budownictwo. 14 osób stwierdziło, że przed-
siębiorstwo nie ponosi społecznej odpowiedzialności, a pozostałe 23 osoby nie 
miały wiedzy na ten temat. Wśród nich nie było nikogo z kierunku menedżer-
skiego.  

Interesujące wydają się odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie, jak 
działania społecznie odpowiedzialne wpływają na wartość firmy. Tylko 13 stu-
dentów stwierdziło, że CSR negatywnie wpływa na przedsiębiorstwo. Pozostali 
respondenci udzielili pozytywnych odpowiedzi. W przypadku tego pytania każ-
da ankietowana osoba mogła wybrać maksymalnie trzy najważniejsze odpowie-
dzi. I tak, najwięcej osób, czyli 59, odpowiedziało, iż wpływa pozytywnie po-
przez ukształtowanie długofalowych relacji ze społecznością lokalną, podmio-
tami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami opartych 
                                                      

1 Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w semestrze zimowym roku aka-
demickiego 2014/2015 wśród studentów wszystkich sześciu wydziałów Politechniki 
Lubelskiej.  
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na zaufaniu . Niewiele mniej, bo 54, stwierdziło, że działania wpływają pozy-
tywnie poprzez ukształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. Wśród ankieto-
wanych 44 osoby wybrały odpowiedź: „pozytywnie poprzez zbudowanie prze-
wagi konkurencyjnej”, a 36 osób – odpowiedź: „pozytywnie poprzez pozytywne 
postrzeganie władz spółki, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze 
CSR, przez obecnych i potencjalnych inwestorów”. Najmniej, bo tylko 33 oso-
by, stwierdziły, że działania społecznie odpowiedzialne wpływają pozytywnie 
poprzez zbudowanie przejrzystej kultury organizacyjnej.  

Spośród wszystkich badanych aż 182 respondentów jest przekonanych 
o tym, że działania społecznie odpowiedzialne przynoszą korzyści biznesowe. 
Z kolei 28 osób uważa, że działania takie nie przynoszą korzyści, a 14 osób nie 
ma na ten temat wiedzy.  

Ponad połowa badanych przyszłych inżynierów, a dokładnie 68%, odpo-
wiedziała, że w przyszłości chcieliby być zatrudnieni w firmie, która wprowadza 
działania społecznie odpowiedzialne. Dla 25% pytanych nie ma to znaczenia, 
a pozostałe 7% raczej w takiej firmie nie chce pracować. 

Aż 93% badanych studentów Politechniki Lubelskiej nie było w stanie 
wskazać żadnej firmy prowadzącej działania społecznie odpowiedzialne. Pozo-
stali, którzy zadeklarowali taką znajomość, wskazali głównie duże i znane mię-
dzynarodowe koncerny, jak np. Danone czy Nestle. Podobnie kształtowały się 
odpowiedzi na pytanie o propozycje działań społecznie odpowiedzialnych dla 
firm. Tylko 12 osób spośród 220 badanych przedstawiło własne pomysły. Pozo-
stali respondenci to pytanie pozostawili bez odpowiedzi.  

Spośród 220 badanych studentów 75 stwierdziło, że będąc właścicielem 
firmy, prowadziłoby działania społecznie odpowiedzialne. Tylko 11 osób uzna-
ło, że nie jest to konieczne, a 34 osoby nie miały wyrobionego zdania na ten 
temat. 

Co ciekawe, 208 spośród wszystkich badanych studentów odpowiedziało, że 
działania społecznie odpowiedzialne mają na celu poprawę życia zarówno orga-
nizacji, jak i społeczności w szerokim rozumieniu. Oznacza to, że działania spo-
łecznie odpowiedzialne są istotnym czynnikiem w każdej firmie. To od niej 
zależy, czy takie działania zechce wprowadzić, czy jednak nie. Działanie spo-
łecznie odpowiedzialne wpływają pozytywnie na działalność firmy poprzez 
kształtowanie długofalowych relacji ze społecznością i innymi podmiotami 
i organizacjami opartych na zaufaniu, budują przewagę konkurencyjna, przej-
rzystą kulturę organizacyjną, kształtują pozytywny wizerunek firmy oraz dają 
możliwość pozytywnego odbioru władz spółek – nie tylko z perspektywy chęci 
pozyskania zysków, ale również pomocy innym. 

Według badanych studentów działania społecznie odpowiedzialnie pozy-
tywnie wpływają na wizerunek firmy, wzbudzając zaufanie wśród interesariu-
szy. Spośród pięciu wskazanych odpowiedzi ankietowani dość zdecydowanie 
wyróżnili dwie następujące odpowiedzi: „ukształtowanie długofalowych opar-
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tych na zaufaniu relacji ze społecznością lokalną, podmiotami współpracujący-
mi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami” oraz „ukształtowanie pozy-
tywnego wizerunku firmy”. 

Ta krótka prezentacja otrzymanych wyników jednoznacznie wskazuje, że 
zdecydowana większość studentów Politechniki Lubelskiej nie zna terminu ani 
zakresu przedmiotowego CSR. Słuszne również wydaje się stwierdzenie, że 
studenci spotykają się w życiu codziennym ze społeczną odpowiedzialnością, 
ale jej nie identyfikują.  

Na tym tle najlepiej wypadają studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii 
Ochrony Środowiska, ponieważ mają oni w swoich programach studiów obo-
wiązkowe zajęcia ze społecznej odpowiedzialności.  

Podsumowanie 
Uzyskane wyniki potwierdzają tezę o niedostatecznej wiedzy przyszłych in-

żynierów Politechniki Lubelskiej na temat istoty, zasad i zastosowania społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw.  

Warto zatem postawić sobie pytanie, czy uczelnie nie powinny wzbogacić 
programów o te właśnie aspekty. Szkoły wyższe powinny obserwować zmiany 
zachodzące na rynku i kształcić kadry oraz prowadzić badania w kierunkach 
oczekiwanych i pożądanych z punktu widzenia rozwoju gospodarki kraju. Istot-
ny staje się również fakt dostosowania profilu kształcenia do najnowszych tren-
dów i wymagań gospodarki światowej z uwzględnieniem różnic kulturowych. 
Głównie chodzi tu o kształcenie studentów w taki sposób, aby mogli sprawnie 
poruszać się w organizacjach zatrudniających osoby o odmiennym wykształce-
niu, pochodzących z innych kręgów kulturowych czy o innym doświadczeniu 
zawodowym [Koźmiński 2006: 22]. Uczelnie stają przed zadaniem rozwiązania 
problemu, jakim jest poszukiwanie równowagi pomiędzy oczekiwaniami i po-
trzebami zgłaszanymi przez studentów, władze, jak i szeroko rozumianą spo-
łeczność. Zdarza się jednak też tak, że uczelnia nie w pełni odpowiada oczeki-
waniom potencjalnych studentów lub nawet się z tymi oczekiwaniami rozmija. 
Są również takie przypadki, że dana usługa może, a nawet przewyższa przyszłe 
potrzeby studentów [Caesar, Baker 2004: 13]. Do głównych zadań uczelni zali-
czyć można wspieranie rozwoju społeczności poprzez podnoszenie poziomu 
intelektualnego społeczeństwa, dostosowanie kształcenia do potrzeb społeczeń-
stwa. Uczelnia powinna tak ukształtować absolwenta, aby był wrażliwy na pro-
blemy społeczne i gotowy brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

Podsumowując, należy podkreślić, że w każdym obszarze kształcenia poru-
szana powinna być tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie ze 
zmianą Prawa o szkolnictwie wyższym uczelnie same mogą decydować o tym, 
jakie kierunki i jakie przedmioty będą nauczane. Staje się zatem możliwe włą-
czanie zagadnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu do tych 
przedmiotów, w ramach których nie były uwzględniane. Propozycje te jednak 



193 
 

nie zawsze wymagają wprowadzenia osobnych przedmiotów poświęconych 
danym zagadnieniom. W niektórych przypadkach są to tematy tak złożone 
i obszerne, że warto poświęcić im semestr zajęć, w innych wystarczające powin-
no być uwzględnienie ich w ramach istniejących już przedmiotów czy innych 
działań prowadzonych w uczelni (sympozja, seminaria, konkursy czy aktywność 
kół naukowych).  
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako ważnego 
elementu systemu edukacyjnego uczelni wyższej kształcącej przyszłych inżynie-
rów. Tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu obecna jest już w wielu 
dziedzinach i sferach życia gospodarczego. To ona w wielu przypadkach wyzna-
cza strategie działania firm. Wydaje się zatem konieczne, by z tą problematyką 
byli zaznajomieni studenci, a więc przyszli pracownicy i menedżerowie. Autorka 
artykułu na podstawie przeprowadzonego na wszystkich kierunkach Politechniki 
Lubelskiej pilotażowego sondażu diagnostycznego analizuje poziom znajomości 
zagadnienia CSR wśród studentów ostatnich lat studiów inżynierskich. 
 
Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR w edukacji, 
CSR na uczelni. 
 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) as an Important Part of the 
Education of Students of Technical Colleges 
 
Abstract 

This article applies to corporate social responsibility (CSR) as an important 
element of the educational system university educating future engineers. The 
subject of corporate social responsibility is already present in many areas and 
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spheres of economic life. It was she who in many cases determines the strategies 
of companies. It appears therefore necessary, to the problems of the students 
were familiar, and so future employees and managers. The author of the article 
on the basis of carried out on all directions of the LUT pilot diagnostic survey 
examines the level of awareness of CSR issues among students in their last year 
of engineering studies. 
 
Keywords: CSR, corporate social responsibility, CSR in education, CSR at the 
university. 
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Uniwersytety trzeciego wieku jako miejsce uczenia się 
przez całe życie 

Wstęp 
Każdego roku populacja seniorów wzrasta, jak również wydłuża się średnia 

długość życia człowieka. Problemy ludzi starszych to często osamotnienie, wy-
kluczenie, brak aktywności, zagubienie we współczesnym świecie. Jak zachować 
zdrowie, wigor i aktywność w starszym wieku? Tempo rozwoju społecznego, 
procesy globalizacji, rosnące wymagania współczesnego świata wygenerowały 
potrzebę uczenia się przez całe życie. Człowiek starzejący się posiada mądrość 
z ubiegłych doświadczeń i z rozwiązywania problemów, z którymi zmagał się 
w ciągu życia [Łój 2004: 183].  

Starszy człowiek, aby odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości, powinien 
być również aktywny intelektualnie i kulturalnie. Mogą mu w tym pomóc zaję-
cia na uniwersytetach trzeciego wieku. Celem opracowania jest przedstawienie 
wyników przeprowadzonej diagnozy sposobów aktywnego spędzania czasu 
wolnego osób starszych na zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku.  

Uczenie się przez całe życie (LLL) 
W ostatnim czasie w edukacji dorosłych następuje wiele zmian. Edukacja 

jako proces całożyciowym stała się niejako bazą dla współczesności, nie jest ona 
tylko aktywnością ludzi młodych, staje się swoistym stylem życia osób nieza-
leżnie od wieku. 

Całożyciowe kształcenie stało się zasadą, która organizuje nowy proces ak-
tywnego poznania oraz stałego rozwoju kulturalnego i intelektualnego. Uczenie 
się przez całe życie „zaczyna się jawić jako rodzaj pewnej dyspozycji osobowej, 
którą każdy może, a nawet powinien wykształcić, jeśli tylko chce być aktywnym 
uczestnikiem wydarzeń składających się na jego życie” [Chabor 2005: 58]. Jest 
ono szeroko promowane w Unii Europejskiej. W Polsce została przyjęta Per-
spektywa uczenia się przez całe życie w grudniu 2013 r. [Perspektywa uczenia 
się przez całe życie]. Zostały wytyczone kierunki polityki obejmującej uczenia 
się formalne, pozaformalne i nieformalne na wszystkich etapach życia. Celem 
tej polityki jest zapewnienie uczącym się możliwości podnoszenia kompetencji 
oraz kwalifikacji. W dokumencie znalazły się również zapisy dotyczące uczenia 
się dla utrzymania aktywności seniorów.  



196 
 

W związku z wydłużaniem się średniej długości życia w Polsce (kobiety – 
81 lat; mężczyźni – 72 lata) ważne jest wspieranie seniorów w utrzymaniu jak 
najdłuższej aktywności zawodowej i społecznej. Dużą rolę mają tutaj do odegra-
nia uniwersytety trzeciego wieku (UTW). Można zauważyć widoczny wzrost 
aspiracji edukacyjnych seniorów, czego dowodem jest liczne uczestnictwo 
w zajęciach UTW. Ich powstanie jest swoistym fenomenem w Europie. W Pol-
sce funkcjonuje ponad 450 uniwersytetów trzeciego wieku (stan na 15 czerwca 
2013 r.) kształcących ponad 100 tys. osób dorosłych i starszych. Celem działal-
ności tych uczelni jest podniesienie poziomu aktywności osób starszych, a także 
aktywne wykorzystanie ich potencjału [Fenwick, Nesbit, Spencer 2006]. Osoby 
starsze, które są aktywne, pozostają w lepszej kondycji. Uczestnicząc w zaję-
ciach UTW, muszą skupić uwagę na wykładach, przez co mają lepszą koncen-
trację. Uczestniczą w zajęciach, które odbywają się np. w takich pracowniach, 
jak informatyczna [Molga, Wójtowicz 2013: 50; Piątek 2006: 27–32], technicz-
na [Lukáčová, Bánesz 2006; Mastalerz, Sobczyk 2007: 91–91], artystyczna, 
literacka czy muzyczna. 

Wszystkie jednak sprowadzają się do jednego: kształcenia ustawicznego, 
idei ciągłego zdobywania wiedzy, poszerzania zasobu informacji w ciągu całego 
życia jednostki. T. Aleksander określa edukację jako model „polegający na cią-
głym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 
trwający w ciągu całego życia jednostki”. 

Idea kształcenia ustawicznego opiera się na tworzeniu możliwości edukacji 
w każdym wieku i na wszystkich poziomach. Odnosi się to zarówno do szkół, 
jak i form pozaszkolnych. Ważną przyczyną rozwoju tej formy edukacji jest 
również fakt starzenia się społeczeństw [Konieczna-Woźniak 2005: 101–115]. 
Obecnie mamy do czynienia z malejącym przyrostem naturalnym a jednocześnie 
rosnącą długością życia. W tej sytuacji przybywa ludzi starszych, których należy 
włączyć do systemu kształcenia ustawicznego [English 2005]. Dzięki temu będą 
mogli aktualizować swoją wiedzę, uczestniczyć w zachodzących wokół nich 
procesach.  

Źródła planowania uczenia się przez całe życie 
Zdecydowanie większa część UTW działa przy uczelniach, wykorzystując 

infrastrukturę uczelni, nauczycieli akademickich i studentów, którzy prowadzą 
tam zajęcia. Co należy uwzględnić podczas planowania uczenia się dla utrzyma-
nia aktywności seniorów? Na rys. 1 przedstawiono źródła takiego planowania na 
przykładzie Radomia. 

Dokumenty europejskie zawierają wskazania dla krajowego systemu oświa-
ty, w tym edukacji ustawicznej. Uwzględniają one cele i wyzwania rozwojowe 
przyjęte w Unii Europejskiej, oczekiwane kierunki zmian. Należą do nich m.in.: 
ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia, dążenie do 
stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, a także cyfryzacja oświaty. 



197 
 

 
Rys. 1. Źródła planowania uczenia się dla utrzymania aktywności seniorów 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 poświęca dużo miejsca zagad-

nieniu edukacji nieformalnej i programom uczenia się przez całe życie. Powinno 
być ono otwarte dla chętnych w każdym wieku. Z kolei w Strategii Rozwoju 
Kapitału Społecznego możemy znaleźć zapisy mówiące o upowszechnianiu na 
wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie postaw współ-
pracy, kreatywności i komunikacji, rozwoju kompetencji obywatelskich, me-
dialnych i kulturowych a także podkreśla się istotę edukacji pozaformalnej 
i uczenia się przez całe życie. 

W dokumentach regionalnych dotyczących strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego możemy odnaleźć zapisy dotyczące uczenia się przez całe życie, 
a więc również osób starszych. Kładzie się szczególny nacisk na wykorzystanie 
w tym celu programów operacyjnych. Nieco inaczej wyglądają zapisy w doku-
mentach radomskich. Na przykład w Strategii Rozwoju Radomia podczas anali-
zy mocnych i słabych stron w sferze społecznej wskazano na niedostateczny 
rozwój infrastruktury społecznej w zakresie ośrodków wsparcia m.in. dla osób 
starszych oraz miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W zasa-
dzie jest to jedyny zapis dotyczący aktywności osób starszych. W celach rozwo-
ju miasta nie ma żadnych odniesień wprost do aktywności osób starszych, pro-
mowania UTW. Optymistyczne w tym wszystkim jest jednak to, że uniwersytety 
działają i mają coraz więcej chętnych słuchaczy. 
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Analiza wyników z przeprowadzonych badań ankietowych  
Celem prowadzonych badań było zebranie opinii słuchaczy UTW na temat 

sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego. W badaniach wzięło udział 128 
osób. Na wstępie zapytano respondentów o miejsce spędzania czasu wolnego. 
Szczegółowe informacje zawiera tabela 1. Ankietowani mogli wybrać kilka 
odpowiedzi. 

 
Tabela 1 

Miejsce spędzania czasu wolnego 

Wariant wyboru Liczba osób % 

Na działce 15 11,7 

Uniwersytet trzeciego wieku 76 59,4 

Na spotkaniach klubu seniora 12 9,4 

Dom kultury 3 2,3 

U rodziny 14 10,9 

U sąsiada/sąsiadki 18 14,1 

W kościele 8 6,3 

W parku 15 11,7 

Samotnie w domu 22 17,2 

Na dancingach, wieczorach seniora 12 9,4 

 
Na pytanie o miejsce spędzania czasu wolnego najwięcej respondentów 

udzieliło odpowiedzi, że na UTW (prawie 60%). Można się zastanowić, dlacze-
go tej odpowiedzi nie wybrali wszyscy ankietowani. Część respondentów nie 
zakreśliła UTW, ponieważ przychodzi tylko na zajęcia. Nie identyfikuje z nim 
czasu wolnego. Jest to miejsce wykładów, ćwiczeń, nauki, a nie czas wolny 
kojarzony zwykle z przyjemnościami. Znaczna część badanych spędza samotnie 
czas wolny w swoim domu (17%), a 12% – na działce i w parku. Ankietowani 
odwiedzają sąsiadów (14%) i rodzinę (11%). Mniej niż 10% respondentów 
uczestniczy w spotkaniach w domu seniora, w kościele i na dansingach. 

Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje na to, że seniorzy naj-
częściej spędzają czas wolny, uczestnicząc w zajęciach UTW. Badana grupa 
należy do aktywnych członków UTW. Osoby starsze pragną żyć aktywnie 
i korzystać z wolnego czasu. Prawdą jest, że ich aktywność jest mniejsza, ale 
wynika to bardziej ze zmęczenia i chorób niż braku werwy i chęci do życia. Na 
potwierdzenie powyższych wniosków można przytoczyć wypowiedź jednej 
z seniorek: „lubię zajęcia w uniwersytecie, aktywizują mnie, pobudzają do dzia-
łania i myślenia, bardzo chętnie spędzam tam czas wolny...”, „Uniwersytet Trze-
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ciego Wieku i zorganizowane przy nim różne sekcje umożliwiały spotkania 
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, nawiązywanie kontaktów towarzy-
skich, bliższych znajomości a nawet przyjaźni”.  

Przeprowadzone badania świadczą również o tym, że słuchacze UTW są 
bardzo samodzielni w załatwianiu różnych spraw urzędowych. Co więcej, indy-
widualne rozmowy z respondentami dowodzą, że bardzo często to oni sami 
udzielają innym wsparcia w postaci porad i rozmów. Różnorodność zajęć na 
UTW, spotkania z prawnikami, urzędnikami sprawiają, że seniorzy przyswajają 
nową i bardzo przydatną wiedzę: „Odkąd chodzę na spotkania z prawnikiem, 
wiem dużo więcej, chętnie pomagam w różnych sprawach znajomym”, „gdyby 
nie zajęcia w uniwersytecie, na których dowiaduję się różnych użytecznych rze-
czy, pewnie miałabym trudności, ale teraz umiem załatwić sprawy w urzędzie, 
reklamację wadliwego towaru”. 

Nowe aktywności seniorów odkryte dzięki uczestnictwu w zajęciach UTW 
przedstawia tabela 2. Ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi. 

 
Tabela 2 

Aktywności seniorów 

Wariant wyboru Liczba osób % 

Praca w wolontariacie 24 18,8 

Praca zarobkowa 8 6,3 

Aktywność na rzecz środowiska lokalnego (rady 
nadzorcze w spółdzielni, samorządy lokalne…) 18 14,1 

Działalność w samorządzie UTW 45 35,2 

Działalność w różnych organizacjach  22 17,2 

Brak jakiejkolwiek aktywności 32 25,0 

 
Większość respondentów poprzez udział w zajęciach UTW odnalazła dla 

siebie nowe role społeczne. Najwięcej, 35% badanych, zostało działaczami 
samorządu, włączyło się aktywnie w różne akcje realizowane w ramach UTW. 
Powyższe wyniki potwierdzają również indywidualne wypowiedzi słuchaczy: 
„te zajęcia aktywizują, aż człowiekowi chce się coś robić”, „cały czas się an-
gażuję w prace samorządu, mam stały kontakt z uczestnikami zajęć i wykła-
dowcami”. 

O potrzebie działania uniwersytetów świadczy też następująca wypowiedź 
jednej z seniorek: „Przede wszystkim łączy nas potrzeba utrzymania kontaktów 
ludzkich, szczerej sympatii i niesienia wzajemnej pomocy”. 

Zajęci prowadzone na UTW inspirują słuchaczy do podjęcia różnych ak-
tywności, np. takich, które prowadzone są w ramach działań związanych z wo-
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lontariatem. Słuchacze UTW pomagająw bieżących zadaniach, promocji róż-
nych akcji. 

Prawie 20% badanych zostało wolontariuszem. Bardzo istotną korzyścią 
płynącą z wolontariatu jest wzrost poczucia wartości i pewności siebie u senio-
rów. Większość z nich jest otwarta na nowe drogi prowadzące do osobistego 
rozwoju, a także doświadczenia, których nie mogli zdobyć w młodości. Niektó-
rzy z nich angażują się w działania innych stowarzyszeń i organizacji (17%). 
Seniorzy są również aktywni w środowisku lokalnym, angażując się w pracę 
w radach nadzorczych, samorządach lokalnych (14%). Niewielki odsetek bada-
nych podjął pracę zarobkową (6%). Spośród badanych 25% nie znalazło dla 
siebie nowych ról poprzez uczestnictwo w zajęciach UTW. Może to świadczyć 
o tym, że działania, które realizowane są w ramach statutowych zadań UTW, 
wystarczająco zaspakajają rozmaite potrzeby słuchaczy. Warto przetoczyć słowa 
A. Szulc: „Nie ma wątpliwości, że starość, jeśli ma być szczęśliwa, powinna być 
aktywna” [Szulc 2007: 13]. 

Słuchacze UTW są osobami, które chciałyby jak najdłużej pozostać samo-
dzielne, niezależne i aktywne. Jak potwierdza wiele badań, taka postawa pozwa-
la ludziom starszym uczestniczyć w życiu społecznym i czerpać z tego dużo 
radości poprzez realizację rozmaitych potrzeb związanych z własnym rozwojem, 
ale także bezpieczeństwem i przynależnością do grupy. Osoby starsze aktywnie 
uczestniczące w różnego rodzaju formach podnoszących poziom wiedzy lepiej 
funkcjonują społecznie. Seniorzy lubią nawiązywać nowe znajomości. Ci, którzy 
uczestniczą w zajęciach UTW, bardzo często mają możliwość poznania nowych 
osób i z tej możliwości korzystają. 

Podsumowanie 
Problematyka starości i starzenia się to współcześnie bardzo aktualne za-

gadnienia. Jednym z osiągnięć cywilizacyjnych jest wydłużenie się ludzkiego 
życia, skutkiem czego jest wyraźne zwiększenie się w społeczeństwie liczby 
osób starszych.  

Spośród różnych instytucji proponujących seniorom aktywne, godne, cie-
kawe i twórcze życie szczególną rolę pełnią UTW. Seniorzy zdają sobie sprawę 
z konieczności uczenia się przez całe życie. Wiele osób uważa jesień życia za 
czas wielkich możliwości, szansę na dalszy rozwój, uczenie się i poznawanie 
świata.  

Przeprowadzone badania świadczą o pomyślnym starzeniu się słuchaczy 
UTW. W większości osoby te prezentują postawy odpowiedzialne za własne 
życie, w tym za jakość fazy życia, jaką jest starość. Ankietowani wskazywali na 
aktywność, optymizm i kontakty towarzyskie jako najważniejsze czynniki 
w drodze do pozytywnego starzenia się. Zdecydowana większość badanych osób 
starszych wiąże uczestnictwo w UTW z poprawą jakości życia.  
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Streszczenie 

Coraz częściej uważa się, iż jesień życia to czas wielkich możliwości, re-
fleksji nad pełnią życia, ale także szansa na dalszy rozwój, uczenie się i pozna-
wanie świata. W tym czasie osoby mogą dokształcać się i nabywać nowe umie-
jętności. Starania o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia zainicjo-
wały ideę tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku. Są to najpopularniejsze 
w ostatnich latach formy edukacji ludzi dorosłych. Słuchacze UTW są osobami, 
które chciałyby jak najdłużej pozostać samodzielne, niezależne i aktywne.  

Celem opracowania jest przedstawienie wyników przeprowadzonej diagno-
zy sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego osób starszych w zajęciach 
UTW.  
 
Słowa kluczowe: uczenie się przez całe życie, uniwersytet trzeciego wieku, 
seniorzy, aktywność. 
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Universities of the Third Age as Places of Lifelong Learning 
 
It is more and more frequently believed that senility is time of great possibil-

ities, reflection over completeness of life, as well as it is a chance for further 
development, learning and experiencing the world. During this time people can 
supplement their education and gain new skills. The attempts to include elderly 
people into the educational system started the idea of creating the Universities of 
the Third Age. These are the most popular forms of educating elderly people in 
recent years. Students of the UTA are people who would like to be independent, 
self-reliant and active as long as possible.  

The aim of this study is to present the results of the conducted diagnosis de-
scribing ways of active spending free time by elderly people during the classes at 
the University of the Third Age. 
 
Keywords: lifelong learning, the university of the third age, seniors, activity. 
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Aktywizujące metody i techniki nauczania/uczenia się 
przedmiotów zawodowych 

Wstęp 
Przygotowanie zawodowe wymaga stosowania przez nauczyciela zróżnico-

wanych strategii działania. Główną zaletą motywowania i angażowania uczniów 
do nauki jest zwiększenie efektywności nauczania. Korzystne jest, gdy uczeń 
może samodzielnie poszukiwać wiadomości i odkrywać prawidłowości. Groma-
dzenie doświadczeń w procesie uczenia się pozwala stosować wiedzę podczas 
rozwiązywania sytuacji problemowych wprowadzanych na lekcji. Szczególne 
znaczenie ma to w szkolnictwie zawodowym, gdzie występuje konieczność sto-
sowania metod i technik dydaktycznych ukierunkowanych na kształcenie 
u uczniów umiejętności praktycznych oraz skutecznego i samodzielnego roz-
wiązywania problemów związanych z planowaniem i wykonywaniem czynności 
zawodowych [Czekaj-Kotynia 2013: 7]. Osiąganie tych celów umożliwiają me-
tody aktywizujące rozumiane jako „całokształt działań grupy i prowadzącego 
służących uczeniu się przez doświadczanie” [Kubiczek 2006: 78] i techniki ak-
tywizujące, czyli wszelkie formy zachowań stosowanych świadomie w celu 
zdobycia doświadczeń i informacji zwrotnych na temat przejawianych zachowań 
[Kubiczek 2006: 79]. 

Uwarunkowania stosowania metod i technik aktywizujących 
Dobór metody wiąże się ściśle z celami i treściami nauczania, zależy od po-

ziomu grupy. Należy także uwzględnić czas przeznaczony na realizację zajęć. 
Duże znaczenie przy wyborze metod pracy na lekcji ma przygotowanie meryto-
ryczne i metodyczne nauczyciela oraz jego doświadczenie. 

Rolą nauczyciela, który wykorzystuje metody aktywizujące, jest stworzenie 
odpowiedniego środowiska dydaktycznego w klasie. Taki nauczyciel zwróci 
uwagę na właściwe zorganizowanie przestrzeni, w tym m.in. na ustawienie ła-
wek i stolików adekwatnie do przewidywanej aktywności uczniów, a także na 
wyposażenie pracowni, dbając o infrastrukturę medialną, technosferę i infosferę. 
Aranżacja przestrzeni w klasie powinna być dostosowana do wykorzystywanych 
na lekcji metod nauczania. Przy metodach aktywizujących warto odejść od tra-
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dycyjnego układu ławek na rzecz układu seminaryjnego, kołowego, ustawienia 
ławek w podkowę, kiść, układ segmentowy czy krąg [Arends 1994: 115–118]. 
Nauczyciel, który pełni kierowniczą funkcję w klasie, jest odpowiedzialny za 
zarządzanie procesem komunikowania i uczenia się [Grzesiuk, Szatkowski 
2013: 120]. 

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk jest kładziony na praktyczne 
wykorzystanie wiedzy i nabycie określonych umiejętności. Stosowanie różno-
rodnych nowoczesnych środków dydaktycznych ułatwia zapamiętywanie i póź-
niejsze odtwarzanie informacji. Także wielozmysłowe przekazywanie treści 
programowych sprzyja utrwalaniu nabytej przez uczniów wiedzy i uświadamia 
możliwości jej zastosowania podczas wykonywania czynności zawodowych 
[Czekaj-Kotynia 2013: 12]. 

Charakterystyka wybranych aktywizujących metod i technik  
nauczania/uczenia się 

Dla kształcenia zawodowego największe znaczenie przy wysokiej skutecz-
ności mają metody aktywizujące, zwłaszcza problemowe oraz praktyczne [Plewka 
1999: 232], co nie wyklucza innych metod, w tym również podających. 

Jedną z metod aktywizujących jest dyskusja, która może służyć doskonale-
niu myślenia uczniów, nadawaniu znaczenia nauczanym treściom oraz rozwią-
zywania problemów np. w wyniku analizy dokonanej przez grupę. Dyskusja 
może współwystępować z innymi metodami. Polega na argumentowaniu tez, 
wymianie opinii na określony temat między uczniami oraz między uczniami 
i nauczycielem. Przed lekcją nauczyciel powinien zaplanować przebieg dyskusji, 
koncentrując się na celach, działaniach uczniów, sposobach motywowania. na 
podstawie zdobytej wiedzy merytorycznej, zgromadzonych materiałów należy 
sformułować problem główny i podproblemy w formie pytań, a następnie okre-
ślić czas i sposób zagospodarowania przestrzeni w klasie umożliwiający kontakt 
wzrokowy i zmniejszenie dystansu fizycznego oraz emocjonalnego między 
uczniami. Planowanie przedlekcyjne powinno obejmować też sposób przebiegu 
i podsumowania dyskusji, podzielenie się refleksjami końcowymi. W trakcie 
dyskusji uczestnicy powinni zachowywać się zgodnie z ustalonymi regułami, 
aby sposób odnoszenia się do siebie był właściwy, a poruszane wątki nie odbie-
gały od tematu głównego. Dyskusja może zakończyć się podsumowaniem i po-
dziękowaniem uczniom za udział i aktywność [Arends 1994: 360–383]. 

Dyskusja może być cennym elementem w proponowanej w globalnej edu-
kacji przez Khan Academy metodzie tzw. flipped classroom, czyli „odwróconej 
szkoły”. Jej założeniem jest zamiana zadań realizowanych przez uczniów w toku 
zajęć z pracami wykonywanymi przez nich w domu. Uczniowie otrzymują zbiór 
materiałów, z którymi muszą się zapoznać w czasie pozalekcyjnym, natomiast 
w czasie zajęć szkolnych odbywa się dyskusja na temat poznanych treści oraz 
ćwiczenie powiązanych z nimi umiejętności praktycznych. Stosując tę metodę, 
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nauczyciel może stwarzać sytuacje problemowe, poddawać je wspólnie z ucznia-
mi analizie oraz wyjaśniać ich wątpliwości na bazie posiadanych już przez nich 
informacji [Czekaj-Kotynia 2013: 59]. 

W nauczaniu przedmiotów zawodowych może również znaleźć zastosowa-
nie dyskusja panelowa, w której początkowo rozmawiają między sobą eksperci 
(mogą to być uczniowie, którzy się przygotowali z danego zakresu), a później 
mogą włączyć się inni uczestnicy, którzy wcześniej tylko się przysłuchiwali. 
„Cztery kąty” to technika będąca wprowadzeniem do dyskusji. Pozwala zorien-
tować się w poglądach uczniów, których zadaniem jest ustawić się w odpowied-
nim rogu sali przy jednej z umieszczonych tam plansz. Na planszach są napisane 
stanowiska wobec poruszanego problemu. Uczniowie rozmawiają najpierw 
w małych, a później większych grupach [Pankowska 2008]. Technika ta może 
być przydatna w przypadku tematów związanych np. z aspektami prawnymi 
i społecznymi recyklingu, stosowaniem nowych dyskusyjnych technologii, 
wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Istnieje wiele innych, mniej lub 
bardziej znanych metod dyskusji oraz technik ją ułatwiających, takich jak Krze-
sła, w której wyłania się grupy osób reprezentujących odmienne poglądy (5–6 
poglądów). Najpierw uczestnicy w grupach ustalają argumenty przemawiające 
za ich stanowiskiem, następnie wybierają reprezentanta do dyskusji. Na środku 
ustawia się tyle krzeseł, ile jest grup, plus jedno. Reprezentanci grup zajmują 
krzesła i dyskutują. Wolne krzesło jest dla osoby spośród przysłuchujących się, 
która w danym momencie chce włączyć się do dyskusji. Aby uniknąć „zmono-
polizowania” miejsca przez kogoś z przysłuchujących się, można określić limit 
czasu, w ciągu którego można zajmować wolne krzesło. Do innych znanych 
metod zalicza się Spór z obroną grupy, Cebulę, Metodę 66, Bazar opinii, Plakat, 
Sople, Za i przeciw, Priorytety, ABC, Koło poglądów, 6-3-5, Pomyśl – omów – 
przedstaw, Pudełko myśli i inne [Pankowska 2008].  

W metodzie burzy mózgów notujemy pomysły zgłaszane przez uczniów bez 
oceniania ich w początkowej fazie. Przykład: Co można było zrobić, żeby nie 
doszło do jakiegoś wydarzenia, np. wypadku w pracy, błędów technologicznych 
lub konstrukcyjnych, nietrafionych biznesplanów przedsiębiorstw, nieskutecznych 
strategii marketingowych? Służy samodzielnemu wymyślaniu przez uczniów hi-
potez i może być punktem wyjścia do dalszych analiz i znalezienia optymalnych 
rozwiązań [Kruszewski 1995: 184–186]. 

Wykorzystywaną często metodą jest metoda sytuacyjna, inaczej metoda 
przypadków, która polega na analizie przypadku typowego, występującego 
w środowisku pracy. Punktem wyjścia do dyskusji jest przedstawienie konkret-
nej dyskusyjnej sytuacji (opis rozdany uczniom na kartkach, w formie filmu, 
prezentacji multimedialnej, odczytany lub opowiedziany przez prowadzącego). 
Po zapoznaniu się uczniów z sytuacją formułujemy polecenia dotyczące oceny, 
argumentacji, propozycji działania. Uczestnicy oceniają postępowanie bohate-
rów, podejmowane decyzje, działania, wskazują różne rozwiązania problemu, 
mówią, jak oni postąpiliby w danej sytuacji, co byłoby lepszym rozwiązaniem, 
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co przyniosłoby inne skutki itp. W omówieniu zbierane są wiadomości, ujmo-
wane komplikacje i ograniczenia oraz samo rozwiązanie problemu. Metoda ta 
uczy podejmowania decyzji [Kruszewski 1995: 187–188]. Może być wykorzy-
stywana zarówno w nauczaniu przedmiotów technologicznych, dotyczących 
doboru np. odpowiedniej metody wykonania detali, doboru materiału, parame-
trów obróbki, jak i projektowania części maszyn i mechanizmów. W metodzie 
symulacyjnej – inscenizacji – analizowane są problemy prawdopodobne, wzo-
rowane na rzeczywistości. Nauczyciel odwołuje się do wyobrażeń i posługuje 
instrukcją [Kruszewski 1995: 190–194]. Jest to metoda przydatna do analizy 
różnych problemów występujących w środowisku pracy, np. sytuacji stwarzają-
cych zagrożenie wypadkiem, wzorowanych na rzeczywistych zdarzeniach.  

Duże znaczenie ma metoda projektów wykorzystywana praktycznie na każ-
dym poziomie kształcenia zawodowego. Polega na wykonywaniu przez uczniów 
zadań obejmujących większą partię materiału z jednego lub większej liczby 
przedmiotów, samodzielne formułowanie tematu i poszukiwanie rozwiązania. 
Ogólny zakres prac projektowych określa nauczyciel, zaś szczegółowe brzmie-
nie tematu i zakres prac negocjowane są z uczniami. Projekt może zawierać 
zarówno teoretyczne jak i praktyczne rozwiązania problemu. Po wykonaniu 
projektów następuje ich prezentacja, dyskusja i ocena przy udziale wszystkich 
uczniów. Na metodzie projektów bazują przedmioty związane z projektowaniem 
detali i procesów technologicznych, jest ona podstawą różnego typu samodziel-
nych lub realizowanych w zespołach prac etapowych, przejściowych czy dy-
plomowych [Michalak-Majewska 2010: 151]. Także w nauczaniu zawodowym 
oprócz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy wystę-
puje wiele informacji, które powinny być przez uczniów zapamiętane. Są to 
zarówno pojęcia, definicje, prawa, reguły postępowania, jak i rodzaje oraz ozna-
czenia np. dokumentacji technologicznej, stali, żeliwa, stopów lekkich, tworzyw 
sztucznych czy materiałów narzędziowych. Znaczącą pomocą w zapamiętywa-
niu tych często niepowiązanych informacji są mnemotechniki, czyli techniki 
pamięciowe bazujące na skojarzeniach i wyobraźni [Bubrowiecki 2006: 60]. 
Skuteczność tego typu metod jest różna i często zależna od indywidualnych 
predyspozycji uczniów. Prostą techniką są rymonimy, czyli techniki pamięciowe 
sprowadzające się do ułożenia krótkiego rymowanego wierszyka mającego na 
celu łatwiejsze zapamiętanie ważnej informacji. Ułatwiają zapamiętanie treści, 
zwłaszcza takich, które nie są powiązane, wymagają mechanicznego zapamięta-
nia, przez co stwarzają uczniom spore trudności. Bardzo skuteczną techniką jest 
stosowanie akronimów, zwłaszcza że uczniowie szkół zawodowych są do nich 
praktycznie od początku nauki wdrażani poprzez stosowania skrótowych ozna-
czeń np. stali (C35 – C oznacza stal niestopową, natomiast liczba jest 100-krotną 
średnią zawartością węgla) czy tworzywa polimerowego (PE-HD – skrót od 
pierwszych liter angielskiej pełnej nazwy tworzywa PolyEthylene High Density). 
Więc akronimy są to wyrazy utworzone z pierwszych liter (sylab, wyrazów) 
zwrotu lub zdania, które chcemy zapamiętać. Z kolei akrostychy polegają na 
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utworzeniu zdań, w których pierwsze litery poszczególnych wyrazów składają 
się na wyraz do zapamiętania. Utworzone zdanie nie musi być zgodne z katego-
rią zapamiętywanych elementów. Łańcuchowa metoda skojarzeń (ŁMS) polega 
na tworzeniu żywych obrazów kolejno dla każdej pary. Pierwszy element łą-
czymy z drugim, drugi z trzecim, trzeci z czwartym itd. za pomocą możliwe 
najzabawniejszych i nonsensownych skojarzeń, przy czym warunkiem skutecz-
ności jest ujrzenie tych obrazów choćby przez chwilę w swojej wyobraźni [Bu-
browiecki 2006: 64–66]. ŁMS można wykorzystać podczas nauki np. etapów 
projektowania części maszyn, procesów technologicznych ich wytwarzania, 
kolejności tworzenia dokumentacji technologicznej.  

Ciekawą metodą jest tworzenie zakładek osobistych. Jest to technika pamię-
ciowa, która łączy się bezpośrednio z poszczególnymi częściami naszego ciała. 
Wybieramy sobie poszczególne części ciała, zaczynając zawsze od stóp, i kieru-
jemy się ku górze. Wyznaczamy w ten sposób części ciała, które będą naszymi 
zakładkami, np. stopy, łydki, kolana, uda, pupa (świetna zakładka i bardzo oso-
bista), brzuch, piersi, ramiona, szyja, broda, usta, nos, oczy, czoło, włosy. Ele-
menty, które mamy zapamiętać, łączymy z kolejnymi zakładkami za pomocą 
twórczych, zabawnych skojarzeń. Podobne są metody zakładek mieszkaniowych 
czy obrazkowych [Bubrowiecki 2006: 71–78]. Zapamiętanie sekwencji cyfro-
wych, którymi są w technice np. wielkości stałe w różnego rodzaju zależno-
ściach i prawach czy mniej skomplikowane ważne telefony, kody itp., ułatwia 
fonetyczny alfabet cyfrowy. U jego podstaw leży przyporządkowanie liter cy-
from od 0 do 9, tworzenie z nich fraz lub zdań i wyobrażeń wizualizujących 
frazę lub zdanie [Bubrowiecki 2006: 79–86]. 

Podsumowanie 
W. Okoń uważa, że o wartości metody kształcenia decyduje charakter czyn-

ności nauczycieli i uczniów oraz zastosowanych na lekcji środków dydaktycz-
nych. „Wartość metody zależy zwłaszcza od tego, czy i w jakim stopniu wywo-
łuje ona poznawczą, emocjonalną i praktyczną aktywność samych uczniów, tak 
niezbędną w badaniu rzeczywistości i oddziaływaniu na nią” [Okoń 1996: 246]. 
Metody aktywizujące mogą się okazać przydatne w kształceniu zawodowym ze 
względu na swój charakter i walory edukacyjne, chociaż wymagają od nauczy-
ciela przygotowania do ich stosowania w praktyce szkolnej. Warto zachęcać 
uczniów do samodzielnego poszukiwania własnych sposobów aktywnego, twór-
czego czytania tekstów, notowania z wykorzystaniem map poznawczych (map 
mentalnych, logicznych, myślowych) będących graficznym uporządkowaniem 
materiału [Fisher 1999: 78–85; Taraszkiewicz 1996: 130–131] oraz uczenia się 
zgodnie z dominującą półkulą mózgową (prawą bądź lewą) i stylami uczenia się: 
wzrokowym, słuchowym, dotykowym czy kinestetycznym [Linksman 2001]. 
Metody aktywizujące pozwalają uczyć się efektywniej, ale mają również wpływ 
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na doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy 
w zespole ważnych w przyszłej pracy uczniów w wybranym przez nich zawo-
dzie [Michalak-Majewska 2010: 151]. 
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Streszczenie 

Współczesna szkoła zawodowa zwraca uwagę na poprawę jakości naucza-
nia. Zastosowanie aktywizujących metod i technik nauczania/uczenia się staje 
się odpowiedzią na potrzeby uczniów i uzupełnienie tradycyjnych metod pracy 
o inne podejścia pozwalające w ciekawszy i skuteczniejszy sposób przekazywać 
wiedzę oraz kształtować umiejętności zawodowe. Znajomość mnemotechnik 
i zasad sporządzania notatek w postaci map poznawczych umożliwi uczniom 
przenoszenie umiejętności trwałego przyswajania wiedzy na różne sytuacje, 
także pozaszkolne i pozazawodowe.  
 
Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe, nauczanie, uczenie się, metody i tech-
niki aktywizujące. 

 
Activating Methods and Techniques of Teaching/Llearning  
Vocational Subjects 
 
Abstract 

Modern vocational school draws attention to improving the quality of teach-
ing. The use of activating methods and techniques of teaching/learning becomes 
a response to the needs of students and complement traditional methods of work-
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ing with other approaches, enabling a more interesting and more effective way to 
transfer knowledge and develop professional skills. Knowledge of the principles 
of mnemonics and notes in the form of cognitive maps allow students to transfer 
skills sustained learning in a variety of situations, including after-school and 
non-professional. 
 
Keywords: vocational training, teaching, learning, activating methods and tech-
niques. 
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Matematyka dla uczniów szkół zawodowych – co to znaczy? 
(podejście teoretyczne) 

Wstęp 
Matematyka jako przedmiot szkolny jest na ogół postrzegana jako jeden 

z podstawowych modułów kształcenia ogólnego. Jej obraz jest z jednej strony 
zdominowany przez matematykę jako dyscyplinę naukową, z drugiej poprzez 
matematykę rozumianą jako specyficzna ludzka aktywność [Freudenthal 1973]. 
Jest to więc spojrzenie raczej z perspektywy matematyka, który uprawia tę dys-
cyplinę jako swoistą igraszkę intelektualną. Jeżeli mówiono o matematyce, pod-
kreślając jej inną stronę – matematykę w zastosowaniach – wtedy była postrze-
gania jako narzędzie rozwiązywania problemów w fizyce, ekonomii, medycynie, 
i w takich sytuacjach na ogół dyskutowano aparat pojęciowy dość zaawansowa-
ny (równania liniowe, różniczkowe, statystyka). Przy takim ujęciu gubi się jesz-
cze jeden wielki potrzebujący – szkolnictwo zawodowe. Można odeprzeć to 
stwierdzenie, mówiąc, że w szkołach zawodowych matematyka przecież istniała 
od zawsze. Nikt tylko głośno nie podkreśla, że jest to na ogół nielubiany przed-
miot odrzucany przez uczących się („po co mi ta wiedza...”), traktowany jak 
swoisty kamień u szyi. Często nie było specjalnego pomysłu, jak ten przedmiot 
realizować – na ogół jedynym pomysłem na taką matematykę było ograniczenie 
treści kształcenia i obniżenie wymogów w stosunku do uczniów. A przecież 
okazuje się [Szkoła Samodzielnego Myślenia 2014], że uczniowie szkół zawo-
dowych są w stanie podjąć się rozwiązania nietypowych zadań. Zadania, które 
wprawdzie wykorzystywały elementarną wiedzę matematyczną, ale wymagały 
podejścia kreatywnego, były z sukcesem podejmowane przez uczniów, mimo że 
takie postawy nie były u nich wzmacniane podczas lekcji matematyki. W ten 
sposób pokazali, że tkwi w nich duży, niewykorzystany potencjał.  

W miejscu pracy absolwentów szkół zawodowych matematyka jest coraz bar-
dziej obecna. Umiejętności matematyczne są nieodzowne niemal na każdym stano-
wisku pracy, chociaż odpowiedź na pytanie, jakie są to umiejętności, nie jest już 
taka oczywista. W świecie prowadzi się coraz więcej badań w odniesieniu do specy-
fiki matematyki w szkołach zawodowych [Muller 2009; FitzSimons 2014]. Okazuje 
się, że w tym zakresie są już wypracowane pewne dyrektywy warte poznania.  

Badania potwierdzają [Hoyles, Wolf, Molyneux-Hodgson, Kent 2002], że 
założenie o istnieniu bezpośredniego transferu wiedzy szkolnej do środowiska 
pracy jest bardzo naiwne, i to wcale z nie powodu niskiego stopnia opanowania 
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szkolnej wiedzy matematycznej. To szkolna matematyka powinna być inna, 
biorąca pod uwagę przyszłe zastosowania tej wiedzy. Wiele badań analizuje 
różnice między szeroko rozumianą szkołą i miejscem pracy. Podkreśla się, że są 
to dwa zupełnie różne światy. Różnią się swą działalnością zarówno ze społecz-
nego (socjalnego), jak i kulturowego punktu widzenia. Mają zupełnie inne cele, 
priorytety, kontrastowe środki i sposoby na ich osiągnięcie, działają w zupełnie 
innych kontekstach. Dlatego lekcje matematyki w szkołach zawodowych nie 
mogą być tylko uproszczoną wersją matematyki formalnej.  

Matematyka formalna na ogół jest odizolowana od innych przedmiotów 
w programie nauczania. Niewiele jest prawdziwych interakcji między matema-
tyką i innymi przedmiotami. Mimo dobrych intencji takie związki są często naiw-
ne, sporadyczne. Na ogół polegają one na próbach wprowadzania uproszczonych 
kontekstów, a nacisk i tak jest położony na realizację celów ogólnodydaktycz-
nych lub czysto matematycznych.  

W matematyce zawodowej kontekst jest ważny. Jest to już pierwsza ważna dy-
rektywa – połączenie świata rzeczywistych obiektów fizycznych z wirtualnymi 
obiektami matematycznymi. Wiedza matematyczna jest ważna w kontekście zada-
nia, które należy wykonać. I w tej sytuacji bierze się pod uwagę takie czynniki 
(absolutnie pomijane w matematyce „czystej”), jak dostępny personel, narzędzia 
i materiały, różne formy komunikacji, wymogi prawne i wymogi organizacji pracy 
(w tym bezpieczeństwa samych pracowników, a także użytkowników końcowych), 
priorytet lub pilność wykonania zadania, minimalizacja kosztów itd. Przy wykona-
niu określonych zadań podanie dobrej (poprawnej) odpowiedzi ma konkretne zna-
czenie (np. w odniesieniu do zasadności i wykonalności rozwiązań), a błędy są 
kosztowne. Już z tego wynika, że zastosowanie matematyki w miejscu pracy wy-
maga innych kompetencji niż tylko odtworzenie gotowego schematu liczenia. 

Matematyka zawodowa posiada cechy, które odróżniają ją od nauczania ma-
tematyki w szkolnictwie ogólnokształcącym: 
 Powinna być prowadzona w konkretnym celu: przygotowanie przyszłych 

pracowników do dalszego rozwoju lub (re-)edukacji dla poszerzania kwalifi-
kacji, ale w ramach określonego obszaru życia zawodowego, w szczególności 
w pewnej, czasem wąskiej dziedzinie pracy. Jest to również uzasadnione bu-
dowaniem odpowiedniej motywacji do uczenia się. 

 Wymaga wykształcenia postawy gotowości na stawianie pytań, dokonywanie 
refleksji i jeśli to konieczne, umiejętności przekształcenia przyjętych w orga-
nizacji praktyk w nowe rozwiązania i sposoby pracy. Innymi słowy, krea-
tywność, zdolność improwizacji jest niezbędna do znalezienia rozwiązania 
problemów, które pojawiają się nieprzewidzianie w ramach normalnej dzia-
łalności w miejscach pracy wszelkiego rodzaju. 
Te dwa aspekty powodują, że rzeczywista matematyczna wiedza zawodowe 

jest zlepkiem wiedzy pojęciowej, teoretycznej i wiedzy kontekstowej, procedu-
ralnej [FitzSimons 2014; Muller 2009]. W literaturze mówi się o d y s k u r s i e  
w e r t y k a l n y m  i  h o r y z o n t a l n y m .   
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D y s k u r s  w e r t y k a l n y  odnosi się do wiedzy teoretycznej. Jest to wie-
dza ogólna, pryncypialna. W większym lub mniejszym stopniu jest uporządko-
wana hierarchicznie, podporządkowana systemowi dedukcyjno-logicznemu. 

D y s k u r s  h o r y z o n t a l n y  odnosi się do wiedzy kontekstowej takiej 
jak matematyka wykorzystywana i rozwijana w miejscu pracy. Jest ona na ogół 
słabo hierarchizowana i powiązana z celami i zadaniami związanymi z danym 
stanowiskiem. Dyskurs horyzontalny to inaczej specyficzna, lokalnie przydatna 
wiedza; zestaw strategii, które są lokalne, cząstkowe, niezorganizowane. Może 
być zależna od kontekstu, wielowarstwowa i sprzeczna globalnie, ale spójna 
w ramach kontekstów. 

Aby uczniowie szkół zawodowych byli przygotowani do wykorzystania 
swojej wiedzy matematycznej w bardziej wydajny sposób podczas wykonywa-
nia pracy, nauczanie matematyki zawodowej powinno uwzględniać zarówno 
aspekty matematyki wertykalnej, jak i horyzontalnej.  

Dla potrzeb matematycznego szkolnictwa zawodowego zostały opracowane 
tzw. elementy podstawowe (Mathematical literacy) kreowane przez praktykę 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (framed by the work situation and 
practice, by the use of IT tools). Przytaczam niektóre z nich za [Hoyles, Wolf, 
Molyneux-Hodgson, Kent 2002]: 
 analityczne, elastyczne, szybkie i często wieloetapowe obliczania i szacowa-

nia w kontekście pracy (z lub bez użycia narzędzi), 
 skomplikowane modelowanie (zmiennych, relacji, z uwzględnieniem warun-

ków brzegowych i ograniczeń), 
 interpretacja i przejścia pomiędzy różnymi reprezentacjami danych liczbo-

wych (graficznymi i symbolicznymi), 
 systematyczne i precyzyjne techniki wprowadzania danych i ich monitoring, 
 ekstrapolacji trendów w różnych rodzajach prac, 
 zwięzłe i jasne przekazywanie stwierdzeń, 
 rozpoznawanie błędnych odpowiedzi i metod rozwiązań. 

Te dyrektywy powinny kształtować sposoby organizowania zajęć z matema-
tyki. Nauczyciele powinni uznać konieczność przygotowania swoich uczniów do 
wykonywania wieloetapowych operacji z elastycznym wykorzystywaniem da-
nych. Proste umiejętności matematyczne (liczby, procenty i proporcje) powinny 
być zakotwiczone w rzeczywistych danych (często w postaci danych wyjścio-
wych z modeli kalkulacyjnych czy też danych tabelarycznych). Istnieje potrzeba 
kształtowania umiejętności hybrydowych (połączenie matematycznych umiejęt-
ności z umiejętnością komunikowania się, podejmowania decyzji i wykorzysta-
nia IT). Uczniowie powinni być przygotowani do: 
 podejmowania ryzyka i samodzielnych decyzji, 
 akceptacji nieuniknionych uchybień lub błędów, 
 rozwijania krytycznego osądu. 
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Te wszystkie fakty powinny mieć wpływ na treść i strukturę edukacji mate-
matycznej w szkołach zawodowych. 

Przykład zajęć, które mogą być realizowane w szkołach zawodowych z wy-
korzystaniem sugerowanego podejścia 

Zad. 1. Kule o średnicy 20 cm trzeba zapakować w odpowiednie pudełka. 
Zaprojektuj pudełko. Oblicz, ile materiału potrzeba na jego wykonanie. Rozważ 
poniższe propozycje: 
1. Pudełko w kształcie graniastosłupa o podstawie sześciokątnej.  
2. Pudełko w kształcie sześcianu. 
3. Pudełko w kształcie walca. 
4. Możesz zaproponować własne pudełko. 
 

 

Rys. 1. Podstawa pudełka w kształcie graniastosłupa 
 

Ad 1. Aby obliczyć pole podstawy, obliczam pole 6 trójkątów o wysokości r = 
10 cm (rys. 1). Ponieważ  
r = (a√3)/2, więc a = 2/3 r√3, wtedy 6P = 6 a2√3/4 = 2 r2√3 – pole podstawy. 
Wtedy dwie podstawy: 4 r2√3, zaś pole powierzchni bocznej: 6a2r = 8r2√3. Pole 
całkowite: 12 r2√3. 
Ad 2. Pudełko w kształcie sześcianu: Pole całkowite 6 · 4 r2 = 24 r2. 
Ad 3. Pudełko w kształcie walca: Pole całkowite: 2 · Π r2 + 2 Πr · 2r = 6 Π r2. 

Zad. 2. Oszacuj, na które pudełko potrzeba najwięcej materiału (która po-
wierzchnia jest największa). 

Zad. 3. Elementy do wykonania podstawy pudełka w kształcie walca są wy-
cinane z arkusza o wymiarach 130 cm x 75 cm. Przeanalizuj następujące układy 
dla wycięcia podstaw. 

   
 Układ 1   Układ 2  Układ 3  

Rys. 2. Układy do wycięcia z arkusza 

r a 
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Ile podstaw można wyciąć z jednego arkusza przy każdym z tych układów? 
Który z tych układów jest optymalny, jeżeli weźmiemy pod uwagę stopień wy-
korzystania materiału? Uwzględnij fakt, że przy ułożeniu elementów trzeba 
przewidzieć 0,5 mm na linię cięcia.  

Sam problem ma naturę praktyczną, a sensowność dokonywania obliczeń ma 
podłoże ekonomiczne. Taka seria zadań umożliwia organizację pracy zespołowej, 
w której prowadzenie dyskusji jest sprawą oczywistą. Uczniowie wykonują wielo-
etapowe obliczenia, w odpowiedni sposób muszą odnieść się do danych zamiesz-
czonych w zadaniu. Na jednym z etapów mają szansę na analizowanie tekstu ma-
tematycznego będącego formą podpowiedzi. W kolejnym zadaniu muszą odnieść 
się do wyników uzyskanych wcześniej. Dokonują obliczeń dokładnych oraz sza-
cunkowych. Zadanie trzecie wymaga podejścia kreatywnego – uczniowie muszą 
sami odkryć sposób prowadzenia obliczeń. Mogą je realizować w różny sposób, 
co daje szansę na prowadzenia dyskusji, formułowanie argumentów i obronę wła-
snego stanowiska. Dodatkowo zadanie wymaga od ucznia samodzielności w po-
dejmowaniu decyzji, umożliwia stawianie dalszych pytań i problemów.  

Podsumowanie 
W ramach zmian dotyczących matematycznego kształcenia zawodowego 

odnotowano następujące wspólne trendy: 
• Oparcie własnej pracy na pracy zespołowej jest powszechne, a w niektórych 

sektorach jest coraz bardziej pożądane ze względu na jej znaczenie w proce-
sach poprawy jakości pracy. 

• Istnieje coraz większa potrzeba doskonalenia sposobów skutecznego przeka-
zywania i pozyskiwania informacji opartych na danych matematycznych, 
wymagających wnioskowań i argumentacji. 

• Istnieje potrzeba rozwijania umiejętności hybrydowych. 
• Umiejętności matematyczne mogą być skupione w następujących klasterach: 

klaster zawierający wiedzę odtwórczą, algorytmy, definicje itp., klaster 
obejmujący możliwość wykorzystywania związków między różnymi aspek-
tami lub pojęciami z matematyki do rozwiązywania prostych problemów 
i klaster obejmujący wgląd, rozumowanie, refleksję i uogólnienie jako klu-
czowe elementy [De Lange 2003]. 

Notka 

Zagadnienia dyskutowane w tym artykule są częściowo realizowane w ramach Projektu Era-
smus+ NAMA – Numeracy for Advanced Manufacturing nr 2014-1-PL01-KA202-003409. 
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Streszczenie 
Badania wskazują potrzebę rozwijania u uczniów szkół zawodowych kom-

petencji hybrydowych dotyczących z jednej strony wiedzy teoretycznej (wymiar 
wertykalny), a z drugiej – matematyki praktycznej (wymiar horyzontalny). Pro-
pozycje dydaktyczne powinny wychodzić od problemów praktycznych. W arty-
kule podane zostały pewne założenia teoretyczne dotyczące matematyki dla 
szkół zawodowych oraz został omówiony przykład propozycji zadaniowej. 

 
Słowa kluczowe: matematyka w szkołach zawodowych, kompetencje kluczowe, 
umiejętności hybrydowe, dyskurs wertykalny, dyskurs horyzontalny. 

 
Mathematics for Vocational Schools – What Does it Mean 
(A Theoretical Approach) 
 
Abstract 

Research related to mathematic for vocational schools indicate the need to 
develop a hybrid competence, related, on the one hand to theoretical knowledge 
(vertical dimension), on the other – to practical mathematics (horizontal dimen-
sion), Educational proposals should be related to practical problems. In the arti-
cle, some theoretical assumptions are given, supported by the example of educa-
tional proposal.  

 
Keywords: Vocational mathematics education, hybrid competence, key compe-
tence, vertical and horizontal discourse. 
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Bożena MAJ-TATSIS 
Uniwersytet Rzeszowski, Polska 

Edukacja matematyczna w kształceniu zawodowym  
i ustawicznym – wyzwania i potrzeby 

Wstęp i ramy teoretyczne badań 
Edukacja w wymiarze społecznym i ekonomicznym ma do odegrania zasad-

niczą rolę, która polega na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompe-
tencji kluczowych koniecznych, aby umożliwić im elastyczne przystosowywanie 
się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne 
powiązania [Komisja Europejska 2007]. Również we współczesnych progra-
mach nauczania matematyki na świecie jako cel kształcenia określa się pewne 
kompetencje, którymi uczeń powinien się charakteryzować, kończąc szkołę. 
W unijnych dokumentach [ET 2020] znaleźć można cztery strategiczne cele, 
a wśród nich „poprawę jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia – kompeten-
cje kluczowe”. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują 
do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji 
społecznej i zatrudnienia [Komisja Europejska 2007]. „Produktem” edukacji po-
winien być człowiek przygotowany do życia we współczesnym świecie, podej-
mowania wyzwań przyszłości. Jest to młody człowiek, który będzie miał nie tyle 
szeroką wiedzę z różnych dziedzin, ale przede wszystkim określone kompeten-
cje. Wśród nich ważną rolę odgrywają kompetencje matematyczne. Obejmują 
one umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego 
w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji [Komi-
sja Europejska 2007]. Według M. Nissa [2003] matematyczna kompetencja to 
zdolność rozumienia, osądzania, wykonywania i wykorzystywania matematycz-
nych czynności w kontekście matematycznym i pozamatematycznym.  

Tymczasem jest pewien rozdźwięk pomiędzy matematyką szkolną a mate-
matyką wykorzystywaną w życiu zawodowym i prywatnym. Można stwierdzić, 
że w szkole wciąż większy nacisk kładzie się na wiedzę matematyczną, a nie na 
kompetencje praktyczne. Badania naukowe pokazują, iż proste przeniesienie 
wiedzy szkolnej z zakresu matematyki na umiejętności matematyczne potrzebne 
w pracy nie jest możliwe [Tatsis i in. 2015]. 

Istnieje wyraźna potrzeba badań dydaktycznych na polu edukacji w zakresie 
szkolenia zawodowego. Dziedzina ta jest wciąż niedoreprezentowana w literatu-
rze naukowej. Jedną z przyczyn może być różnorodność form takiego kształce-
nia na świecie. W niektórych krajach szkolenie zawodowe nie jest częścią sys-
temu edukacji, podczas gdy np. w Holandii ponad połowa uczniów na poziomie 
szkoły średniej wybiera ścieżkę zawodową. Drugą przyczyną jest fakt, iż mate-
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matyka potrzebna i używana w pracy zawodowej nie jest w ogóle postrzegana 
jako matematyka [FitzSimons 2002]. Jako trzeci powód wymienia się brak wy-
starczającej wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego u dydaktyków matema-
tyki [Bakker 2014]. Badania w tym obszarze wymagają bycia ekspertem nie 
tylko w dziedzinie dydaktyki matematyki, lecz również szerokiej znajomości 
danego sektora pracy, do którego uczniowie czy praktykanci są przygotowywa-
ni. Przeprowadzenie badań oraz gromadzenie materiału badawczego w szkole 
i miejscach pracy ma wiele ograniczeń organizacyjnych i logistycznych.  

Istniejące badania dydaktyczne dotyczące kształcenia zawodowego dostar-
czają niezwykle interesujących wniosków i mogą być traktowane jako ważny 
wkład w dziedzinę badań edukacyjnych. Pomagają one zrozumieć, jak można 
zapełnić lukę pomiędzy abstrakcyjną i bardzo ogólną wiedzą matematyczną, 
która jest uczona w szkole, a matematyką usytuowaną w kontekście pracy. Jest 
to niezwykle ważne dla uczniów z perspektywy celów uczenia się matematyki 
w szkole. Wyjaśnienie, jak matematyka jest rzeczywiście stosowana w konkret-
nej sytuacji w pracy zawodowej, dostarcza uczniom motywacji do uczenia się 
tego przedmiotu, a także do kształcenia się w ogóle [Bakker 2014]. 

Metodologia badań 
W artykule tym zostaną przedstawione rezultaty badań przeprowadzonych 

wśród 60 pracowników sektora zaawansowanej technologii z różnorodnych firm 
usytuowanych w Polsce i UK (odpowiednio 8 i 52 osoby), a także wśród 104 
uczniów-praktykantów kształcących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Nowoczesnych Technologii w Łodzi (64 osoby) oraz w AMRC w Wielkiej Bry-
tanii (40 osób). Badania te były zaprojektowane i zorganizowane w ramach Pro-
jektu NAMA (Numeracy for Advanced MAnufacturing) za pomocą kwestiona-
riuszy on-line (m.in. w języku polskim i angielskim) [Tatsis i in. 2015]. W sumie 
przebadano 164 osoby. Badani reprezentowali 21 zawodów (uczniowie są rów-
nież zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w firmach współpracujących 
ze szkołą), które są rozpoznawane jako kluczowe w tym sektorze. Największą 
grupę stanowili operatorzy obrabiarek CNC (34), inżynierowie mechanicy (21) 
oraz technicy mechanicy (18).  

Zaprojektowanie narzędzia badawczego było wynikiem przestudiowania li-
teratury dotyczącej tych zagadnień oraz wsparcia ze strony partnerów Projektu 
NAMA, którzy mają duże doświadczenie w kształceniu w tym sektorze. Kwe-
stionariusz zawiera serię pytań, których celem było zidentyfikowanie potrzeb 
pracowników sektora zaawansowanej technologii odnośnie do kształcenia ma-
tematycznego. Nakreślenie faktycznego zapotrzebowania pozwoli na zaprojek-
towanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, które będą następnie testo-
wane w placówkach kształcenia. Pytania badawcze można skategoryzować 
w następujący sposób:  
 Pytania o dane personalne (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania). 
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 Pytania dotyczące wykonywanego zawodu (opis wykonywanej pracy, staż 
pracy, rodzaj zatrudnienia) oraz firmy, w której badani są zatrudnieni (lub 
odbywają praktyki – w przypadku uczniów). 

 Pytania dotyczące ogólnych matematycznych umiejętności. Ich celem było 
zbadanie oceny własnych umiejętności matematycznych przez uczestników 
badania. Dotyczyły one zarówno matematyki z życia codziennego (np. rozu-
mienia i obliczania procentów), jak i ogólnych umiejętności numerycznych 
potrzebnych w ich pracy (np. graficznego posługiwania się danymi ekspery-
mentalnymi, kosztorysu projektu, interpretacji dużych zbiorów danych), 
a także umiejętności z poszczególnych działów matematyki (np. liczby 
i działania matematyczne, wyrażenia algebraiczne, funkcje i wzory, trygo-
nometria, geometria płaska, geometria przestrzenna). 

 Pytania dotyczące specyficznych umiejętności numerycznych powiązanych 
z sektorem zaawansowanej technologii. Umiejętności te były zidentyfikowa-
ne we współpracy z partnerami Projektu, którzy mają duże doświadczenie 
w kształceniu w tym sektorze (AMRC i CKUNT). 

Wyniki badań 
Analizę danych skupiono na trzech aspektach: matematycznych dziedzi-

nach, w których pracownicy/uczniowie potrzebują dalszego kształcenia, ogól-
nych umiejętnościach matematycznych oraz specyficznych umiejętnościach 
numerycznych, które wymagają dalszego treningu. 

Na pytanie: „Jak ważna jest matematyka w Twojej pracy?” respondenci 
mieli do wyboru pięciostopniową skalę odpowiedzi 1–5, gdzie: 1 – w ogóle nie 
jest ważna, 5 – jest bardzo ważna. Wyniki są zaprezentowane w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Odpowiedzi badanych dotyczące ważności matematyki w pracy 

Skala Pracownicy Uczniowie Suma % 

1 0 0 0 0 

2 3 6 9 5 

3 15 9 24 15 

4 18 33 51 31 

5 24 56 80 49 

 
Kolejne pytanie dotyczyło oceny własnej wiedzy z zakresu matematyki: 

„Czy uważasz, że posiadasz wystarczającą wiedzę matematyczną, aby efektywnie 
wykonywać pracę na Twoim obecnym stanowisku? (skala 1–5, gdzie 1 – zdecy-
dowanie nie, 5 – zdecydowanie tak). Wyniki są zaprezentowane w tabeli 2. 
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Tabela 2 
Odpowiedzi badanych oceniające własną wiedzę matematyczną 

Ska-
la 

Pracowni-
cy 

Uczniowie Suma % 

1 0 0 0 0 

2 1 9 10 6 

3 14 25 39 24 

4 24 44 68 41 

5 21 26 47 29 

 
Wyniki wyraźnie pokazują, iż matematyka jest postrzegana jako bardzo 

ważna w wykonywanej pracy przez ogromną większość badanych (80% bada-
nych przyznało 4 i 5 pkt). Jednocześnie respondenci deklarują, iż posiadają wy-
starczającą wiedzę matematyczną, by móc wykonywać swoje obowiązki zawo-
dowe. Nie przeszkodziło to jednak wskazać pewne działy matematyki (tabela 3), 
ogólne umiejętności numeryczne (tabela 4), jak i specyficzne umiejętności, 
w których życzyliby sobie dalszego kształcenia.  

 
Tabela 3 

Działy matematyki, w których badani deklarowali chęć dokształcania (odpowiedzi 
„raczej tak” i „zdecydowanie tak” na pytanie „W którym z poniższych obszarów mate-
matyki potrzebujesz się jeszcze podszkolić?”) 

Dział matematyki Pracownicy Uczniowie Suma % 

1 liczby i działania matematyczne 13 37 50 30 

2 wyrażenia algebraiczne, funkcje i wzory 24 54 78 48 

3 Trygonometria 20 49 69 42 

4 geometria płaska 14 45 59 36 

5 geometria przestrzenna 26 52 78 48 

6 obliczanie masy, długości, pola i objętości 10 39 49 30 

7 statystyka i prawdopodobieństwo 24 44 68 41 

 
Fakt, że badani uważają, iż mają dużą lub bardzo dużą wiedzę matematycz-

ną i jest ona wystarczająca do wykonywania ich obowiązków zawodowych, nie 
miał wpływu na to, że zadeklarowali chęć dodatkowego szkolenia w niemalże 
wszystkich wymienionych działach matematyki (tabela 3). Niemalże 50% bada-
nych chciałoby uczestniczyć w zajęciach dotyczących geometrii przestrzennej, 
tyle samo respondentów jest zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu 
z zakresu wyrażeń algebraicznych, funkcji oraz stosowania i przekształcania 
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różnego typu wzorów algebraicznych. 42% uczestników badania życzyłoby 
sobie treningu w obrębie trygonometrii. Świadczyć to może o tym, że badani są 
świadomi nie tylko swoich umiejętności, ale również tego, że chcieliby się dalej 
rozwijać oraz że doskonale orientują się, jakie kompetencje matematyczne są 
wymagane w zawodach, które wykonują. 

Kolejne pytanie dotyczyło pewnych ogólnych umiejętności numerycznych 
i brzmiało: „W zakresie których z niżej podanych umiejętności numerycznych 
chciałbyś/chciałabyś pogłębić swoją wiedzę?” (skala od 1 do 5; 1 – zdecydowanie 
nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak, 5 – nie dotyczy mojego 
przypadku). W tabeli 4 przedstawiono sumę odpowiedzi pozytywnych (3 i 4). 

 
Tabela 4 

Ogólne umiejętności numeryczne, w których badani potrzebują szkolenia 

Umiejętności numeryczne Pracownicy Uczniowie Suma % 

1 graficzne posługiwanie się danymi (ekspe-
rymentalnymi) 19 54 73 45 

2 kosztorys projektu (np. odnośnie do pienię-
dzy, materiałów, zużycia energii itp.) 27 64 91 55 

3 interpretacja dużych zbiorów danych 21 60 81 49 

4 użycie matematycznych wykresów, diagramów 26 51 77 47 

5 użycie proporcji 24 45 69 42 

6 mierzenie wielkości 19 49 68 41 

 
Wszystkie wymienione rodzaje umiejętności numerycznych okazały się 

ważne dla dalszego szkolenia według badanych (powyżej 40%). Najbardziej 
preferowane to: kosztorys projektu (55%), interpretacja dużych zbiorów danych 
(49%) oraz użycie matematycznych wykresów, diagramów (47%). Te umiejęt-
ności były też wskazywane jako te, z którymi badani mają do czynienia w swo-
jej pracy [Tatsis i in. 2015]. Podobną relację można zauważyć, gdy rozpatrujemy 
specyficzne umiejętności matematyczne, które były przedmiotem badania 
w następnych pytaniach. W tym przypadku respondenci również wybierali do 
dalszego kształcenia te umiejętności, które są niezwykle potrzebne w ich pracy. 
Największą popularnością wśród pracowników cieszyły się: znajomość układów 
sterowania opartych na układach przekaźnikowych oraz na programowalnych 
sterownikach logicznych PLC (52%), badanie materiałów, w tym udarność 
i rozciąganie, pomiary twardości i próby ścinania (45%), pomiary struktury 
geometrycznej powierzchni (chropowatość, falistość, odchyłki kształtu) (42%) 
oraz planowanie produkcji, kalkulacja kosztów w procesie produkcyjnym, cza-
sów maszynowych i przepustowości maszyn (42%). Uczniowie-praktykanci 
preferowaliby zaś szkolenie z zakresu: obliczania tolerancji, pasowania, toleran-
cji kształtu i położenia (67%), geometrii i parametrów narzędzi skrawających 
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(67%), pomiarów zbieżności, równoległości, pionu i poziomu, współosiowości 
(67%) oraz czytania rysunku technicznego i jego interpretacji (60%). 

Wnioski 
Według G. FitzSimons i D. Cobena [2009] umiejętności numeryczne nie 

mogą być rozpatrywane i uczone niezależnie od kontekstu. Oczekiwania, że wie-
dza i kompetencje matematyczne będą mogły być bezpośrednio przeniesione na 
umiejętności praktyczne bez żadnych trudności, są bezzasadne. Powinno się raczej 
tę wiedzę przekształcić, bazując na doświadczeniu, w wiedzę praktyczną poprzez 
integrację z normami socjalnymi i kulturowymi z miejsca pracy. Środowisko 
szkolne powinno zaadaptować techniki symulacji, a uczniowie powinni być świa-
domi różnic oraz zmienności pomiędzy miejscem pracy a szkołą. Potrzebne są 
zintegrowane programy nauczania, dydaktyka rozwiązywania problemów, rozwi-
janie zdolności komunikowania się i refleksji, jak również umiejętności rozwią-
zywania problemów, modelowania sytuacji i pracy w grupie [FitzSimons 2002]. 
Matematyka powinna być umieszczona w kontekście, który jest bliski uczniowi. 
Ważne jest również rozwijanie krytycznego myślenia, by uczeń mógł odpowied-
nio zinterpretować zbiór danych, jak i postawić odpowiednie wnioski. G. Wake 
i J. Williams [2001] zaznaczają, że ważne jest również umieszczanie elementarnej 
matematyki w sytuacjach kompleksowych ze złożonym kontekstem. Kolejnym 
zaleceniem ze strony tych autorów jest stawianie uczniów w sytuacjach zróżnico-
wanych ze względu na różne konwencje i metody. Zadaniem edukacji zawodowej 
i ustawicznej jest przygotowanie przyszłych pracowników do umiejętności adap-
towania swojej wiedzy ze szkoły do nieznanych sytuacji z pracy.  

Wyzwaniem projektu NAMA, do którego badań odnosi się ten artykuł, jest 
wdrożenie potrzeb pracowników i uczniów do zaprojektowania serii zadań, któ-
re będą wspierać ich umiejętności potrzebne do pracy, ale też do życia w społe-
czeństwie. W części teoretycznej zostało już wspomniane, iż proste przeniesie-
nie szkolnej matematyki do różnych sytuacji w pracy nie jest możliwe. Dlatego 
tak ważne jest, by zmienić orientację matematyki w kształceniu zawodowym 
w kierunku bardziej realistycznym i w kierunku kontekstualizacji.  

Notka 
Zagadnienia dyskutowane w tym artykule są częściowo realizowane w ramach Europejskiego Pro-

jektu Erasmus+ NAMA – Numeracy for Advanced MAnufacturing nr 2014-1-PL01-KA202-003409. 
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Streszczenie 
Artykuł dotyczy diagnozy potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego 

w zakresie matematyki. Przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w ramach 
europejskiego Projektu NAMA wśród pracowników i uczniów z sektora zaa-
wansowanej technologii. Celem tych badań było zidentyfikowanie pewnych 
ogólnych i specyficznych umiejętności numerycznych, które są potrzebne 
w pracy, a wymagają dalszego kształcenia. We wnioskach nakreślono też pewne 
rekomendacje, które powinno się wziąć pod uwagę podczas projektowania mate-
riałów dydaktycznych dla tej grupy docelowej. 
 
Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe i ustawiczne, umiejętności numerycz-
ne, sektor zaawansowanej technologii. 

 
Mathematics Education in Vocational Training – Challenges and Needs 
 
Abstract 

This paper presents an identification of the needs of vocational training in 
mathematics. The results of a research within the European Project NAMA are 
presented. The participants were workers and trainees of the Advanced Manu-
facturing sector. The research was aimed to identify some general and specific 
numerical skills which are needed in their work and also the skills for which the 
participants require more training. Our conclusions include also some recom-
mendations which should be taken into consideration while designing some 
learning materials for the AM sector’s workers. 
 
Keywords: vocational training, numerical skills, Advanced Manufacturing sector. 
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Kompetencje komunikacyjne nauczyciela akademickiego 

Kompetencje nauczyciela akademickiego 
O profesjonalnym i skutecznym działaniu nauczyciela decydują jego różno-

rodne kompetencje. Próby opisu najważniejszych kompetencji nauczycielskich 
podejmowało wiele osób (K. Denek, H. Kwiatkowska, W. Strykowski, R. Kwa-
śnica, M. Czerepaniak-Walczak, J. Kunikowski, J.P. Sawiński, E. Sałata i in.).  

R. Kwaśnica, wychodząc z założenia, że do wykonywania zawodu nauczy-
cielskiego niezbędne są dwa rodzaje wiedzy: wiedza praktyczno-moralna i tech-
niczna, wyróżnił dwie podstawowe grupy kompetencji nauczycielskich: 
1) praktyczno-moralne: interpretacyjne, moralne, komunikacyjne,  
2) techniczne: postulacyjne, metodyczne i realizacyjne [Kwaśnica 1994: 18]. 

W zależności od tego, w jakim stopniu poszczególne kompetencje są nie-
zbędne do skutecznej realizacji zadań edukacyjnych, S. Dylak wyróżnił trzy 
grupy kompetencji zawodowych nauczyciela:  
 bazowe – pozwalają na porozumiewanie się z dziećmi, młodzieżą i współpra-

cownikami,  
 konieczne – te, bez których nauczyciel nie mógłby skutecznie wypełniać 

zadań edukacyjnych – kompetencje interpretacyjne, autokreacyjne oraz reali-
zacyjne, 

 pożądane – te, które nie są wprawdzie niezbędne w zawodzie, ale które mogą 
być wysoce pomocne w realizacji zawodu nauczyciela – zainteresowania 
i umiejętności związane ze sportem, sztuką, życiem społecznym itp. [Dylak 
1995: 38–39]. 
Inną propozycję podziału kompetencji przedstawił J. Kunikowski, dzieląc je na: 

 wychowawcze i społeczne, które dotyczą umiejętności rozpoznawania po-
trzeb ucznia, współpracy w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza z rodzicami, 
a także rozpoznawania i kształtowania pozytywnych i społecznie oczekiwa-
nych wartości, 

 prakseologiczne, które obejmują planowanie procesu kształcenia, skuteczne-
go działania oraz osiągania zamierzonych celów dydaktycznych i wycho-
wawczych, 

 kreatywne, które wynikają z zamiłowania i motywacji do zawodu, a także 
obejmują innowacyjność działań oraz umiejętność samodoskonalenia, 

 komunikacyjne, które dotyczą możliwości wykorzystania wiedzy i umiejęt-
ności w sytuacjach edukacyjnych [Kunikowski 2009: 171–177]. 
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J.P. Sawiński, przenosząc sprawności kluczowe ucznia na poziom kompe-
tencji nauczyciela, wyróżnił osiem kompetencji kluczowych nauczyciela: 
 ustawiczne uczenie się i doskonalenie zawodowe, 
 skuteczne porozumiewanie się z ludźmi, a szczególnie z uczniami i rodzicami, 
 efektywne współdziałanie w zespole uczniów i nauczycieli, 
 rozwiązywanie dydaktycznych i wychowawczych problemów w sposób twórczy, 
 samodzielne poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji 

z różnych źródeł o edukacji szkolnej i informacji z nauczanego przedmiotu, 
 stosowanie w praktyce szkolnej zdobytej wiedzy i gromadzenie doświadczeń, 
 rozwijanie myślenia pedagogicznego i innowacyjnego oraz zainteresowań 

osobistych i zawodowych, 
 rozwiązywanie konfliktów i problemów edukacyjnych w klasie i szkole [Sa-

wiński 1999: 18].  
Cechą charakterystyczną kompetencji jest ich podmiotowy charakter. Kom-

petencje są właściwością określonej osoby, szczególnym zaś ich atrybutem jest 
dynamika ujawniająca się w działaniu. Kompetencje nie mają charakteru roz-
łącznego, w pracach różnych autorów są ujmowane jako propozycja, zestaw, 
który można uzupełniać, poddawać modyfikacji [Piątek 2007: 29]. Wśród wy-
mienianych kompetencji wszyscy autorzy wymieniają kompetencje komunika-
cyjne jako niezbędne w pracy nauczyciela.  

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela 
Kompetencje związane ze skutecznym komunikowaniem się należą do waż-

nych kompetencji nauczyciela. Umiejętność prawidłowego komunikowania się 
i porozumiewania z innymi ludźmi ma istotne znaczenie dla jakości ludzkiego 
życia, ale też budowania relacji międzyludzkich. Wiedza ta jest nie tylko po-
trzebna, ale wręcz niezbędna do tego, by móc uniknąć różnych pułapek komuni-
kacyjnych zaburzających wzajemne relacje [por. Wysocka 2003: 722]. 

Podstawą kontaktów międzyludzkich jest komunikacja. Odnosi się ona do 
wszelkich sytuacji, w których występują: nadawca (ten, kto przekazuje komuni-
kat – wiadomość), komunikat (to, co chcemy przekazać), odbiorca komunika-
tu (ten, do którego skierowany jest przekaz; przy czym może tu chodzić o kilka 
osób). Efektywność procesu komunikacji zależy od cech komunikatu opracowa-
nego przez nadawcę, warunków odbioru i możliwości percepcyjnych odbiorcy 
[Grzesiuk, Trzebińska 1978: 47]. Aby komunikat został odebrany, nadawca 
i odbiorca muszą używać tego samego kodu. 

Od czasu sformułowania przez D. Hymesa definicji kompetencji komunika-
cyjnej uwzględniającej obok wiedzy i umiejętności lingwistycznych także czyn-
niki socjokulturowe w nauce o komunikacji rozwinęło się wiele, nawet częścio-
wo sprzecznych koncepcji kompetencji komunikacyjnej [Ortenburger, Podobiń-
ski 1994: 42]. Na ukształtowanie się kolejnych definicji miały niewątpliwie 
wpływ różne podejścia teoretyczne i badawcze. 
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W.J. Maliszewski uważa, że kompetencja komunikacyjna (i tylko komuni-
kacyjna, a nie komunikacyjne!) to wykorzystanie werbalnego i/lub niewerbalne-
go zachowania do osiągnięcia zakładanych (preferowanych) celów w taki spo-
sób, który jest adekwatny do kontekstu, w którym zachodzi proces komunikacji 
[por. Maliszewski 2007: 15].  

Według I. Kurcz [1992] kompetencja komunikacyjna może być traktowana 
jako system koordynacyjno-kontrolny stosunku do zachowania językowego 
człowieka, tzn. do rozumienia i produkowania mowy. Kompetencja komunika-
cyjna wraz z językową tworzy tzw. wiedzę językową [Górecka-Mostowicz 
2003: 8]. 

G.W. Shugar i M. Smoczyńska [1980: 455] określiły kompetencję komuni-
kacyjną jako „zdolność posługiwania się językiem zarówno w sposób skuteczny, 
jak i dostosowany do sytuacji ze względu na oczekiwania, jakie sobie stawia 
mówca oraz społeczne, konwencjonalne reguły użycia języka”. Kompetencja 
komunikacyjna kształtowana jest w wyniku „socjalizacji, nabytego doświadcze-
nia merytorycznego, znajomości społecznych wzorów zachowań komunikacyj-
nych, wysokiej kultury językowej, kultury ekspresji własnych stanów emocjo-
nalnych, a nawet umiejętności uzewnętrzniania erudycji, oczytania, stosunku do 
wartości kulturowych” [Koć-Seniuch 1995: 186]. 

M. Czerepaniak-Walczak [1997: 92] terminu tego używa dla określenia wy-
uczanej, dynamicznej właściwości nauczyciela-wychowawcy umożliwiającej 
mu samoekspresję i rozumienie innych oraz świadomą gotowość do konfronto-
wania i weryfikowania własnych opinii i dotychczasowych znaczeń.  

Kompetencja komunikacyjna jest zdolnością złożoną, obejmującą wiele 
sprawności, m.in. wiedzę i umiejętności językowe, zdolności poznawcze, umie-
jętność różnicowania i adekwatnego nadawania komunikatów społecznych [Gó-
recka-Mostowicz 2003: 8]. 

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela mają charakter bardzo swoisty, 
musi on bowiem, bazując na doskonałym opanowaniu języka, wiedzy meryto-
rycznej i znajomości psychologii i pedagogiki, pełnić w ramach każdej interakcji 
rolę niejako podwójną: nadawcy i potencjalnego odbiorcy, tzn. musi wczuwać 
się w rolę ucznia przyjmującego komunikat. W przeciwnym razie nie potrafi ani 
sterować procesem dydaktycznym służącym nabywaniu wiedzy, ani pomagać 
uczniowi w doskonaleniu języka oraz sprawności porozumiewania się za jego 
pomocą [Kowalikowa 1994: 148].  

Do kompetencji komunikacyjnych ważnych w pracy nauczyciela-wycho-
wawcy zaliczane są m.in.: 
 u m i e j ę t n o ś ć  a k t y w n e g o  ( c z y n n e g o )  s ł u c h a n i a  (słuchanie, 

w odróżnieniu od mówienia jest niedocenianą umiejętnością w kontaktach 
między ludźmi, zaś aktywne słuchanie nie wymaga wysiłku, a jedynie podą-
żania za słowami mówiącego i podejmowania prób znalezienia właściwej dla 
mówiącego interpretacji zdarzeń), 
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 u m i e j ę t n o ś ć  p r z e m a w i a n i a  (od nauczyciela wymaga się jasnego 
i prostego przekazywania wiedzy; ważne jest używanie języka i argumentacji 
dostosowanych do możliwości uczniów), 

 u m i e j ę t n o ś ć  r o z m a w i a n i a  (ta umiejętność wydaje się być oczywi-
sta; w praktyce szkolnej mało czasu poświęca się na otwartą rozmowę; uczeń 
znacznie częściej występuje w roli odbiorcy niż nadawcy), 

 a s e r t y w n o ś ć ,  czyli umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie 
z inną osobą (jest to cenna umiejętność zachowania się w sposób zdecydo-
wany, ale pozbawiony agresji), 

 u m i e j ę t n o ś ć  r o z w i ą z y w a n i a  k o n f l i k t ó w  (przeżywanie trud-
ności i konfliktów stanowi naturalne zjawisko w kontaktach między nauczy-
cielem a uczniem; są one nieuniknione z powodu różnic w potrzebach, za-
interesowaniach, celach, przekonaniach; rolą nauczyciela jest stworzenie 
warunków do ich rozwiązania; ważna jest znajomość różnych stylów roz-
wiązywania konfliktów i strategii negocjacyjnych), 

 w i e d z a  i  u m i e j ę t n o ś c i  w  z a k r e s i e  k o m u n i k a c j i  n i e w e r -
b a l n e j  (dzięki znajomości komunikacji niewerbalnej nauczyciel, nie prze-
rywając toku zajęć, może zdobywać informacje na temat znużenia klasy, 
niezrozumienia przekazywanych treści, wyłączenia się niektórych uczniów, 
nienadążania za tokiem myślowym itd.; może również zakomunikować 
niewerbalnie swoją akceptację bądź niezadowolenie), 

 u m i e j ę t n o ś ć  k o m u n i k a c j i  d w u k i e r u n k o w e j  (przy takim spo-
sobie porozumiewania możliwa jest likwidacja niekorzystnej dominacji nau-
czyciela; podczas komunikacji dwukierunkowej nauczyciel uzyskuje od 
uczniów informacje zwrotne, z których dowiaduje się, jak są odbierane prze-
kazywane przez niego treści; każdy uczeń może wyrazić opinię, do której jest 
zachęcany i ośmielany przez nauczyciela), 

 w i e d z a  n a  t e m a t  z a k ł ó c e ń  w  k o m u n i k a c j i  i  u m i e j ę t -
n o ś ć  i c h  u n i k a n i a  [por. Lachewicz 2002: 240–241]. 
Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wyrażają się w skuteczności za-

chowań werbalnych i pozawerbalnych. Przejawia je nauczyciel, który ma wiedzę 
dotyczącą komunikowania i potrafi ją spożytkować dla celów edukacyjnych, 
umie nawiązać i podtrzymać kontakt z uczniem, właściwie odbierać przekazy, 
rozumie dialogowy charakter relacji nauczyciel–uczeń i potrafi właściwie for-
mułować przekazy edukacyjne. Potrafi także stosownie do sytuacji posłużyć się 
parajezykowymi środkami wyrazu, doskonali poprawność, czytelność i prosto-
myślność zachowań językowych oraz umie wzbudzać wrażliwość językową 
ucznia [Malinowska 2002: 103, cyt. za: G. Koć-Seniuch 1997: 193]. 

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w opinii studentów 
Aby dowiedzieć się, jakie kompetencje komunikacyjne nauczycieli akade-

mickich są ważne dla studentów, przeprowadzono badanie ankietowe wśród 73 
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studentów studiów dziennych. Ankietę zbudowano na bazie propozycji podziału 
kompetencji komunikacyjnych ważnych w pracy nauczyciela-wychowawcy 
zaproponowanej przez K. Lachewicz [2002: 240–241]. Wśród kompetencji ko-
munikacyjnych ocenionych jako bardzo potrzebne studenci najwyżej ocenili: 
 umiejętność przemawiania (80,8%), 
 umiejętność rozmawiania (78%). 

Wśród 8 kompetencji komunikacyjnych wymienionych przez Lachewicz 
wszystkie kompetencje zostały ocenione przez studentów jako bardzo potrzebne 
lub potrzebne. W kilku tylko przypadkach studenci zaznaczali jakąś kompeten-
cję jako obojętną (asertywność – 8 osób, umiejętność rozwiązywania konfliktów 
– 9 osób, umiejętność komunikacji dwukierunkowej – 7 osób, wiedza na temat 
zakłóceń w komunikacji i umiejętność ich unikania – 8 osób). Szczegółowe dane 
zawiera tabela 1. 

 
Tabela 1 

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w opinii studentów 

Lp. Kompetencje komunikacyjne bardzo 
potrzebne 

potrzebne obojętne niepo-
trzebne 

 %  %  %  % 
1. umiejętność aktywnego słuchania 27 37 43 58,9 3 4,1   

2. umiejętność przemawiania 59 80,8 14 19,2     

3. umiejętność rozmawiania 57 78 16 22     

4. asertywność 26 36 39 53,4 8 10,9   

5. umiejętność rozwiązywania 
konfliktów 

30 41,1 34 46,6 9 12,3   

6. wiedza i umiejętności w zakresie 
komunikacji niewerbalnej 

17 23,3 46 63 9 12,3 1 1,36 

7. umiejętność komunikacji dwukie-
runkowej 

29 39,7 36 49,3 7 9,58 1 1,36 

8. wiedza na temat zakłóceń w 
komunikacji i umiejętność ich 
unikania 

21 28,8 42 57,5 8 10,9 2 2,73 

 
Aby ustalić, co jest najważniejsze dla studentów w procesie komunikacji 

z nauczycielem, badani mieli uporządkować wymienione kompetencje według 
stopnia ważności, gdzie 1 oznaczało kompetencję najważniejszą, a 8 – kompeten-
cję najmniej ważną. Jako najważniejszą kompetencję 57% studentów zaznaczyło 
umiejętność przemawiania. Na drugim miejscu znalazła się umiejętność rozma-
wiania, którą wybrało 31,4% badanych. Najmniejsze znaczenie dla badanych ma 
wiedza na temat zakłóceń w procesie komunikacji i umiejętność ich unikania. 
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Podsumowanie 
Kompetencje komunikacyjne to wiedza na temat procesu komunikowania, 

a także umiejętność efektywnego nadawania i odbierania komunikatów (na-
przemiennego pełnienia roli nadawcy i odbiorcy). Do podstawowych kompetencji 
komunikacyjnych zaliczamy m.in. aktywne słuchanie, umiejętność przemawia-
nia, zachowanie odpowiednich proporcji między mówieniem a słuchaniem, mo-
wę ciała, głos, słowa, umiejętność asertywnego zachowania się, wiedzę na temat 
zakłóceń w komunikacji i umiejętność ich unikania itp. Aby docenić wagę kom-
petencji komunikacyjnych, trzeba uświadomić sobie, że wszystko, co mówimy, 
pokazujemy, robimy, jest formą komunikatu.  
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Streszczenie 

W pracy nauczyciela akademickiego obok kompetencji merytorycznych 
bardzo ważne są kompetencje komunikacyjne. Kompetencje te wyrażają się 
w skuteczności zachowań werbalnych i pozawerbalnych. Przejawia je nauczy-
ciel, który ma wiedzę dotycząca komunikowania i potrafi wykorzystać ją dla 
celów edukacyjnych, umie nawiązywać i podtrzymywać kontakt ze studentami, 
właściwie odbierać przekazy, potrafi także stosownie do sytuacji posłużyć się 
parajęzykowymi środkami wyrazu.  

 
Słowa kluczowe: komunikacja, kompetencje nauczyciela, kompetencje komu-
nikacyjne. 

 
 
Communication Competence of Academic Teacher 
 
Abstract 

In the academic teacher working next to professional competence very im-
portant are communication skills. These competencies are expressed in the effec-
tiveness of verbal and non-verbal behavior. It manifests teacher who is knowl-
edgeable concerning communication and is able to use it for educational purpos-
es, knows how to make and maintain contact with the students, actually receive 
messages, can also use appropriate to paralingual forms of expression. 

 
Keywords: communication, teacher competence, communicative competence. 
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Determinanty współpracy studentów i wykładowców  
jako czynnik optymalizacji zawodowego przygotowania  
nauczycieli w Polsce i na Ukrainie 

Zmiana paradygmatu edukacyjnego w rozwoju zawodowym nauczycieli wy-
maga przegrupowania priorytetowych treści kształcenia nauczycieli, reorientacji 
szkolenia metodycznego przyszłych nauczycieli w Polsce i na Ukrainie. Według 
B.Vulfsona „nie ma potrzeby rozpatrywania koncepcji w celu pokonania bez-
władności procesu edukacji w szkolnictwie wyższym” [Вульфсон 2002: 3–14]. 

Celem polityki państwa w rozwoju edukacji jest stworzenie warunków do 
rozwoju osobistego i samorealizacji każdego obywatela Ukrainy i Polski, wy-
chowania pokolenia ludzi będących w stanie skutecznie pracować i uczyć się 
przez całe życie w celu zachowania i zwiększenia wartości kultury narodowej 
i społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju i wzmacniania suwerennego i niepod-
ległego, demokratycznego państwa, państwa socjalnego i prawnego jako inte-
gralnej części europejskiej i światowej społeczności. 

Podstawą dokładnego rozpatrzenia jednego ze składników metodycznego 
kierowania – współdziałania pedagogicznego pomiędzy wykładowcami i studen-
tami – według W. Andruszczenko jest współdziałanie pedagogiczne jako środek 
dowolnego podsystemu kultury, jak i pomiędzy jej podsystemami, odbywające 
się we współdziałaniu osobowości; treść edukacji przyswaja się w procesie wy-
siłku twórczego człowieka [Андрущенко 2008: 10–18]. 

Współcześni psychologowie zaznaczają, że najważniejszy dla charaktery-
styki osobowości jest typowy dominantowy sposób stosunku do innych ludzi 
i do siebie. Współdziałanie wykładowcy i studentów jest jedną z produkcyjnych 
form działalności poznawczej, która jednoczy działalność edukacyjną i nauko-
wą, rozpatruje osobowościowe stosunki nie jak przeciwległe, a jak wzajemnie 
powiązane składniki, a działalność osobowościową jak determinowaną obiek-
tywnymi czynnikami, które je zmieniają. 

Współdziałanie pedagogiczne pomiędzy wykładowcami i studentami efek-
tywnie funkcjonuje i rozwija się tylko pod warunkiem opanowania przez nich 
technologii nauczania projektowego kierującego proces edukacyjny na działal-
ność samokształceniową i badawczą, bez której nie można stworzyć środowiska 
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oświatowego, w którym spełnia się kształcenie nowego typu fachowca – peda-
goga-badacza przygotowanego do działalności innowacyjnej, uczestniczącego 
w pracy eksperymentalno-badawczej. Taka organizacja nauczania pozwala na 
zabezpieczenie nowej jakości przygotowania specjalisty, która odznacza się nie 
tylko gotowością absolwenta do stosowania w praktyce znanych sposobów roz-
wiązania problemów pedagogicznych, lecz i zdolnością do samodzielnego wy-
znaczenia nowych problemów i poszukiwania dróg ich rozwiązania. 

Proces kształcenia kultury technologicznej w swoim rozwoju ma szereg eta-
pów. Pierwszy to gotowość do aktywnego postrzegania i reprodukcyjnego uży-
cia istniejących technologii pedagogicznych, metodycznych opracowań, stan-
dardowych sposobów rozwiązania zadań pedagogicznych. Drugi to gotowość do 
udoskonalenia, racjonalizacji, odnowy opanowanej wiedzy nowymi zadaniami, 
właściwościami działalności pedagogicznej. Trzeci to gotowość do twórczej 
indywidualności, stworzenia nowych, bardzo skutecznych technologii pedago-
gicznych, do zastosowania niestandardowych decyzji do rozwiązania zadań pe-
dagogicznych. Funkcje metodycznego kierowania: motywacja, planowanie, 
organizacja, koordynacja, kontrola itp. spełniają się podczas obcowania i odpo-
wiedniego stylu współdziałania. 

W nauce ustalono, że organizm żywy ma właściwość samoregulacji. Me-
chanizm samoregulacji czyni takie przemiany w życiu człowieka, które organi-
zują zachowanie i warunkują potrzebne działania. Każda emocja to wezwanie do 
działania albo jego odmowa. Regulacja zachowań emocjonalnych w działalności 
jest skierowana na aktywizację zdolności twórczych studentów, rozwój inicja-
tywy, dążenie do celu. 

Dla współdziałania pedagogicznego bardzo ważny jest wybór stylu współ-
działania. Styl współdziałania jak składnik metodycznego kierowania to jedność 
informacyjno-emocjonalna, która odbywa się w kierunku emocjonalnym i in-
formacyjnym. Emocjonalny podporządkowuje się psychologicznym prawom, 
a informacyjny – logicznym. Obecnie wyznaczają trzy główne style: autorytarny 
(dyrektywny), demokratyczny (kolegialny), liberalny (niekonsekwentny, anar-
chiczny). Każdy z nich charakteryzuje się konkretnymi przejawami: formalnym 
(forma komunikacji) i pojęciowym (treść działalności). 

Najbardziej pożądany i sprzyjający jest styl demokratyczny współdziałania 
wykładowcy ze studentami. Styl demokratyczny to podstawa i warunek efek-
tywności współdziałania z zespołem i każdym jego członkiem. Jest to twórczy 
styl, który uwzględnienia rekomendacje naukowe, konkretne warunki i zadania, 
zdolności twórcze i możliwości każdej osobowości. Styl współdziałania jako 
jedna z charakterystyk człowieka może formować się i rozwijać w trakcie stu-
diów dyscypliny edukacyjnej na podstawie uświadomienia indywiduum głów-
nych praw rozwoju i kształcenia systemu stosunków międzyludzkich. 

S t y l  d e m o k r a t y c z n y  ujawnia się we współdziałaniu z kolektywem. 
Wykładowca wnosi cel działalności do świadomości każdego studenta, zachęca 
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wszystkich do aktywnego uczestnictwa w omawianiu procesu pracy, optymalnie 
dzieli obowiązki, uwzględnia indywidualne predyspozycje i zdolności każdego, 
zachęca do aktywności, rozwija inicjatywę. Swoje zadanie widzi nie tylko 
w kontroli i korekcji, ale i w kształceniu zdolności studentów do samorządu. 

S t y l  a u t o r y t a r n y  charakteryzuje się tym, że pedagog samodzielnie 
wyznacza kierunek działania grupy, korzysta z lakonicznego języka, przeważnie 
z intonacją administracyjną, która nie dopuszcza zaprzeczeń. Główne formy 
współdziałania to instrukcja, dyrektywa. 

S t y l  l i b e r a l n y  jest stylem anarchicznym, obojętnym. Wykładowca nie 
wtrąca się do życia zespołu, nie jest aktywny; pytania rozpatruje formalnie, ła-
two poddaje się innym wpływom, niekiedy nawet sprzecznym. Główne formy 
współdziałania to informacja, porada, prośba. 

W.А. Kan-Kalik rozpatruje styl obcowania jako właściwość indywidualno-
typologiczną współdziałania społeczno-psychologicznego wykładowcy i studenta, 
czyli jako obcowanie, w trakcie którego ujawniają się: właściwości komunika-
cyjne wykładowcy, charakter współdziałania między wykładowcą a studentami, 
twórcza indywidualność pedagoga i studenta, właściwości studenckiej grupy. 

Analiza stylów współdziałania sprzyja utworzeniu kolejności procesu wy-
kładania kursu specjalistycznego i wyznaczeniu szeregu etapów: 
– modelowanie pedagogiczne przyszłego wykładowcy (etap prognostyczny), 
– organizacja bezpośredniego współdziałania przedmiotowego w audytorium od 

początku zajęć (etap początkowy), 
– kierowanie obcowaniem podczas wykładania dyscypliny edukacyjnej, 
– analiza zastosowanego systemu obcowania. 

Kultura obcowania, pedagogiczne współdziałanie w znacznej mierze zależą 
od kształcenia umiejętności retorycznych studentów (umiejętności działalności 
rozumowo-językowej i mówienia dialogicznego). 

Retoryczne umiejętności to zdolności rozumowo-językowe, do których na-
leżą: obcowanie, zdolność do wypowiadania myśli, zarządzanie myśleniem, 
które daje możliwość realizować siebie, swoje zdolności w przyszłej działalno-
ści zawodowej [Guilford 1967]. 

Wiadomo, że słowo jest uczynkiem, dlatego studenci, którzy stają się 
wspólnikami „myśli wykonawczej” wykładowcy, uważnie odbierają jego za-
wiadomienia informacyjne, wyodrębniają w nim potrzebny materiał edukacyjny. 

Własną oceną wykładowca nie wiąże audytorium, a ostrożnie „zakłada” 
w podświadomości słuchaczy za pomocą zasobów retorycznych, lingwistycz-
nych, psychologicznych, etycznych. Załącza do tego klasykę, przykłady retory-
ki, własną kulturę, artystyczny smak i intuicją, a główne dużą miłość i szacunek 
do studentów: „Serce – źródło elokwencji” (J.S. Mill). 

Podwyższeniu efektywności sterowania metodycznego sprzyja udoskona-
lenie techniki pedagogicznej. Technika pedagogiczna wykładowcy w uzgod-
nieniu z treścią dyscypliny edukacyjnej zabezpiecza efektywne opanowanie 
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przez studentów wiedzy z cyklu wykładów, odkrywa drogi dla ich późniejsze-
go samorozwoju. 

W literaturze naukowej technikę pedagogiczną rozumie się jako całokształt 
ogólnych zawodowych umiejętności wykładowcy, który składa się z takich wza-
jemnie powiązanych i współzależnych składników, jak technika samokształcenia 
i technika samorealizacji. 

Technika samokształcenia przewiduje stosowanie ogólnych sposobów dzia-
łalności pedagogicznej. Wykorzystuje się ją do rozwiązania zadań pedagogicz-
nych i kształtuje z dwóch wzajemnie powiązanych komponentów: orientacji 
samowychowania i techniki samouctwa. 

Samowychowanie wykładowcy włącza działalność: 
 konstruktywno-diagnostyczną (samopoznanie, sаmoprogramowanie), 
 mobilizacyjno-komunikacyjną (samoaktywizacja, samowpływ). 

Technika samouctwa wykładowcy kształtuje się z działalności: 
 organizacyjno-metodycznej (organizacja własnej pracy, określenie zadań 

edukacyjno-wychowawczych), 
 organizacyjno-dydaktycznej (kultura mówienia, plastyczna wyrazistość itp.). 

Technika samorealizacji przewiduje stosowanie umiejętności i przyzwycza-
jeń praktycznych, które wykładowca wykorzystuje w procesie pedagogicznym. 
Jest charakterystyczna do rozstrzygnięcia zadań pedagogicznych i składa się 
z dwóch wzajemnie powiązanych składników: techniki nauczania i techniki 
wychowania studentów. 

Technika nauczania studentów obejmuje trzy komponenty: organizacyjno-
diagnostyczny, organizacyjno-dydaktyczny i kontrolny. 

Procesowi nauczania towarzyszy nieprzerwana wymiana informacji w trakcie 
przekazywania treści programowych. W działalności wykładowcy realizowane 
się takie etapy, jak: opracowanie planu przekazania informacji, dekodowanie 
informacji, ustalenie związku wstecznego. 

Ważnym czynnikiem efektywnego nauczania jest pozycja wykładowcy 
wobec studentów, a w szczególności: zainteresowana, neutralna i indyferentna 
(obojętna). Wybór zainteresowanej pozycji przez wykładowcę w kierowaniu 
metodycznym jest bardzo ważnym wskaźnikiem udanego opanowania materiału, 
wiadomo jednak, że studenci często swój stosunek do wykładowcy przenoszą na 
dyscyplinę edukacyjną. 

Technika edukacji studentów przewiduje rozwój ich osobowości i jakości 
zawodowych, stworzenie warunków na uczelni wyższej dla rozwoju ich poten-
cjału twórczego. 

Charakter działalności wykładowcy przy wykonaniu modułu kierowania 
metodycznego trzeba uzgodnić z wymogami nowego paradygmatu edukacji, 
jego odnową, poziomem rozwoju nauk, stanem edukacji pedagogicznej, zapo-
trzebowaniami społeczeństwa na specjalistów nowego typu. Współczesny system 
oświatowy wymaga od wykładowców-facylitatorów nie tylko przekazywania 
wiedzy, lecz także sprzyjania rozwojowi osobowości studenta. Wykładowca- 
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-facylitator według C. Rogersa jest otwarty, szczery, ma do studentów zaufanie, 
pragnie zobaczyć świat ich oczami, nie ma o kimś ostatecznego zdania. Rozwój 
osobowości studenta to główny cel działalności wykładowcy [Роджерс 1994: 71]. 
B. Górnicka podkreśla, że facylitacja pedagogiczna to działalność przyszłych 
nauczycieli skierowana na podniesienie efektywności nauczania uczniów 
w trudnych sytuacjach na zasadach wspierania i opieki, humanistycznego trak-
towania, zwłaszcza w kontaktach z uczniami ze specjalnymi potrzebami [Gór-
nicka 2013]. 

W celu zapewnienia właściwego kierowania procesem metodycznym wy-
kładowca powinien charakteryzować się również umiejętnościami administra-
cyjnymi: gnostycznymi, konstruktywnymi, organizatorskimi, komunikacyjnymi. 
Gnostyczne administracyjne umiejętności to zdolność do analizowania procesu 
edukacyjno-poznawczego, ujawnienia w nim obiektów do kierowania; opraco-
wywania treści dyscypliny edukacyjnej z uwzględnieniem takich zasad dydak-
tycznych, jak integracja i generalizowanie wiedzy, dobór i dyferencjacja wiedzy, 
orientacja na oświatowe standardy; dyferencjowanie jednolitych zjawisk na ele-
menty strukturalne; ujawnienie i ustalenie łączników pomiędzy działalnością 
edukacyjną i pedagogiczną; oceny warunków, metod, środków i wyników 
wpływu administracyjnego; analizy i oceny sukcesów studentów na podstawie 
efektu rozwijającego. 

Należy podkreślić, że współpraca naukowa pomiędzy Polską a Ukrainą jest 
szczególnie ważna, a zwłaszcza współpraca między instytucjami szkolnictwa 
wyższego ma szczególne znaczenie na obecnym etapie, gdzie uczelnie stają 
w obliczu zmian w europejskim systemie edukacji. Realizacja wspólnych pro-
jektów, badań naukowych i pedagogicznych, innowacyjność, mobilność akade-
micka stają się coraz bardziej istotnym wskaźnikiem rozwoju systemu edukacyj-
nego państwa.  

Biorąc pod uwagę tendencje w rozwoju edukacji w globalnym środowisku, 
współpracę w dziedzinie edukacji i innowacji, wspólne projekty mogą stymulo-
wać rozwój gospodarczy Ukrainy. W celu harmonizacji statusu transgranicznych 
regionów służyć mogą do wzmocnienia pozycji na europejskim i światowym 
kontynencie [Болонський процесс… 2004]. Ponadto interpretacja ta wymaga 
teoretycznych podstaw tworzenia obrazu naukowego świata przyszłego eksperta 
w dziedzinie kształcenia nauczycieli, a także badań marketingowych usług edu-
kacyjnych w celu poprawy jakości wyższego kształcenia pedagogicznego. 
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Streszczenie 

W artukule postawiono tezę, że głównym zadaniem nauk pedagogicznych 
jest stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu edukacji zawodowej przy-
szłego nauczyciela, nakreślenie kierunków ukraińskich innowacji, jak również 
możliwości współpracy w tych sektorach ukraińskich i polskich nauczycieli. 

W artykule poruszono również problem interakcji pedagogicznej jako spo-
łecznej i psychologicznej adaptacji i dostosowania procesu tworzenia i rozwoju 
osobistego przyszłego nauczyciela w kontekście globalizacji społeczeństwa 
opartego na wiedzy. 
 
Słowa kluczowe: globalizacja, innowacje edukacyjne, standardy edukacyjne. 
 
 
Determinants of Cooperation of Students and Faculty as a Factor 
in Optimizing Professional Preparation Teachers in Poland and 
Ukraine  
 
Abstract 

This article deals with the problem of the professional education of the stu-
dents who are studying at the Pedagogical University. It is important today that 
the main task of the pedagogical science is to make system of the professional 
education of the future teacher. The main directions of the national priorities 
Ukrainian innovations and their importance for the Polish education system, as 
well as cooperation opportunities in these sectors of the Ukrainian and Polish 
teachers. The practical significance of the results determined by the effectiveness 
of the proposed approach in thinking about education policy, its structural ele-
ments, the directions of its influence on the development of a knowledge society, 
knowledge-economy of the individual. 
 
Keywords: globalization, educational innovations, educational standards, the 
European educational space. 
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Packaging Materials in General Technoeducation 

Introduction  
The study points to the unused possibility of including the theme of packag-

ing materials in the educational process of general technoeducation. It defines 
the concept of packaging materials in the broad and narrow sense. It also charac-
terizes the range of packaging materials used, their advantages and disad-
vantages. In particular, it focuses on the specific aspects of packaging materials, 
in particular the aspect of economic, health and hygiene, safety, aesthetic and 
ecological. It also addresses the issue of the impact of external factors on the 
properties of packaging materials. 

Concept and terminology of packaging materials 
The concept of packaging materials in practice interpreted in the narrow and 

broad sense. Packaging materials in the narrow sense are materials used to make 
packages (covers). The concept of packaging materials in the broad sense in-
cludes in addition, packages and containers. The main function of packaging is 
to protect the product against external influences and damage. In some cases, the 
package predetermines the shape and form of the product. There are also cases 
in which dominates the aesthetic function of package (gifts wrapping). Current-
ly, the packages are often carriers of important information about the product. 

As equivalents of the term packaging material also other terms are used in 
some cases such as packing material and wrapping material. In special cases of 
vernacular speech also names cover, cassette, sleeve, jacket, file, wrap, wrapper, 
and other. In many cases have packaging materials a special name. Generally, 
the packaging material can be directly part of the product as its outer part or is 
mechanically separated. In many cases serve packaging materials as containers, 
especially for non-solid materials and products. 

In this article, we deal mostly with materials with which the educatee (we 
use the international term for all subjects of education) can come into direct con-
tact in every day life. 

Requirements for the properties of packaging materials 
The spectrum of requirements for properties of packaging materials is 

broader than it seems at first glance. These properties can be divided into essen-
tial (mandatory) and complementary (moreover desirable).  
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Among the essential requirements include:  
 material itself must not adversely affect the quality of the product; 
 material must be harmless in terms of safety and hygiene; 
 material does not negatively affect the environment; 
 material must reliably protect the product for the intended life; 

Among the additional desirable requirements include: 
 material is recyclable; 
 material is available for other purposes secondarily; 
 the colour of the material can be specifically changed, wherein aesthetic col-

our, or at least non-irritating colour is desired; 
 material is printable and writable; 
 material waste is biodegradable; 
 material is not expensive; 
 material is easy to shape and storable. 

Variety of packaging materials 
Assortment of packaging materials is relatively narrow. Gaseous and liquid 

materials are used very rarely. Preferred are materials in solid form with good 
mechanical properties. Paper and paper-based materials (e.g. carton, cardboard, 
cartonnage, corrugated cardboard), fabrics of natural fibres, and metal foils, and 
the oldest plastic celluloid are used traditionally. As container materials are tra-
ditionally used wood, steel, glass and ceramics, newer aluminium. In recent dec-
ades has significantly advanced other plastics, plastic films and plastic granu-
lates, compositions (impregnated paper), layer foil composites (paper + metallic 
foil, paper + plastic foil, paper layers + binding material), particle composites 
(e.g. foam polystyrene). In paper composites with metals dominates aluminium 
foil (milk containers), in that ones with plastics polyethylene foil (dual-layer 
packaging paper for meat products, bubble wraps, e.g. polyethylene film with air 
bubbles). 

Special aspects of packaging materials 
Packaging materials have some special aspects in comparison with other 

materials. They are: 
 many packagings are designed for single use; 
 in many cases packaging materials can be used secondarily; 
 many materials are used also for another, often more important applications;  
 packages are extremely important in terms of environmental protection; 
 teaching packaging materials is demanding terminology. Many materials 

have trade names (alobal for Al foil, celluloid for nitrocellulose foil, mi-
crot(h)ene for polyethylene foil, staniol for tin foil) in addition to system 
names; 
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 searching for information on suitable literature about packaging materials is 
complicated by information smog. At the time of writing this article the 
search engine Google had registered 550,000 links. Amidst the prevailing 
commercial links are difficult to search for information about sources usable 
in technoeducation, for example (5) to (13); 

 packaging materials are classified as cross-cutting materials, that is those 
which are used in many fields and spheres of the human activities; 

 packaging materials have often to meet higher demands in terms of aesthetics 
reflecting slogan „packaging sells”. 

Advantages and disadvantages of packaging materials in general  
technoeducation 

There are some benefits of integrating packaging materials in general tech-
noeducation. As the most important we consider: 
 an extremely low, often zero financial costs; 
 an extremely good availableness; 
 great scope for applying creativity of educatees in exploring the possibilities 

of reuse;  
 the possibility of educatee self production from material waste;  
 the possibility of using a cross-curricular with another school subjects;  
 the possibility of obtaining or fixing skills for technological operations with 

the bodies from packaging materials, for example: division, joining, surface 
treatment; 

 some packaging materials can serve as epistemological object. 

Paper – an excellent epistemological object in materials science education 
Paper as most widespread packaging material represents an excellent epis-

temological object in materials curriculum. It allows demonstrate many links to 
materials science and many of its particularities, for example: 
 it allows control its properties, for example absorbency, colour, density, elec-

trical conductivity, permeability, thickness;  
 paper is used only in foil form, but allows produce thicker materials by com-

bining multiple layers (cartons);  
 paper has porous structure, which can be considered as an advantage (tea 

bags, impregnated paper, filtration paper, paper for aquarelle technique in 
art), but also as a disadvantage (absorption of moisture degrades its mechani-
cal properties); 

 paper is still very important information carrier (polygraphy, ICT); 
 there exist papers with unique use (cable paper for high voltage cables, con-

denser paper, xerographic paper, decorative paper, paper for the purposes of 
Fine Arts); 
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 paper allows demonstrate the impact (influence) of external factors on its 
properties (e.g. depolymerization by light accompanied by a colour change, 
loss of mechanical strength after soaking water or multiple flexure); 

 paper is flammable and has an extremely low mechanical strength;  
 even in the home may educatees meet with various modifications of packag-

ing paper (paper packages of various products, tea bags, paper boxes, enve-
lopes, etc.) as well as non-packaging paper (paper bags and books, newspa-
pers, magazines, calendars, toilet paper, paper tissues, paper towels, wallpa-
per, paper tape, etc.). 

Some problem questions for demonstrations in a class or for further study 
Which strip of paper is teaser to tear: dry or saturated by water? Why? 
If we put on a window sill sheet of ordinary newspaper and cover a part of 

it, will be over time the colour of covered part other than that one of uncovered? 
Why?  

Why a drop of water on a polyethylene film keeps its shape and is absorbed 
into the paper sheet?  

Why are books and other products from chalk paper heavier than equal 
products from ordinary paper?  

If you pour water into a glass of waxed paper it keeps in it until it evaporates 
or not? Why? 

Is paper material of polymeric nature? Why? 
Why can not be used foil paper thinner than the order of ten microns?  
Has paper in all directions the same characteristics? Why? 

Conclusions and recommendations 
Packaging materials have good epistemological potential and significant ad-

vantages for including them into content of general technoeducation. Therefore 
we recommend elaborate a methodical aid for general technoeducation teachers 
and publish experience gained from teaching.  
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Abstract 

The study points to the unused possibility of including the theme of packag-
ing materials in the educational process of general technoeducation It defines the 
concept of packaging materials in the narrow and broad sense It also character-
izes the range of packaging materials used, their advantages and disadvantages. 
Also it points to specific aspects of packaging materials, in particular to the as-
pect of economic, health and hygiene, safety, aesthetic and environmental. It 
also addresses the issue of the impact of external factors on the properties of 
packaging materials. Epistemological value of packaging materials is illustrated 
in the case of paper as the most widely used packaging material. On the topic of 
the paper also some problematic questions are presented. 
 
Keywords: general technoeducation, packaging materials, packaging materials 
in general technoeducation, properties of packaging materials. 
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Harmony and Disharmony of General Education  
in Natural and Technical Sciences 

Introduction 
In the past twenty-five years in Poland, many major changes were done in 

the primary schools, gymnasia and secondary schools [Act of 1991]. All changes 
were subordinated to one of the most important goals of changing the status and 
importance of the maturity exam as the sole criterion for recruitment for most 
faculties, excluding faculties requiring arts or health predispositions. Such re-
form is a long-term process, because it must be introduced from the first grade of 
education. The first maturity exam, replacing an entrance examination, was car-
ried out in 2001. Since then, experience was gained over time and many errors 
were corrected by making bigger or smaller changes. The most serious of these 
is the change of the core curriculum called fourth stage of education in all sub-
jects, i.e. educational stage of secondary school [Act of 2011]. 

This paper aims to highlight: 
 evidence on the need of correlation of education curricula in the area of natu-

ral sciences and effects of an absence of such a correlation, 
 facts testifying to a lack of interdisciplinary harmony between the subjects in 

teaching of natural and technical sciences, 
 analysis of the current state of core curricula in teaching mathematics, phys-

ics and chemistry for the harmony of these subjects. 

1. The need for integration in teaching science and technology 
How to teach effectively? It is a question frequently asked in the group of peo-

ple involved in teaching pupils, youth and students. It is a question that teachers, 
methodologists, designers and developers of education curricula as well as reviewers 
and strategists of education systems ask themselves. How to teach simultaneously 
and effectively mathematics, physics, chemistry and technical subjects? 

1.1. The interdependence of physics and technology 
Physics and technology are interrelated and can not be strictly demarcated. 

Areas of study physics and technology always overlap each other. Physics enters 
into new areas of knowledge, and technology takes over areas that were previ-
ously penetrated physics. These two disciplines are not strictly determined bor-
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der. It is often crossed by both the one-way physicists and engineers in the oppo-
site direction. Physics is a natural science, which main goal is to understand and 
to describe the properties of matter and the processes at work in the inanimate 
world. Physics tries to explore the surrounding world in order to describe it in 
a precise way and to be able to predict the consequences of taken actions. The 
technology copes with understanding the causes and the consequences to get the 
desired results. The most important goal of technology is to change the sur-
rounding world in order to make it more practical and more comfortable to live 
in it, to contribute to increase convenience and comfort of human existence.  

It is possible to give countless examples of the interdependence between 
physics and technology. Examples of the use of science in technology provide 
a strong motivation for studying young people. Even one example of the applica-
tion of the laws of physics in technology may facilitate the understanding of the 
sense of effort devoted to learning and to induce interest. Appropriate coordina-
tion of science education curricula and creating harmony between them is essen-
tial in preparing for future technical career and in improving skills. The inclusion 
of certain technical classes for general education gives students an idea of the 
professional work, directs and shapes the interest, motivates to learn and to 
broaden their knowledge in the subjects coherent and loosely related to interests. 
This helps in preparation for a future profession. In addition, this is an important 
reason for the coordination of technical and natural sciences. While teaching 
physics, it should be presented the usage of its laws in technology. Teaching 
technical subjects should refer to the laws of nature explained during the lessons 
of physics and should be described in possibly the most similar way. 

1.2. The relationship between physics and mathematics 
There is a great need to introduce coordination and chronology of learning 

programs between mathematics and physics. Unfortunately, each modification 
of curricula or education systems makes it worse. There is a lack of integrated 
educational programs in mathematics and physics, despite the indisputable bene-
fits, originated from such a harmony for both fields. It is not difficult to find the 
examples of such a polarization also in other countries [Lewis 1984]. 

Improving their educational programs, mathematicians forget about the prac-
tical role of this discipline in relation to other sciences, especially natural sciences. 
They create a beautiful product „art for art’s sake”. Scientists and teachers dealing 
with natural sciences complain that modern programs do not fully take into con-
sideration their needs. You should also be aware of the fact that mathematics has 
its own structure and the curriculum development in mathematics based solely on 
the requests of researchers from other disciplines entails negative consequences in 
the form of program inconsistencies, impossible to teach mathematics. That’s 
why, a compromise should be reached here. For this purpose, it is advised to read 
textbooks from the sixties [Leitner 1970; Wrona 1969], where many positive ex-
amples of this type could be found, or some English textbooks for mathematics. 
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The second important thing, apart from a program disharmony, is that in the 
process of teaching mathematics, computational tasks are limited only to the 
abstract examples, omitting the examples from physics, astronomy, geography, 
chemistry, biology, economics, technology and engineering. 

2. Inter-subject correlation between mathematics and physics in the newest 
educational programs in secondary schools 

The analysis of core curricula of the fourth educational stage of teaching 
mathematics, physics and chemistry [MatPhysChem 2012] as well as the exem-
plary proposals of examination topics regarding these subjects was performed 
[Pilotage 2014]. As a result, it is concluded that subjects such as mathematics, 
physics and chemistry, once constituting a coherent branch of education, nowa-
days take separate paths. 

These curricula are coherent only within one subject, but there are less and 
less interdisciplinary elements between them. Mathematics curriculum is cohe-
sive and logical as a whole, but it is not synchronized with the needs of other 
disciplines. In physics, mathematical skills are needed at the various stages of 
education. Such skills are provided in the mathematics education program but in 
too big time difference in relation to the needs of teaching physics. These obser-
vations are summarized below in Table 1. 

 
Table 1 

Dysharmony of curriculum contents in mathematics and physics in secondary schools 

No. 

Physical issues 
described in the core 
curriculum in phys-

ics (PPf) 

The mathematic 
needs for their 

implementation  

Chapter 
PPf/sem. of 
realization 

Physical issues 
described in the 

core curriculum in 
mathematics (PPm)  

Date of 
realization, 
PPm/sem. 

1. The movement of 
the material point  Vectors 1.1/I Plane geometry 8.7/V 

2. The movement of 
the material point  

Quadratic  
equation  1.4/I Functions 4.5–12/III 

3. The movement of 
the material point 

Trigonometric 
functions 1.13/I Trigonometry 6.1/III 

4.  The movement of 
the material point 

Quadratic  
inequalities 1.6/I Equations and 

inequalities  3.5/II 

5.  Mechanics of rigid 
body  

Vector product  
of vectors  /II Lack in curriculum  

6. Gravitation Functions  
f(x) = a/x2 4.1/II Functions 4.13–15/III 

7.  Harmonic and wave 
motion  

Trigonometric 
functions 6.1/II Trigonometry 6.3–4/III 

8. Magnetism, magne-
tic induction 

Derivative of 
a function 9.10/II Differential  

calculus  11.1–3/VI 
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The presented analysis clearly indicates too big disharmony in teaching of 
natural sciences, particularly mathematics and physics. Simultaneously, it should 
also be noted that in this regard, it is observed a slight trend reversal, i.e. the 
mathematics curriculum valid for the maturity exam 2015 is less divergent in 
relation to the needs of other disciplines than an earlier educational program of 
teaching mathematics. 

This program strives for more compliance with the recommendations of the 
European Parliament regarding the establishment of the European Qualifications 
Framework (EQF) for Lifelong Learning than a coherence in interdisciplinary 
education.  

When it comes to the needs of education with regard to the maturity exam in 
physics, the authors of the education curricula began to be more realistic and to 
keep their feet on the ground. They considered the various possibilities of stu-
dents, teachers, school and the education system, eliminating from the education 
curricula in physics, in a secondary school, such topics as: 
 relativistic kinematics and dynamics, 
 elements of the relativistic theory of electromagnetism, 
 a Grand Unified Theory (GUT) and string theory, 
 elements of quantum physics of atoms, 
 quark and lepton interactions, 
 determination of absolute stellar magnitudes, 
 analysis of alternating-current circuits, three-phase motors, 
 the gyroscopic effect, 

which were included in the core curriculum by 2014. 
The new educational program in teaching physics for a secondary school, 

according to which, the first maturity exam took already place, was approved by 
the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP). In the reso-
lution of the Plenary Assembly of CRASP of 6 May 2011 [Conference 2011], 
regarding the new rules of maturity examinations, it was noted with satisfaction 
that, in terms of physics, the program enables: 
 increasing the importance of understanding the phenomena and creating 

mathematical formulas combining several other phenomena, 
 measuring, planning skills and description of performing simple experiments 

and the ability to analyze their results taking into account measurement un-
certainties. 
The opinion of rectors would certainly be a little less optimistic regarding 

creating mathematical formulas if it was preceded by an analysis similar to the 
one that is the subject of this work.  

A verification of such an opinion of rectors probably will be the results of 
the maturity exam 2015, but in the time of writing this study, these results have 
not yet been published. 



248 
 

Conclusions 
The last reform of secondary education limited to an acceptable level the 

contents of natural science education programs in terms of the fourth stage of 
education (secondary school). However, a serious disadvantage resulting in neg-
ative educational consequences is the disharmony of the taught contents in the 
field of natural sciences. It involves: 
 lack of merithoric and time coherence in teaching mathematics and physics, 
 the dominance of abstract tasks in teaching mathematics over the practical 

and environmental technical ones, 
 lack of situations motivating to perform calculations by the use of a calcula-

tor during mathematics classes (this is left only for physicists, chemists and 
teachers of technical subjects). 
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Abstract 
The article presents the advantages of the correlation of education curricula 

in the field of natural and technical sciences, and the consequences of lack of 
such a program coherence. Based on a detailed analysis of the latest core curric-
ula regarding the fourth stage of education (secondary school), the areas of an 
evident disharmony are shown in teaching mathematics and physics as the most 
representative natural science subjects. 
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Key Competences in Educating Teachers 

1. Key competences, concept, definition  
Currently, due to changes in the Slovak Education we increasingly often 

meet with the concept of competences, key competences. We tend to speak 
about key competences as a new phenomenon in education. The term originates 
from the 1970s in economics where it represented a set of specific requirements 
for the job seeker. It was transferred to the field of education in the late 90s 
where it serves as a bridge between the requirements imposed by employers in 
the labour market and the graduate’s profile. The term competence is used both 
in professional and common language; and ability, skill, capability, effective-
ness, capacity, desired quality and others are used as synonyms for the group of 
terms. A person who has abilities and skills, motivation, knowledge, etc. to carry 
out tasks well in a particular field is considered competent. Competence is usual-
ly applied to individuals, social groups and institutions in case they successfully 
fulfil requirements and achieve goals set by their environment. The theory of key 
competences has not yet been completely formulated and neither does a compre-
hensive and widely accepted definition exist. As Turek states in his publication 
Key Competences: „Competence is the behavior (activity or set of activities), 
which characterizes excellent performance in a specific field. Key competences 
are the main competences of a set of competences. They are suitable to solve 
a wide range of mostly unforeseen problems which allow an individual to cope 
with rapid changes at work, personal and social life”. 

According to Blaško: „Key competences are a set of interiorized, intercon-
nected group of acquired knowledge, skills, abilities, attitudes and valuing ap-
proaches, which are important for the qualitative personal development of the 
individual, his/her active participation in society, application in employment and 
lifelong learning. 

Another definition states: „Having competence means having a complex 
equipment of personality, which allows the individual to successfully address 
challenges and situations in life, in which one is able to adequately orient, take 
appropriate actions and take a beneficial attitude. Key competences need to al-
low the individual to continuously refresh the skills and knowledge applicable in 
everyday life. For a person in training not all educational activities (cognitive, 
training, and educative) need to be beneficial, but especially those, which are 
useful in standard practice, provide quality education and correspond with com-
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pany requirements in the labour market. Not only the attended educative process 
or certificate of the attended educative process are crucial, but also the learning 
outcomes. 

2. Areas of key competences 
Education in each field should be directed toward each individual creating 

the following key competences consistent with their levels and scholastic apti-
tude (4): 
 Informational 
 Learning 
 Cognitive 
 Interpersonal 
 Communicative 
 Personal 

2.1. Informational competences 
Information technologies are key elements in building the modern society 

based on knowledge. Information competences are mainly information literacy 
and computer literacy. 

Information literacy may be explicitly defined as the ability to locate, evalu-
ate and use information in a way that makes a person an independent, lifelong 
learning individual; as the ability to locate, evaluate, use and communicate in-
formation in various forms, such as the integration of written, computer, media 
and technological literacy, ethics, critical thinking and communication skills. 

Computer literacy may be viewed as the ability to address problems, which 
means to educate and expand the following skills: 
 distinguish essential phenomena from non-essential, 
 navigate in information and evaluate them, 
 provide necessary information, 
 choose (evaluate) and use appropriate methods, concatenate or combine vari-

ous methods to solve problems, or adapt or propose a new method, which 
solves a professional problem, 

 express facts and their phenomena mathematically, 
 carry out calculations, 
 use outcomes – solve a problem. 

Such worded computer literacy, or information literacy is not the content of 
only a chosen group of subjects, which contain the expressions “computer tech-
nology and information technology” in their names, but all the subjects as 
a whole, the problems of which will be solved, while apart from the mechanics 
of using computers, the emphasis is on the thinking process, evaluation, deci-
sion, optimizing and realization. 
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The model of securing IT competences – future teachers will have com-
piled a lesson plan on the basis of test results – as recommendation which mod-
ules they should attend, and identify them task to be carried out independently. 
Test results also determine which thematic areas (teaching units) how many 
times repeat. The student (future teacher) based on requirements and self-
awareness may develop his own, individual study plan. If s/he does not accept 
this responsibility, the teacher – based on the outcomes of the entry tests – can 
propose an optimal study plan, which the student can, but does not necessarily 
have to respect. The tasks are defined in a way that prepares the learner to suc-
cessfully pass the tests. 

2.2. Learning, cognitive and interpersonal competences 
The development of learning competences mainly supports the knowledge 

of learning styles, which sum up preferred practices of teaching and learning in 
a particular period of life of an individual, who develops, changes and improves 
from basics individually. Learning competences involve readiness to learn as 
well as to teach, motivation, deep approach of learning, and the whole process of 
learning. 

Cognitive competences involve critical and creative thinking, problem solv-
ing. Problem solving is closely linked to the ability of critical and creative think-
ing. As a result we can avoid many and more unnecessary errors while thinking. 

Interpersonal competence means the effective coexistence and cooperation, 
where you need: 
 ability to work in a team (group) – cooperation (joint responsibility of plan-

ning, organizing, operating and evaluating a team; development of leadership 
and management skills), 

 empathy (empathizing with the emotional state and situation of other people) 
 solving conflicts through peaceful means – assertiveness to enforce the 

rights, needs and interests (not being a passive and manipulative object), 
 creating and maintaining harmonic and progressive interpersonal relation-

ships (respecting the ethics of proper manners, responsibility and morality in 
terms of good relations with other people, mutual understanding and helping 
others), 

 creating intercultural systems based on constructive negotiations, compro-
mises, tolerance and pluralism (acceptance and recognition of the difference 
in human views, opinions, values, faith, ethnic origins, various cultures, dif-
ferent areas of expertise, and thus the ability to live in an alien environment – 
as a manifestation of ethical conduct), 

 developing the democratic civil system, respecting human rights and basic 
freedom, peacekeeping (effort not to fight and rule over others), keeping 
a healthy environment. 
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2.3. Communicative and personal competences 
The basis of communicative competences is expressing adequately to the 

situation in writing and speech, listen carefully, and read with comprehension. 
The EU requires everyone, who lives in the countries of the European Union the 
knowledge of two foreign languages. 

Personal qualities of individuals should promote the effective functioning of 
the society by coexistence and cooperation, develop authentic personal and work 
life. Personal competences involve self-awareness, self-control, as well as self-
motivation and commitment. 

3. Teachers’ competences 
There are several different views on the classification of key competences. 

These competences have been dealt with by many authors, like: Belz-Siegrist, 
Helz, Turek... 

Apart from the already mentioned key competences Turek states the follow-
ing competences of teachers: 
 Professional: the teacher as guarantor of scientific bases, subjects of his/her 

own approbation, 
 Psycho didactic: the teacher as an individual, creating pleasant conditions for 

learning, 
 Communicative: the teacher as an individual, using an appropriate level of 

verbal and non-verbal communication with students, parents and colleagues, 
 Diagnostic: the teacher is able to diagnose problems of students, 
 Planning and organizational: the teacher is able to plan his/her actions, 
 Advisory and consultative: the teacher is able to help and advise the parents 

of his/her own students, 
 Self-reflexive: the teacher is able to evaluate and modify his/her own educa-

tional activity. 
Apart from the mentioned competences some countries also develop cultural 

awareness, labour and business competences, and health education. Due to their 
small representation in studied foreign systems, these systems are not dealt with 
any closer in this paper. 

 
Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

Ministerstva školstva SR č. 005UJS-4/2015 Internacionalizácia ŠP Predškolská 
a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia. 
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Summary 

Knowledge is only the base of preferred key competences of an individual; 
they are not necessarily sufficiently beneficial, even if they were connected with 
other competence components. Acquiring key competences is a life-long pro-
cess. In order to develop these competences qualitatively, we need to achieve 
a quality educational system. We must not forget that kindergartens are also 
a part of this system, which develop children’s abilities from the roots. The ba-
sics of key competences should be acquired by the end of compulsory schooling 
and be the basis of further education as a part of lifelong learning.  
 
 
Abstract 

The aim of this work is to show the importance of the expansion of teacher’s 
key competences, while also pointing out those other competences which are 
unavoidable in the pedagogical work.  

If one wants to meet the exigencies of time: vehement changes in science, 
technology, economy, the changing character of work, one has to learn during all 
his lifetime. To fulfil the personal and social interests, to improve the quality of 
one’s life: the life-long education of the individuals is very important – from 
maternal schools, through scholastic education, education in different institu-
tions and in business, until the education as pensioners. 

 
Keywords: key competences, education, teachers competences, information 
literacy. 
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Przyszły pedagog we współczesnym społeczeństwie  
informacyjnym 

Wstęp 
Jesteśmy w okresie burzliwych zmian, które w nieuchronny sposób dotyczą 

systemów edukacyjnych. Mówi się, że pogłębia się rozdźwięk między grupami 
społecznymi, które do przyszłego funkcjonowania przygotowywane były w kla-
syczny sposób, praktycznie niezmienny od modeli opartych na szkole herbar-
towskiej czy deweyowskiej, a ludźmi, dla których szkoła przestała być głównym 
źródłem, z którego uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne po-
zwalające jak najlepiej funkcjonować w życiu zawodowym i społecznym. Czy 
jest możliwe uchwycenie tych różnic, a przede wszystkim czy jest możliwe 
określenie miar, które pozwolą uchwycić te różnice? Jak na tym tle wyglądają 
przyszli pedagodzy? To jest zadaniem niniejszego opracowania. 

Społeczeństwo informacyjne 
Klasyczny podział stosowany przez socjologów, a także historyków oraz 

przedstawicieli innych nauk mówi o rozwoju różnych społeczeństw, którymi na 
poszczególnych etapach były: społeczeństwo agrarne, industrialne i postindu-
strialne. Wyznacznikiem tego podziału jest udział poszczególnych sfer w życiu 
gospodarczym określonych grup. Obecnie uważa się, że w krajach wysoko roz-
winiętych najważniejsza jest sfera usług. Jeśli udział PKB w sferze usług prze-
kroczy 50%, można mówić, że społeczeństwo w tym kraju weszło na drogę 
postindustrialną. W Polsce udział sfery usług w PKB wynosi aktualnie 63,5%. 
Co ciekawe, wskaźnik ten najwyższą wartość osiągnął w roku 2002 (66,6%). Od 
kilku lat udział sfery usług w Polsce ustabilizował się na poziomie 63–64%. Jest 
to o ok. 10% mniej niż średnia unijna [www.worldbank.org]. 

Społeczeństwo postindustrialne często utożsamiane jest ze społeczeństwem 
informacyjnym lub społeczeństwem wiedzy (społeczeństwem opartym na wie-
dzy). Określenie „społeczeństwo informacyjne”, mimo że pojęcie to zostało 
wprowadzone już ponad 50 lat temu, nie jest do końca ściśle sprecyzowane. 
Definicje też akcentują różne punkty widzenia. Nieco inaczej określi społeczeń-
stwo informacyjne filozof, socjolog, psycholog, pedagog czy politolog, inaczej 
ekonomista, a jeszcze inaczej inżynier. We wszystkich tych określeniach zwraca 
się uwagę na cechy zbiorowe (zwłaszcza uczyni tak socjolog i ekonomista), nie 
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można jednak zapominać o jednostkach ludzkich. Może to z jednej strony pro-
wadzić do egalitaryzmu jednych, a wykluczenia, wyobcowania drugich [Kie-
drowicz 2007: 325]. 

Co ciekawe, zarówno informacja, jak i wiedza nie są pojęciami jednoznacz-
nymi. Niektórzy uważają, że powinniśmy traktować je jako pojęcia pierwotne, 
niedefiniowalne. Podstawą informacji są uporządkowane dane. Wiedza z kolei 
to połączenie danych i informacji z jednoczesnym zaangażowaniem procesu 
myślenia. Natomiast wiedza w połączeniu z doświadczeniem i umiejętnościami 
może prowadzić do mądrości. 

Zarówno informacja, jak i wiedza stały się podstawą rozwoju współczesne-
go świata. Nie miałoby to miejsca, gdyby nie rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych, które umożliwiły zarówno gromadzenie, przetwarzanie, jak 
i rozprzestrzenianie ogromnych ilości informacji w bardzo krótkim czasie. I tak 
obecnie społeczeństwo informacyjne utożsamiane jest z tym, że każdy jego 
członek ma dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych (komputerów, 
telefonów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, które mogą powstać, a któ-
rych funkcji do końca nie możemy określić). Dostęp do zasobów sieciowych 
powinni mieć nie tylko pojedynczy obywatele (zarówno w swoim domu, jak 
i w technologiach mobilnych), ale również administracja i urzędy publiczne, 
szkoły, placówki kultury oraz przedsiębiorstwa. 

Dla każdego pedagoga problematyka społeczeństwa informacyjnego wiąże 
się ściśle z edukacją. Trudno sobie wyobrazić współczesną szkołę, ale także 
rozwój własny bez technologii informacyjno-komunikacyjnych. Coraz częściej 
mamy do czynienia z sytuacją, że wiedza to pewien zamknięty zasób przecho-
wywany np. w książkach czy na taśmie filmowej. Wiedza to płynny zbiór (aktu-
alizowany i odnawiany) dostępny w sieci. Czy wobec tego wiedzy (głównie 
elementarnej) nie musimy przechowywać w naszym umyśle, a wystarczy po nią 
sięgnąć, gdy będzie potrzebna, poprzez sieć [Musiał 2013: 174]? 

Pamiętać jednak należy, że ocena całego środowiska, w którym stosowana 
jest technologia informacyjno-komunikacyjna, nie jest tylko pozytywna. Źró-
dłem zła nie jest oczywiście technologia, lecz ludzie, którzy ją wykorzystują dla 
swoich celów. Dlatego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym należy 
zwracać uwagę nie tylko na edukację informatyczną, ale również edukację me-
dialną pozwalającą krytycznie korzystać z zasobów internetu [Kiedrowicz, Zię-
bakowska-Cecot 2012: 212]. 

Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego 
Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego zakłada zawsze pew-

ne uproszczenia. Jedną z metod sprecyzowania czynników mających wpływ na 
zaawansowanie społeczeństwa informacyjnego jest tworzenie modeli. Inny spo-
sób to ocena określonych wskaźników. Są to zarówno wskaźniki globalne doty-
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czące sektora ICT (struktury, przychodów ze sprzedaży, udziału sektora ICT 
w PKB, importu i eksportu wyrobów ICT itp.), wykorzystania ICT w przedsię-
biorstwach (wyposażenia firm w komputery, wyposażenia pracowników 
w komputery i sprzęt mobilny, dostępu do internetu w firmach i wykorzystywa-
nia internetu w działalności firm, sprzedaży elektronicznej, obiegu dokumentów 
itp.), wykorzystania ICT w administracji publicznej oraz w sferze edukacji kul-
tury i innych usług. Można także określić wykorzystanie ICT w gospodarstwach 
domowych (sposób użycia i częstotliwość, używanie do zamawiania usług 
i towarów, dostępność do kont bankowych, obecność w mediach społeczno-
ściowych, użyteczność smartfonów, tabletów itp.). 

Dane takie dostępne są na stronie Eurostatu, organu Unii Europejskiej cha-
rakteryzującego całą Wspólnotę, jak i poszczególne kraje członkowskie, ale 
również na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te można weryfi-
kować poprzez własne badania określonych grup społecznych. W ten sposób 
można uzyskać dodatkową informację, a także zaobserwować trendy i tendencje. 

Sondaż diagnostyczny na grupie studentów pedagogiki 
Badania ankietowe przeprowadzono w maju 2015 r. na grupie 74 studentów 

II roku pedagogiki studiów I stopnia Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego w Radomiu. Była to grupa dość jednorodna, ze zdecydowaną przewa-
gą kobiet (71 ankietowanych, co stanowi blisko 96%). Studenci reprezentowali 
trzy specjalności: pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, profilaktykę społecz-
ną i resocjalizację oraz edukację wczesnoszkolną i przedszkolną. Większość 
studentów pedagogiki dość świadomie wybiera ten kierunek kształcenia, zatem 
istnieje szansa, że będą pracować w swoim zawodzie, o ile oczywiście rynek 
pracy ulegnie ożywieniu. Średni wiek ankietowanych to nieco ponad 21 lat 
(21,3). Blisko połowa studentów to stali mieszkańcy Radomia (34 osoby – 46%) 
oraz okolicznych wsi (32 osoby – 43%). Pozostali to mieszkańcy małych miast 
z okolicy Radomia. 

Kolejne pytanie dotyczyło form spędzania czasu przez studentów. Chodziło 
nie tylko o czas wolny, ale również o naukę (pracę) i codzienne obowiązki. Re-
spondenci mogli udzielić odpowiedzi spośród pięciu możliwości: „bardzo dużo”, 
„dużo”, „mało”, „zdecydowanie za mało”, „nie poświęcam w ogóle”. Odpowie-
dziom tym nadano wagi od 5 do 1. Policzono także średnie dla tych wskazań. 
I tak najwięcej czasu studenci poświęcają codziennym obowiązkom domowym, 
nauce (pracy), korzystaniu ze środków IT oraz dbaniu o własny wygląd. 
Wszystkie te wskazania są średnio bliskie odpowiedzi „dużo”, gdyż oscylują 
między 3,84 a 3,91 (odpowiedź „dużo” ma wagę 4). Z kolei najmniej odpowie-
dzi uzyskały opcje: aktywność ruchowa, oglądanie telewizji, czytanie książek, 
praca i spotkania towarzyskie (między 3,11 a 3,30, co oznacza nieco więcej niż 
„mało”). Wielkości te przedstawione zostały na rys. 1. 
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Rys. 1. Czas (w godz. dziennie) poświęcony różnym czynnościom 

 
Widać więc, że nastąpił w miarę równomierny rozkład odpowiedzi na cztery 

opcje, które zajmują badanym więcej czasu, i na cztery inne, którym poświęcają 
mniej czasu. Co ciekawe, 3 mężczyzn uczestniczących w sondażu diagnostycz-
nym równie dużo czasu poświęca dbaniu o własny wygląd co kobiety. Cała trój-
ka zadeklarowała „dużo”. Opcję „nie poświęcam w ogóle” wybrało 6 responden-
tów w odniesieniu do oglądania telewizji i jedna osoba do uprawiania sportu 
(aktywności ruchowej). Studenci mogli także wybrać czynności spoza zapropo-
nowanych, jednakże uczyniło tak zaledwie 6 osób (4 osoby poświęcają czas 
muzyce: grze na instrumentach, śpiewowi, jeździe samochodem i opiece nad 
rodzeństwem). 

Z punktu widzenia głównego wątku rozważań istotne jest to, że nikt ze stu-
dentów nie wybrał opcji „w ogóle” oraz „zdecydowanie za mało”, jeśli chodzi 
o korzystanie z komputerów, tabletów, smartfonów, internetu, a więc o posługi-
wanie się środkami IT. Pomimo że aż 23 studentów odpowiedziało, że mało 
korzysta ze środków IT, to nie oznacza to, że są to dla nich rzeczy obce, ale mo-
że też sugerować, że po prostu inne obowiązki nie pozwalają im w większym 
stopniu poświęcić czas na te czynności. 

Kolejne pytanie dotyczyło dostępu do internetu. W badaniach przeprowa-
dzanych jeszcze kilka lat temu zakładano dostęp do internetu (w domu, na 
uczelni, w pracy, kawiarence internetowej i innych punktach dostępowych) bądź 
brak dostępu. Obecnie zrezygnowano z takiej klasyfikacji, zakładając, że wszy-
scy studenci korzystają z internetu, a na rzecz poznania tego, co obecnie domi-
nuje. Do wyboru były następujące opcje: „komputer stacjonarny w domu”, „lap-
top w domu lub innych miejscu”, „tablet poprzez wi-fi”, „telefon poprzez wi-fi”, 
„telefon z nieograniczonym dostępem”. Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej 
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respondentów korzysta z laptopów i telefonów (smartfonów) z dostępem przez 
wi-fi. Szczegółowe wyniki są przedstawione na rys. 2. 

 

18

46

7

36

18

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

komputer stacj.

laptop

tablet z wi-fi

tel (smarton) z
wi-fi
tel (smartfon) z
dostępem

 
Rys. 2. Dostęp do internetu 

 
Widać, że komputery stacjonarne wypierane są przez laptopy, a telefon 

(smartfon) staje się powoli najczęściej stosowanym urządzeniem. Zastanawia 
tylko, że stosunkowo nieliczna grupa studentów (18 osób – 24,3%) korzysta 
z dostępu mobilnego w sposób nieograniczony. Być może oferta wielu operato-
rów sieci komórkowych jeszcze nie jest osiągalna dla większości studentów. Jest 
to o tyle zastanawiające, że to samo badanie przeprowadzone w odniesieniu do 
młodszego rodzeństwa badanych studentów, na tej samej populacji, przyniosło 
wynik 27, co stanowi ponad 36%. 

Kolejne pytanie dotyczyło czasu poświęcanego w sieci na naukę (pracę) i do 
celów prywatnych. Studenci więcej czasu poświęcają na przebywanie w sieci dla 
celów prywatnych (średnio 2 godz. 21 min dzienne) niż dla nauki lub pracy 
(2 godz. 3 min). Mimo iż ta różnica nie jest zdecydowana, to musi budzić zdzi-
wienie, że studenci, dla których teoretycznie nauka jest podstawową czynnością, 
w sieci więcej czasu zajmują się rozrywką i kontaktami wzajemnymi. 

Następne pytanie dotyczyło zamawiania towarów i zakupów w sieci. Jest to 
jeden ze wskaźników stosowany również w statystykach Unii Europejskiej. Dla 
Polski wyniósł on 21% populacji w 2012 r., a obecnie wzrósł do 23% (Eurostat). 
Co ciekawe, dokonując prognozy, 2 lata temu zakładano, że wzrost ten nastąpi 
do 26%. Biorąc pod uwagę wyniki sondażu diagnostycznego w grupie studen-
tów, wygląda on lepiej. 10 osób z badanych dokonuje zamawiania towarów czę-
sto, a 43 osoby sporadycznie. Zatem ponad 60% respondentów korzysta z tej 
formy usługi oferowanej w internecie. 
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Od kilku lat nieodzownym atrybutem młodego człowieka jest smartfon, 
z którym niektórzy nie rozstają się ani na chwilę. Pozostaje zatem pytanie, do 
czego to urządzenie jest tak na prawdę używane. 
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Rys. 3. Wykorzystanie smartfona 

 
Posiadanie telefonu (smartfona) zadeklarowały 73 osoby, zatem jedna re-

spondentka podała, że nie ma telefonu. 100% z tej grupy użytkuje telefon zgod-
nie z jego podstawowym celem, tj. do rozmów i wysyłania SMS-ów. Dużo 
wskazań – ponad 70% – padło również na korzystanie z portali społecznościo-
wych, słuchanie muzyki oraz sprawdzanie rozkładów jazdy autobusów, pocią-
gów itp. Dużo mniej (poniżej 35%) korzysta z pozostałych funkcji. 

Tylko jedna osoba zadeklarowała, że nie korzysta z najbardziej popularnego 
portalu społecznościowego Facebook. Kilka osób dodatkowo oświadczyło, że 
korzysta z innych portali, takich jak: Instagram, Nasza Klasa, Twitter. Kolejne 
pytanie dotyczyło pozyskiwania informacji. I tak, co może być dużym zasko-
czeniem, studenci spędzają dziennie średnio 2 godz. 17 min przed telewizorem 
i 1 godz. 26 min, słuchając radia, rozmawiają przez telefon 1 godz. i 14 min. 
W tym samym pytaniu proszeni byli też o podanie, ile średnio dziennie wysyłają 
i otrzymują SMS-ów. Wyniki dla przeprowadzającego były tak zaskakujące, że 
ponownie przedyskutowano ten problem, sprawdzając, czy nie nastąpiła jakaś 
pomyłka. Rekordzista zadeklarował, że wysyła i otrzymuje średnio po 400 SMS-ów 
dziennie. Z drugiej strony była też osoba z wynikiem 2 SMS-y wysyłane 
i otrzymane. Zatem omawiana cecha charakteryzuje się bardzo dużym zróżni-
cowaniem, o czym świadczy duże odchylenie standardowe i bardzo wysoki 
współczynnik zmienności. Wobec tego podawanie wartości średniej dla tej 
wielkości nie wydaje się być celowe, gdyż parametr ten jest niewiarygodny dla 
określenia poziomu badanej cechy. 
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Ostatnie pytanie nawiązuje do przeprowadzonych kilka lat temu badań do-
tyczących wiarygodności informacji pozyskiwanych z internetu. Studenci po-
proszeni zostali o ocenienie wiarygodności informacji pozyskiwanej przez różne 
media, a także w sposób bezpośredni. Można było użyć skali od 0 (informacja 
bezwartościowa) do 5 (w pełni wiarygodna). Średnie wyniki przedstawiono na 
rys. 4.  
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Rys. 4. Wiarygodność informacji 

 
Średnie wyniki zgodne są z odczuciem społecznym. Najbardziej godne zau-

fania jest słowo pisane, ale w książkach, a następnie rozmowy twarzą w twarz. 
Interesujące jest to, że informacja przekazywana w gazetach cieszy się więk-
szym zaufaniem niż ta w radiu lub telewizji. Stosunkowo duże jest zaufanie do 
informacji zamieszczanej na portalach społecznościowych (prawie identyczne 
jak w telewizji publicznej). 

Podsumowanie 
Badanie stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez ocenę róż-

nych wskaźników wydaje się być zadaniem ważnym, gdyż pozwala określić 
pewne tendencje. Przedstawione wyniki dotyczą wybranych części badań 
w odniesieniu do studentów. Ciekawe może być odniesienie tych wielkości do 
badań przeprowadzonych na innych grupach, zwłaszcza na młodzieży nastolet-
niej, jak i starszych: pokoleniu rodziców i dziadków studentów. Wyniki te zo-
staną przedstawione w innym opracowaniu. 
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Streszczenie 

Artykuł ocenia aktualne trendy i wskaźniki charakteryzujące społeczeństwo 
informacyjne. Odniesione to zostało do wyników badań empirycznych uzyska-
nych drogą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego na studentach pedago-
giki.  
 
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, wskaźniki. 
 
 
The Future Educator in the Modern Information Society 
 
Abstract 

This thesis evaluated the current trends and indicators characterizing Infor-
mation Society. It was referred to the results of empirical studies that have been 
obtained through diagnostic survey conducted on the students of pedagogy. 
 
Keywords: Information Society, indicators. 
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Change of Study, Training System, the Possibility of a Survey 
of Students XXI-st Century 

Introduction 
Compared to previous generations, the IT generation represents a complete-

ly different world. Today’s youngsters grew up at a time when modern technol-
ogy, informatics, and the on-line world reached adulthood. Living on-line be-
came part of the personality of this group experiencing social relations both in 
the real and virtual world. These new digital natives are more daring, have 
a higher initiative and display more confidence in their abilities while not being 
taken aback by personal limitations.  

Since they came of age with the digital era every day communication, expe-
riencing and sharing the emotional and social aspects of their lives, creativity 
and playfulness via the Internet, mobile phone and other digital devices are al-
most automatic for them. Sound, picture and video recording by mobile phones, 
digital cameras, video, and web cameras provided new opportunities and func-
tions for them as well.  

Today’s students growing up and functioning in a world dominated by the 
homo informaticus, the term used by Gábor Balogh to describe the typical hu-
man of the 21st century, face significant challenges. What kind of methods and 
approaches should be used to help our students to fulfil the respective de-
mands? 

Sound recordings, images, and videos prepared by mobile phones, digital 
cameras, and web cameras provided exciting new options. Digital technologies 
described by the term web 2.0 are based on communities jointly producing new 
content and sharing information among the members. In a world where the digi-
tal competence and literacy of students is more sophisticated than that of the 
average adult or the given teacher, successfully reaching out to the student 
community becomes an issue of crucial importance. Apart from applying new 
educational methods and keeping pace with the latest developments the fulfil-
ment of the abovementioned objectives requires the deployment of the most 
modern ICT and web 2.0 technologies.  
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Within the framework of the research process we used an empirical survey 
test (questionnaire) to assess the learning habits of digital natives 

The survey had three main objectives: exploring the criteria for effective 
teaching, the assessment of learning habits, and identifying the respective op-
tions for improving the effectiveness of learning from the point of view of stu-
dents. The empirical research described in the present essay aimed to answer the 
following questions: 
 The changes of student reading habits of electronic and traditional texts call 

for the production of new information sources and electronic educational ma-
terials. Which one would students prefer? 

 What is the attitude of students to e-Texts, on-line materials, and electronic 
libraries?  

 What is the impact of technological devices on the learning process and the 
respective methods? 

 How did learning, instruction systems, and knowledge monitoring opportuni-
ties change? 

 What is your view of on-line tests?  
 What kind of new learning habits emerged as a result of new technologies?  
 How do new technologies influence the role and instructional status of the 

teacher?  
Sound recordings, images and videos prepared by mobile phones, digital 

cameras and web cameras provided exciting new options. Digital technologies 
generally described by the term web 2.0 are based on communities jointly pro-
ducing new content and sharing information within the given community.  

The objective of the survey: The exploration of the criteria for effective 
teaching, assessment of learning habits, and the identification of methods for the 
improvement of their effectiveness. The target group includes the instructors and 
students of MA and BA programs delivered both full time and part time at the 
Eszterházy Károly College. 128 instructors completed the on-line questionnaire 
out of which 106 answers can be processed, while out of the 268 student answers 
258 can be used for testing. 

As described below we wanted to find out whether the reading and learning 
habits of students and the use of the learning-support services differ according to 
age group, program enrolment, or type. Are technological innovations and op-
tions uniformly utilized or are there differences in use? We also focused on the 
instructors’ habits of reading professional literature, that is, whether they read 
electronic or traditional texts on a daily basis.  

The instructor answers revealed that 33% read traditional printed materials 
several times a week. The cross table analysis shows a result significance of 
p = 0,000 < 0,050; χ2 = 115,106 for 14,2% of the sample made up by associate 
professors. We can presume that 25,5% of instructors rely on electronic sources 
to learn about the latest research results. Data related to the frequency of study-



264 
 

ing professional texts in electronic form with several times a week (37,4%), on 
a daily basis (25,5%) and monthly (21,7%) are even and prevalent. Only 3,74% 
marked „never”, thus the demand for electronic surfaces is significant. 

As far as students are concerned 40,7% study professional texts in a tradi-
tional form as compared to 30,2% preferring the electronic version Having com-
pared the graphs below we can conclude that 21,6% of students study electronic 
professional texts many times a week, but 17,2% never study professional mate-
rials in analogue format.  

Regarding the reading habits of instructors we found that professional 
texts are studied in a traditional format many times a week, especially in case 
of associate professors with a rate of 14,8% and a result significance of 
χ2 = 116,106; p = 0,000.  

Electronic professional texts (Chart 6) are read on a daily basis by 25,5% 
of the instructors with the following breakdown: college professor 6,6%, lecturer 
5,7% while 27,4% turn to these information sources weekly and 10,4% of the 
given sample is made up by associate professors. The respective result signifi-
cance was χ2 = 89,794; p = 0,000. 

We also found that 41% of students (Chart 7) use professional literature in 
traditional form on a monthly basis and the 18–23 age group is the most active in 
reading with 37,7%. The result significant is χ2 = 54,026; p = 0,000. 

31% of the students of the sample study electronic texts and 21,3% consult 
e-Learning materials more than once a week. The received values are closely 
significant: χ2 = 24,065; p = 0,064.  

During their higher education years students encounter several on-line sur-
faces promoting the effectiveness of learning. Instructors provide support by 
uploading essays, exercises, tests etc. The spider diagram below indicates the 
areas under examination:  
 foreign language proficiency, 
 more advanced ICT proficiency, 
 familiarity with methodological competences, 
 essays on the application of ICT devices, 
 proficiency in pedagogical evaluation and assessment, 
 proficiency in the use of available exercise database, 
 automatic electronic evaluation of tests and exercises. 

The spider diagram below provides a visual illustration of the high marks 
received in all categories as means of improving the efficiency of the teacher’s 
pedagogical work. 

The course materials placed on the Web led to revolutionary changes in learn-
ing since students are well-versed in handling the respective electronic surfaces.  

In addition to the assessment or measuring of academic performance via on 
line tests, other parameters can be secured in electronic cyber space. Self-
evaluation provides opportunity for the continuous monitoring of knowledge, the 
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testing of the effectiveness of learning styles and methods, attitude tests, socio-
metric surveys, etc.  

 

 
Fig. 1. Educational materials promoting the effectiveness of teaching  

 
„Students acquire the respective material in a complex learning environment 

and solve the self-test and summarising test exercises. Learners are in direct 
connection with the simulation model thus they can become co-constructors or 
preliminary designers of experiments in addition to the registration and record-
ing of input parameters and observation results”. Consequently by additional 
interaction they can achieve excellent results in cooperative learning. 

The effective application of on-line texts in instruction requires and takes 
advantage of the divergent thinking skills of students [Antal, Parázsó 2004: 106–
111]. The ultimate goal is to enable the learner to break free from the control of 
algorithms and attempt to solve the given task on his own. 

„The creativity of students implies an ability to re-arrange the acquired 
knowledge and relevant thoughts, in addition to searching for and elaborating 
new criteria and aspects” [Parázsó 2012: 37–38]. 

The survey summarises student views on the application of on-line texts ac-
cording to the following aspects: 
 Becoming familiar with and using on-line materials meant a new professional 

challenge for me;  
 The accessibility to course materials and auxiliary texts is easier;  
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 On-line texts provide for the comprehensive professional orientation of stu-
dents;  

 The accessibility to course materials is unlimited;  
 Instructors provide e-Texts to help my preparation;  
 Course material accessibility is independent from classes and teacher availa-

bility; 
 On-line texts allows the participants in the education process to solve the 

most specific problems freely from spatial and temporal restrictions;  
 On-line texts contain the option of notifying teachers electronically in case of 

problems.  
The answers provided by the students of the sample revealed widespread 

satisfaction with the abovementioned options that are naturally expected as well. 
The results are visually illustrated by the spider diagram below.  

 

 
Fig. 2. Student views on the application of on-line materials  

 
What conclusions can be made regarding the application of on-line texts if 

we contrast the two sets of opinions?  
The professional preparation, attitude, and readiness for the given task are 

deemed excellent, and students are not only open to processing and working 
with the electronic materials, but, they demand them as well. The results are 
illustrated by the chart below: 
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Fig. 3. Areas of application of on-line texts 

 
Both students and instructors demand electronic materials and the chart be-

low illustrates that the unlimited accessibility of the text and its role in student 
preparation further substantiates this need. In order to provide ready to use and 
up to date information and knowledge to students instructors have to make fur-
ther developments.  

 

 
Fig. 4. The role of e-Texts in instruction  

 
The processing of on-line texts implies that the teacher and student do not 

have to be in the same physical space. The student learns independently as he or 
she is continuously motivated by the program. e-Texts provide practice in solving 
tasks requiring proficiency and skills, and also facilitate self-test opportunities. In 
case of problems students can consult with the instructor via the direct and de-
ferred response options provided by the instruction program [Kovács 2007].  
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The chart below proves that the continuous maintenance of connections and 
consultation options are important both for instructor and student. Students, im-
pacted by the surrounding accelerated world, however express a greater need as 
their learning effort is coupled with the acquisition of practical experiences. The 
fulfilment of these multiple requirements is only possible by good time man-
agement.  

The forthcoming chart summarizes instructor and student views on the prob-
lem solving options provided by on-line texts. 

 

 
Fig. 5. The acquisition and practice of educational materials on an on-line basis  

 
Students can acquire this skill if they can perform self-check functions in the 

various phases of the teaching and learning process. The most flexible method is 
the monitoring of knowledge on-line. In a digital evaluation environment one of 
the devices of knowledge assessment is testing. The preparation of test questions 
and the relevant point systems reflect the alternative units and the weighing op-
tions (the preparation of an assignment and task bank). The developed measure-
ment unit has to be examined from the point of objectivity, reliability, and validity.  

We have been involved in the exploration of on-line testing for several years 
with our partners [Parázsó 2004: 209–213]. The respective experiences, substan-
tiating the particular theoretical base, underline that the given tests can be re-
peatedly checked by the student upon demand. This feature also allows the com-
pletion of missing or overlooked answers. While the time provided for comple-
tion is limited, the first version of test answers tends to be the correct one. This 
however, can raise questions concerning the impact of the complexity of the 
given task on the rate of the correct answers. The exploration of this issue, how-
ever, requires a separate research effort.  
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The improvement of institutional networks and the respective infrastructural 
developments provided new channels of information along with the option of 
participation on e-Conferences both for instructors and students. Based upon the 
obtained results both groups are open to the processing of educational materials, 
the searching for information, and the expression of opinion. The respective 
results are displayed on the chart below.  
 

 
Fig. 6. The acquisition and practice of educational materials on an on-line basis 

 
The development of educational materials must take student productivity 

and demands into consideration. The continual development leads to the expan-
sion of learning areas and by extension, the effectiveness of the teaching-
learning process. This is further substantiated by 21st century demands for the 
acquisition of new competences confronting both student and teacher. 
 
Summary  

 Traditional and future-oriented content should be presented in a complex 
manner. 

 Teachers must consider possibilities of delivering traditional and future-
oriented content in the language of the digital natives. The first means 
a broad sweeping conversion effort and methodology change, while the se-
cond implies additional new content and perspectives.  

Experiences, conclusions  
The conclusions related to the background of teaching are drawn from a re-

search effort supported by the TÁMOP 422C project. The main objective of the 
survey is the exploration of the requirements of successful teaching, the assess-
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ment of learning habits, and the testing of student views concerning efforts 
aimed at increasing the effectiveness of the learning process.  

In the current educational climate where the digital competence of students far 
exceeds that of the average adult or teacher the most important issue is developing 
educational materials that can be processed and learned without significant diffi-
culty. In addition to identifying the respective sources the latest ICT and web 2.0 
solutions have to be used along with the modern educational methods.  
 Student reading habits regarding both electronic and traditional volumes call 

for new sources of information and e-Texts.  
 The survey revealed that students require both traditional and electronic texts.  
 We also wanted to find out the reasons for the declining popularity of librar-

ies and wished to identify services deemed attractive by students. It was con-
firmed that students continue to rely on libraries, but the traditional role of li-
braries has faded. Libraries are primarily seen as digital repositories of re-
sources including scholarly articles both for students and instructors. 

 The research program also explored student attitudes to e-Texts, on-line texts, 
and electronic libraries. Students require on-line or electronic materials 
whose compilation and provision is the responsibility of the instructor. The 
preparation of medialised or multimedia based e-Books or tests is still a chal-
lenge for most teachers.  

 What is the impact of new technological devices on learning and its means? 
Today’s educational leaders encourage the elaboration of new pedagogical 
methods utilizing the options provided by the informatics revolution.  

 Learning, instruction, and testing have changed, as on-line tests are applied 
virtually on a daily basis. As the results of the survey have proved in addition 
to testing both oral and written expression have to be encouraged.  

 The assessment of the learning habits and needs of students is indispensable 
to promoting the adaptation of teaching and its closely related areas to the 
changing needs of our times.  

Publications, conference presentations and lectures related to the topic  
Göncziné Kapros Katalin 2013 júliusi Könyvtáros Vándorgyűlésen az előadásában a kutatási 

eredményeket felhasználta. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlése c. országos 
konferencia 2013. július 18–20. (2013.07.19.) Előadás címe: A könyvtár megítélése hall-
gatói szemmel – egy felmérés tapasztalatai. (The evaluation of the library from the point of 
view of students−conclusions of a survey) 

2013. December 12–13-án került sor megrendezésre a Szentpétervári Állami Film és Videoechnikai 
Egyetemen (СПбГУКиТ) „Yuriy Nikolayevich Gorokhovskiy Történelem és modernitás” 
nemzetközi konferencia az Egyetem Médiatechnológia fakultáns szervezésében. Tóthné Pa-
rázsó Lenke a december 12-i plenáris előadáson az Oktatás modern információtechnológia kér-
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előadást oroszul. 
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Abstract 

As teachers we have to think about our capability of delivering both „Tradi-
tional” and „Future-oriented” content in the language of digital natives. The first 
requires broad sweeping material conversion and methodological change, while 
the second calls for additional new content and new thinking. 

Nowadays, when the digital competence of students far exceeds that of the 
average adult or even of teachers the most important task is the development of 
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educational materials that are easy to process and work with. If we want to ad-
dress our students successfully and keep pace with the times we have to rely on 
the latest information and communication technology and web 2.0 approaches. 
The forthcoming analysis of the learning styles of students and the information 
acquisition and teaching styles of instructors aims to increase the effectiveness 
of the teaching – learning process along with identifying the necessary back-
ground criteria. 

Additional goals include the examination of the most frequently used plat-
forms and methods and the respective correlations both from the vantage point 
of instructors and students. 
 
Keywords: online, IT generation, e-learning materials, interaction, reliability, 
validity. 

 



273 
 

Ágnes Erdősné NÉMETH, László ZSAKÓ 
Eötvös Loránd University, Hungary 

Online Training and Contests for Informatics Contestants 
of Secondary School Age 

Introduction 
Like in the 15th’s century, when the books changed the world and the books 

became the tool of information nowadays the digital communication and the 
computers are the main source of knowledge. The new generation is the part of 
computers’ world and we need to use this fact. Nowadays the processing of in-
formation, modeling and making interactions is becoming the main goal of edu-
cation. The classical classroom and teacher model is changing to individual 
learning with the help and instruction of the teacher. The rivalry dropped out of 
the classroom to global, and communication has become permanent in all sub-
jects, but especially in informatics. 

The role of the teachers is changing: they have to be up-to-date and able to 
offer a wide range of learning methods and materials to the children. A lot of 
practice is crucial for the successful training of informatics contestants as well as 
a very large number of interesting, creative and personalized series of tasks. 
Teaching children of many different algorithmic and programming levels you 
face to have very few resources to make new exciting problems to everybody. 
They need to learn new techniques and algorithms, practice a lot and they need 
a lot of motivation. 

Making the unique, interesting, appropriate-level new task with test cases 
against all possible mistakes lasts for days, sometimes a week, while selecting 
a task from a well-structured and reliable problem set with immediate evaluating 
and online test cases takes just takes a few hours. 

It is a good way to recommend your students websites with online materials: 
 show them the way of individual learning online and check their work 

regularly or  
 recommend them carefully selected online training sites’ problems or 
 encourage them to take part in online contests. 

To do this you have to know which site is good for practicing a given area 
on the appropriate level and motivates your students as well. Some sites are 
good for beginners and for national level contestants, quite others for IOI-level 
students and for those who are ready for ACM ICPC. 
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Nowadays children live in permanent online communication and use online 
social connections regardless of where they live in the world. The additional 
advantage of online materials is to motivate your students as they see codes and 
ranks of others and can communicate with them even from the opposite side of 
the world if they have the same field of interest. 

Great advantage of the online materials is not being tied to lessons and being 
able to use them in students’ spare time depending on their mood. 

Related work 
The first computer science contests classification was approached by 

W. Pohl [2006]. His classification was applied and supplemented [Combefis 
2014] for IPSC, ACM-ICPC, IEEEXtreme, IOI contests and online contests of 
Google Code Jam, ProjectEuler and Codechef. N. Ragonis [2012] explored the 
large variety of questions proposed in the main programming contests and classi-
fied them. G. Garcia-Mateus [2009] discussed that programming contests also 
help make learning programming fun. M. Forišek [2013] made a succinct pro-
gramming contests overview focusing on contests to find efficient algorithms. 

Aim of this article is to complete the classification with new aspects and to 
perform the new classification of some online contests and training sites. It con-
centrates on the needs of secondary-school-aged informatics contestants of the 
IOI-style: finding the most efficient algorithm and modeling challenging prob-
lems and final work is writing a computer program to solve it on the given test 
cases. 

The new aspects arise from the changing role of the teacher and the chang-
ing needs of students. So that the teacher can suggest tasks to be solved to prac-
tice and advises motivating contests in the preparation process, he should know 
exactly what he can expect from the current online material. 

When you, as a teacher suggest a material you should know what algorithms 
you want your student to practice, on which level your student is, which step of 
program development process you want to strengthen. For example if you teach 
a new algorithm on some level you can choose which site offers you tasks of the 
appropriate level, on that site you can choose the appropriate type of tasks with-
out the large amount of work of creating them. If you are teaching the making of 
test cases for checking the correctness of a program you have to know on which 
sites the test cases can be viewed. 

Classifying criteria 
Previously defined and used criteria 

From Pohl [2006] classifying dimensions this article concentrates only on 
Scientific area Algorithms 
Style IOI-style: finding the most efficient algorithm and writing 

a computer program to solve it 
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Duration Short time (exam-style) or long time (homework-style) 
Grading Automatic or manual via test cases  
Submission Executable program or code or output file 
Divisions High school age students. 

That article describes just only the contests. These actual values of the con-
tests classification are the main scope of this article. 

Using online materials for teaching and learning algorithms and to practice 
implementing the code needs more detailed classification as described in the 
S. Combefis and J. Wautelet [2014] classification. Their first set of criteria is 
general information about the contests: 
I1 Team Single or team 
I2 Age & gender Age range of contestants 
I3 Language Accepted programming language 
I4 Duration Contest duration to submit solutions 
I5 Frequency Contest frequency or it is available any time (open) 
I6 Scoring A score calculating method. 

The second set of criteria is the criteria of the tasks: 
T1 Submission Code source, executable program, output data 
T2 Type Solving a problem 
T3 Limitations Time, memory, the number of submissions 
T4 Feedback Submissions feedback 
T5 Level Difficulty level or partitioning of the tasks 

Additional criteria to general information of contests 
The supplement of the contests’ general information criteria: 

I7 ranking 
Whether the score of the actual contest is integrated in the site’s ranking or 

not. Some of the sites only have separate contests and the score of the current 
one doesn’t matter in any ranks (or only counts in the background in the national 
or group ranking system outside the webpage) (USACO, COCI). 

Some sites have ranking lists based on the number of problems solved or 
competitions completed: the more tasks you have solved or the more contests 
you have taken part in, the higher rank you earn. On these sites the ranks are 
categorized from the beginner through advanced till the grandmaster (Project-
Euler, SPOJ). 

There are some sites where the actual ranking score is calculated with 
a complicated formula based on your previous rank and the performances of the 
contestants of the same level. In this case the rank may increase or even decrease 
(Timus Online Judge, Codeforces) 

There are sites on which you can step up to the next level group and get 
higher level tasks only if you have reached a certain result (USACO, Codeforces 
Div1&2). 
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The ranks can motivate your students, give them better self-knowledge and 
show them the way of self-improvement and the way of being better. 

I8 task language 
If you want to use a contest for students who are younger or speak very few 

languages you have to know in which languages the tasks are written. Maybe 
your students need translation or they need some clarification if they don’t un-
derstand the task exactly. It means that you as a teacher have to sit in front of the 
computer during the whole contest and help the students with the translation. 
However, for a fair competition you can’t help them to solve the tasks or give 
them any idea of the method of solution. 

Additional task criteria of contests: 
T4 the feedback criteria need some identification and detailed specification 
The simplest feedback is correct or failed after running all the test cases or 

just one test case written in a task description. Even if only one test case is failed 
then the feedback says not accepted. (COCI, USACO) 

More detailed feedback is whether the program is good or bad with runtime 
or compiling error. (SPOJ) 

The next category of feedback is an IOI-style feedback, when the test cases 
are in groups. In every group there are varied test cases. The group can be ac-
cepted or – even if one test is failed from the group – the whole group is failed. 

The most detailed feedback helps to find and correct an error. It is detailed 
for every single test case: accepted (AC), compile error (CE), wrong answer 
(WA), time limit exceeded (TL), memory limit exceeded or run-time error (EX). 
The run-time error may be detailed: sigkill, illegal reference, non-zero exit code. 
(CodeChef) 

The supplement of the task criteria: 
T6 test cases availability 
Some contests have single test cases and every test case has its own value. 
If the task can be divided into several parts by the size of the input then the 

small test cases have a previously specified percentage of the points and the 
larger test cases have another given percentage of the whole task’s points. The 
test cases adjust to these subtasks. (CodeChef, COCI, UVa) 

T7 description of the wanted algorithm 
Detailed description of the correct algorithms is available after the contest or 

not. 
T8 code visibility and sample code 
Sample code is available for everybody after the contest and other contest-

ants' source codes are available or not. If you are learning programming or a new 
programming language it is a good strategy and very useful to examine others' 
source code.(COCI, SPOJ, CodeChef) 
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T9 predictability of the level of the contest 
If the teachers want to recommend a contest to their students it is important 

that they face tasks of the appropriate level. Furthermore the level of the contest 
can be predictable or may be chaotic. 

Additional criteria from the teacher’s point of view: 
If you want to use online materials not only for checking your students' 

knowledge but for teaching algorithms or practicing as well then a lot of new 
criteria are important for you. 

P1 tasks outside the contests 
The tasks for practicing have to be downloadable or available online any time, 

24 hours a day, 7 days a week. Are the tasks of the contest available for practicing 
after the competition? How many tasks are available without a contest? 

P2 categorized tasks 
If the tasks are categorized according to difficulty level and to the expected 

algorithm type then it’s easier to choose good, for-your-students-tailored exer-
cises. (UVa, SPOJ, USACO) 

P3 online judge or offline test cases are available. 
It is easy and you can serve a large number of students with a practicing en-

vironment if you can upload a source code or solution and an online judge eval-
uates the submission. (SPOJ, UVa, CodeChef) It’s more complicated if they can 
download test cases and test solution offline individually. In that case the check-
ing of the expected work is complicated too for you as a teacher. (COCI) 

P4 availability of detailed test cases. 
If the exact and detailed test cases are available you can show your students 

the process of creating them too. When the number of submissions is limited or 
there is a penalty for uploading a wrong submission on a contest it is very im-
portant for the students to test solution offline before uploading. To test their 
own solution they have to make their own test cases. The students must be 
taught about it and some tests must be observed before doing their own test cas-
es. If you can analyze test cases online or offline you can teach them how to 
analyze a problem and their own code. (COCI, USACO) 

P5 learning material 
Some of the students like to discover the world of programming alone at 

their own pace and want to discuss only if they have some problems with the 
understanding or the coding. Some of the online sites offer distance learning 
material with series of exercises. (USACO, UVa) 

P6 limitations of practicing tasks 
As in the contests the tasks for practicing have time limits, memory limits 

and sometimes limit of number of the submission or penalty for wrong submis-
sion. May be the tasks are available only if you submit the previous level tasks 
(USACO). 
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P7 language of tasks 
Sometimes the number available languages of the description of the task in 

practice is larger than on contest. If your students speak only their mother tongue 
than the tasks’ availability in that language is a very important question. Even if 
the tasks are not available in student’s language while making exercise you can 
translate them and take the advantages of automatic submissions, rank and care-
fully selected test cases. 

P8 programming language 
If you want to teach one specific programming language or your students 

are in conversion from one programming language to another one, you have to 
know whether the new one is accepted or not. 

P9 algorithm’s description and sample code 
Besides the distance learning material it is important and instructive to look 

at the problem setter’s vision, the best algorithms and program codes. Some sites 
offer the possibility of sending in your algorithm or your test cases too. 

P10 communication 
The children like talking and asking about problems. It is important for them 

to have a forum to create a space for asking, talking about the methods or clari-
fying tasks. The forum makes it easy to contact other people who have the same 
problem. The editorial means that the site’s operators can send messages, can 
clarify tasks and write the implementation of the most efficient code and algo-
rithm. Some site has FB page or send a regular newsletter. 

P11 teacher’s supervision 
If you teach students and recommend them a site for competition or practic-

ing then you want to observe and follow up their work. Some sites offer forming 
groups from your students and check their performance, allow you to download 
their solutions for discussing. (ProjectEuler) Sometimes you can see your stu-
dents work by their nickname on the site. (SPOJ, CodeChef) 

Some site’s classification and future work 
The classification of seven sites with this system of criteria is available at 

www.microprof.hu/classification: 
CodeChef: http://www.codechef.com/ 
Croatian Open Competition in Informatics: http://hsin.hr/coci 
Project Euler: https://projecteuler.net/ 
Sphere online judge: http://spoj.pl/ 
Timus online Judge: http://acm.timus.ru/ 
UVa Online Judge: http://uva.onlinejudge.org 
USA Computing Olympiad: http://www.usaco.org/ 
More sites will be classified in the near future. 
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Conclusion 
The classification helps you as a teacher to choose contests for your students 

depending on what prior knowledge is required, in which language it can be 
accessed, what types of problems a contest deals with and at what level. Using 
online materials you can offer your students a very large number of interesting, 
creative and personalized tasks without the incredible amount of work to create 
the tasks and test cases. To make a well-tailored personalized series of tasks the 
classification helps you which sites offer you tasks corresponding to your current 
educational goals. The classification tells you on which site you can get ideas for 
solutions or see detailed test cases or the results of your students. On-line con-
tests can also be categorized regarding whether students can see each other's 
solutions; whether algorithms corresponding to the running time and memory 
limits will be known, and whether students are given inspiration adequate to 
their own learning style. 
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Abstract 

If you prepare students for programming contests carefully selected and 
widely available online training and contests offer help and diversity. If you 
teach about testing programs you have to know which sites offer downloadable 
tests or feedback with detailed test cases. If you want to make series of tasks for 
practicing you have to know which sites offer you categorized tasks of the ap-
propriate level. In order to be able to choose from the available materials we 
need to categorize them. The previously defined and used criteria need some 
supplement criteria for better and sophisticated use of categorization from the 
teacher’s point of view. Online resources can be classified in general: what pro-
gramming languages can be used, how often the contests are organized, in which 
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languages they can be accessed, what types of problems a website deals with and 
at what level, what prior knowledge is required. We can group sites according to 
whether they help teachers to set tasks for their students, or get ideas for solu-
tions or see the results of their students. Online contests can also be categorized 
regarding whether students can see each other's solutions. The aim of this paper 
is to supplement the categorization and describe some major portals according to 
the previously defined and supplemented criteria. 
 
Keywords: algorithm, online contest, online training, classification, IOI. 
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Prostredie mikrosveta v práci učiteľa 1. stupňa základnej 
školy 

Úvod 
Informatizácia školstva je na Slovensku v plnom prúde. Je celý rad projektov, 

ktoré podporujú tento proces, ba niektoré sú orientované na systematickú 
prípravu a rekvalifikáciu učiteľov základných a stredných škôl. Od učiteľov sa 
očakáva nielen zručné používanie nových technických prostriedkov a technológií, 
ale aj tvorba aplikácií pre vyučovanie. Príprava učiteľov musí spĺňať požiadavky 
doby s perspektívou na očakávané zmeny, ktoré prinesie budúcnosť. Učiteľ 
(budúci učiteľ) musí byť pripravený správne reagovať na zmeny a prispôsobiť sa 
novým podmienkam, ktoré vývoj prinesie spoločnosti. Nemôže čakať, že problémy, 
ktoré prinesie učiteľská prax – komplikované pedagogické situácie za neho 
vyrieši niekto iný. Každý prípad je iný, svojský, a ťažko ho hľadať medzi 
štandardnými pedagogickými situáciami a nájsť jeho jednoznačné „vzorové“ 
riešenie. Učiteľ v praxi musí dozrieť na pedagogickú osobnosť. Súčasťou tohto 
procesu je aj neustále sledovanie nových poznatkov tak v predmetnej, ako aj 
v pedagogickej, psychologickej a didaktickej oblasti. Preto najneskôr počas 
vysokoškolskej prípravy by mal adept učiteľského štúdia získať návyky na 
celoživotné vzdelávanie a nečakať, že ministerstvo školstva, príp. štátny pedagogický 
ústav, či zväz učiteľov, alebo iná vzdelávacia inštitúcia sa o to postará, 
a potrebné zmeny budú vykonané len na rozkaz a z iniciatívy „z hora“. 

Zmeny v štátnych vzdelávacích programoch a ich vplyv na učiteľskú 
prípravu  

Kurikulárna transformácia štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
a stredné školy na Slovensku posilnila vyučovanie informatiky a informatickej 
výchovy. Vzdelávacie ciele musia byť stanovené na každom stupni školského 
systému ako dlhodobé, cielené a majú mať dosah na celý profesionálny život 
edukanta. Tieto požiadavky sa musia odraziť aj v programoch učiteľskej prípravy 
na vysokých školách, ktoré majú byť zamerané na rozvoj schopností absolventa 
adaptovať sa na nové podmienky, na nové technológie budúcnosti. Absolvent 
učiteľského štúdia by mal poznať najnovšie didaktické prostriedky a technológie, 
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vedieť s nimi pracovať, využívať ich na zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu 
ale tiež by mal vedieť poradiť si, ak sa stretne s niečím novým, s pre neho 
neznámym prostriedkom [Stoffová 2007; Černotová a kol. 2006].  

Zvlášť zvýšené požiadavky sú kladené na učiteľov informatiky a informatickej, 
príp. informačnej výchovy. Vysokoškolská príprava učiteľov v odbore informatika 
by sa mala zamerať aj na nový vzdelávací obsah, ktorý sa rýchlo mení, najmä 
v oblasti informatiky, kde čas, za ktorý sa zdvojnásobí objem informácií je 
mimoriadne krátky.  

Zmeny v študijných programoch učiteľského štúdia 
Výstupom kurikulárnej transformácie vzdelávania na základných a stredných 

školách sú dokumenty ISCED1, ISCED2, ISCED3, ktorými sa treba riadiť aj pri 
zostavovaní študijného programu pre budúcich učiteľov odboru Informatika. 
Tieto dokumenty usmerňujú aj tvorbu obsahu predmetov študijných programov tak, 
aby absolvent odboru Učiteľstvo informatiky a odborová didaktika bol náležite 
pripravený na prax. Materiál „Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov 
v kontexte reformy regionálneho školstva“ – jeden z výstupov rozvojového 
projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) 
o stave učiteľskej profesie a vysokoškolskej prípravy učiteľov sa podrobne 
zaoberá cieľmi a obsahom vyučovania jednotlivých predmetov na základných 
a strených školách a uvádza aké kompetencie má absolvent učiteľskej prípravy 
na vysokej škole získať, aby zvládol náročné úlohy výchovno-vzdelávacej praxe 
na školách.  

Skupina odborníkov MŠVVaŠ SR vypracovala profesijné štandardy učiteľov 
predprimárneho, primárneho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Pri tvorbe 
kompetenčného profilu učiteľov boli rešpektované základné koncepčné 
východiská [Kasáčová, Kosová 2006]: osobnostný rozvoj učiteľa, ktorý je 
predpokladom rozvoja žiaka v edukačnom procese v premenlivých pedagogických 
situáciách, európske trendy a dokumenty formulujúce požiadavky na 
vybudovanie učiacej sa spoločnosti a kľúčové kompetencie človeka v 21. 
storočí [http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p4-2008.pdf]. 

Mnohé kľúčové kompetencie učiteľov 21. storočia súvisia s používaním IKT 
a iných moderných digitálnych technológií vo vzdelávaní. „Rozvoj informačných 
technológií, ich zavádzanie do vzdelávacieho procesu je jedným z hlavných 
nástrojov, ako stanovené náročné ciele dosiahnuť. Bez kvalifikovaných učiteľov, 
schopných tieto prostriedky využívať a ich výhody sprostredkovávať aj svojim 
žiakom, však očakávané výsledky prídu ťažko“ [Kosová 2012]. 

Integrácia digitálnych technológií do vyučovania znamená viac ako len 
použitie počítačov. Vysoké školy majú pripraviť učiteľov pre reálnu školskú 
prax tak, aby dokázali flexibilne reagovať na každodenné potreby školy a svojich 
žiakov. Paradigma vzdelávania 21. storočia založená na konštruktivizme, vníma 
nielen dispozície žiaka pre učenie, ale zdôrazňuje aj dôležitosť interakcií 
a individuálneho kontaktu s prostredím. Využívanie moderných digitálnych 
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technológií v edukácii mení štýl a celú metodiku vyučovania – z mentorskej na 
partnerskú, z pasívneho prijímania informácií od učiteľa na ich samostatne aktívne 
vyhľadávanie a tvorbu. Vyžaduje si to logickú štruktúrovanosť učiva, použitie 
aktívnych metód učenia sa, zakomponovanie digitálnych technológií do výučby 
všetkých predmetov [Czakóová 2013, 2014]. 

Predmet „IKT4“ orientovaný na tvorbu didaktickej aplikácie 
Univerzity pripravujúce učiteľov museli adekvátne reagovať na nové 

požiadavky spoločnosti na stanovený profil absolventa učiteľského štúdia 
a k tomu prispôsobiť obsah jednotlivých študijných programov. Obsah predmetov 
orientovaných na IKT sa spresnil, príp. sa aj rozšíril, zaviedli sa nové predmety 
orientované na najnovšie didaktické technológie. 

Na Univerzite J. Selyeho v Komárne do študijného programu učiteľstva 
primárneho vzdelávania sme zaviedli predmet „IKT4“ orientovaný na tvorbu 
vlastnej didaktickej aplikácie v prostredí Imagine. Predmet bol najprv zaradený 
medzi voliteľné predmety do kategórie C, neskôr preradený do kategórie povinne 
voliteľných predmetov B a v súčasnosti je predmetom kategórie A [Czakóvá 
2015; Stoffová 2007].  

 
Tabuľka 1 

Obsah 1. vyučovacej jednotky 

 
 
Základné vyučovacie metódy, ktoré sme uplatnili vo vyučovaní tohto predmetu, 

boli založené na konštruktivizme, aktívnom učení sa, učení sa robením, spojení 
problémového a projektového vyučovania. Na základe skúseností z prvých 
ročníkov sme vypracovali základnú metodiku vyučovania. Zamerali sme sa hlavne 
na koncepciu, obsah a štruktúru vyučovania prvých 5 týždňov, kedy účastníci 
mali získať základné poznatky a zručnosti z používania stavebných elementov 
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prostredia Imagine. Do obsahu piatich vyučovacích jednotiek sme vyčlenili, 
s ktorými elementmi prostredia Imagine sa budeme na jednotlivých cvičeniach 
zaoberať a na realizovanie akých aktivít ich budeme využívať. Tieto informácie 
sme vyjadrili v tabuľkovej forme. (Pozri ako príklad Tabuľka 1, ktorá obsahuje 
atribúty prvej vyučovacej jednotky). Na ilustráciu prvej aktivity z 1. cvičenia sme 
zvolili jednoduchú animáciu slimáčika Máčika (Obr. 1). 

 

   
Obr. 1. Ukážka mini-projektu: Slimáčik Máčik 

 
Podobne sme rozpracovali aj ďalšie cvičenia. Vznikla tak základná koncepcia 

metodického materiálu k vyučovaniu. Ďalšie cvičenia boli orientované na 
vlastnú tvorbu, kedy študenti pod odborným vedením učiteľa pracovali na 
implementácii vlastných projektov. 

Cieľom 2. cvičenia bolo, aby sa študenti naučili posúvať objekty po stránke 
(na pozadí stránky) a dokázali vytvárať malé aplikácie na rôzne námety. Tvorivá 
práca na 3. cvičení bola zameraná na využitie základnej vlastnosti objektu 
tlačidlo – jeho reagovanie na kurzor ovládaný myšou. Táto vlastnosť tlačidla sa 
dá využiť na zobrazenie jeho stavu načítaním obrázka v dvoch záberoch, ktoré 
jednoducho vytvoríme v grafickom editore Logo Motion a načítame voľbou 
z ponuky „vzhľad/obrázok“. 

Úlohou tvorcov krátkych projektov na 4. cvičení bolo uplatnenie objektov 
typu text vložením chýbajúceho slova, alebo dokončením vety. Používateľom 
vložené odpovede sa následne mali vyhodnotiť po stlačení tlačidla vytvoreného 
na kontrolu správnosti. Odpoveď mohla byť textová, alebo zastúpená konkrétnym 
tvarom korytnačky [Czaková 2015]. 

Krátke projekty 5. cvičenia boli orientované na princípy využitia multimédií 
v aplikáciách. Aktivity sme zamerali na tému príroda – hlasy zvierat, spev 
vtákov, šum lesa, žblnkotanie potoka a pod.  

Aj v prípade miniprojektov bola požiadavka, aby vytvorená aplikácia bola 
ľahko a intuitívne ovládateľná a aby mohla slúžiť na didaktické účely. Teda, aby 
prispela k motivácii žiakov a podporila hravé nacvičovanie novej látky, príp. 
prispela k jej pochopeniu. Predpokladali sme, že v rámci piatich cvičení, na 
ktorých sme sa venovali základným a najčastejšie používaným elementom 
prostredia Imagine, študenti získajú potrebné základy z tvorby didaktických 
aplikácií, čo postačí na samostatné zvládnutie ďalších príkazov tohto prostredia. 
Študenti v mnohých prípadoch počas tvorby vlastnej aplikácie použili aj také 
príkazy, ktoré neboli súčasťou obsahu prvých 5 vyučovacích jednotiek. 
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Vytvorené metodické materiály sme počas piatich iterácií postupne spresňovali, 
tak po formálnej ako aj po obsahovej stránke. 

 

 
Obr. 2. Príklad miniprojektu: Ktorý dopravný prostriedok je najrýchlejší? 
 

Záver 
V článku sme nielen naznačili aktuálnosť a akútnosť zvyšovania digitálnej 

gramotnosti budúcich učiteľov, ale navrhli aj možné riešenie inováciou 
študijného programu učiteľstva primárneho vzdelávania a jeho doplnenie 
o predmet orientovaný na tvorbu didaktickej aplikácie. Vo vyučovaní predmetu 
dominuje metóda aktívneho vyučovania, tzv. „learning by doing“. Študenti 
v rámci predmetu vytvárajú vlastné didaktickej aplikácie v prostredí Imagine 
(alebo v inom podobnom prostredí). Prostredie mikrosvetov vytvára priestor na 
integrovanie nových digitálnych technológií do vyučovania rôznych predmetov 
a na posilnenie predmetových väzieb medzi informatikou a informatickou 
a informačnou výchovou a ostatnými predmetmi na základnej škole. 
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Abstrakt 

Práca opisuje zmeny v príprave učiteľov pre základné školy, ako následok 
informatizácie školstva a kurikulárnej transformácia štátneho vzdelávacieho 
programu na Slovensku. Navrhuje jedno možné riešenie na integrovanie nových 
digitálnych technológií do vyučovania rôznych predmetov a na posilnenie 
predmetových väzieb medzi informatikou a informatickou a informačnou výchovou 
a ostatnými predmetmi na základnej škole. 
 
Kľúčová slová: informatická gramotnosť, IKT, mikrosvet, primárne vzdelávanie 
príprava učiteľov primárneho vzdelávania, didaktická aplikácia. 
 
 
Microworld Environment as a Work Tool for Primary School Teacher  
 
Abstract 

The paper describes the changes in teacher training for primary schools, as 
a result of informatisation of education and curricular transformation of national 
educational program in Slovakia. It suggests one possible solution to integrate 
new digital technologies into the instruction of different subjects and to strength-
en the bonds between computer science, informatics-based subjects, and other 
subjects at primary schools.  
 
Keywords: information literacy, ICT, micro-world, primary education teacher 
training, didactical application. 
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Milan POKORNÝ, Pavel HÍC 
Trnava University, Slovenská Republika 

Effects of Blended Learning in Teaching Mathematics 
in Higher Education 

Introduction 
In recent years we observe a huge expansion of modern information and com-

munication technologies across a wide range of areas in the modern world. So it is 
absolutely natural that schools and universities try to utilize their potential benefits to 
improve teaching and learning environments, as well as students’ achievement. 

ICT infrastructure investments in educational institutions have been one of 
the key priorities of education policy during the last decade. Most countries have 
invested (and still are investing) considerable amounts of public resources in 
ICT equipment such as computers, whiteboards, connectivity, software, etc. [De 
Witte, Rogge 2014]. For example, in our country official state institutions pay 
attention to integrating ICT into education. Digipedia 2020, which is a new poli-
cy document on the conception of integration of ICT into education till 2020, 
defines the needs of Slovak schools in this area. One of the aims is to increase 
the amount of the digital content available for kindergartens, primary schools, 
secondary schools and universities. However, with enormous amounts of public 
resources being invested in educational technology, an important question is 
whether this investment has paid off in terms of higher efficiency and effective-
ness in school administration, teaching and learning (De Witte, Rogge 2014]. 

There are many studies that compare effects of traditional learning,  
e-learning and blended learning on students’ achievement in education. E-learning 
has been defined in a range of different ways and definitions of e-learning, 
online learning, technology enhanced learning and distance learning often over-
lap [Moore et al. 2011]. For example, B. Khan [2005] defines e-learning as an 
innovative approach for delivering well-designed, learner-centered, interactive, 
and facilitated learning environment to anyone, anyplace, anytime by utilizing 
the attributes and resources of various digital technologies along with other 
forms of learning materials suited for open, flexible, and distributed learning 
environment. Many educators try to combine the benefits of traditional learning 
and e-learning. There is a wide number of definitions of blended learning in the 
existing literature. For example, A.F. Mayadas and A.G. Picciano [2007] define 
blended learning as simply a combination of online learning and face-to face 
instruction. In our paper blended learning take the form of a combination of 
face-to-face classroom teaching and the use of e-learning courses. 
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It is possible to say that there are two opposite findings concerning the im-
pact of ICT on the effectiveness and efficiency of educational process. While 
one group of studies found a positive impact of ICT on teaching effectiveness, 
the researchers of the second group state that the return of using ICT in teaching 
in terms of increasing pupil performances is not significantly positive.  

As for mathematics teaching, A.C. Cheung and R.E. Slavin [2013] found 
that ICT applications produce modest but positive effects on mathematics 
achievements in comparison to traditional methods. The study of P. Híc [2012] 
proved that blended learning of the subject Arithmetic is a good alternative to 
classical way of teaching, which enables to increase the level of knowledge of 
students and their ability to pass the final exam. It is clear that the importance of 
ICT in teaching mathematics is frequently growing. By P. Hanzel [2004]  
e-learning frequently occurs in solving problems in education and represents 
a new approach to execution of education, which is based on utilization of soft-
ware products. According to P. Klenovčan [2004] nowadays we can observe 
a huge expansion of teaching methods supported by computers and different net 
systems. These methods should stop the decrease of the education level. 
K. Žilková [2009] in her summarizing study about mathematics teaching using 
ICT underlines the need for creation of interactive environment and for utiliza-
tion of dynamic activities in mathematics teaching.  

One of the key advantages of ICT utilization is interactivity. There is a huge 
amount of materials that can be found on Internet and used in mathematics 
teaching. Unfortunately, many of them only check the correctness of student 
answers, but if the answer is wrong, they do not analyse why the answer is 
wrong and do not help student to find the correct solution. Moreover, they often 
prefer only one way of solution. So the level of their interactivity is really low.  

Description of the experiment 
At the Faculty of Education, Trnava University, we also prepare future 

mathematics teachers. During the first year of the bachelor study they have to 
master six subjects entitled Elementary Mathematics 1–6. The content of the 
subjects includes the summary of mathematical knowledge taught at high school. 
In past, the subjects were taught by a traditional way of teaching. In the academ-
ic year 2014/2015 we decided to teach the subject Elementary Mathematics 6 by 
blended learning and to analyse the results of the experiment. The rest of the 
subjects were taught by a traditional way of teaching. 

The content of the subject Elementary Mathematics 6 consists of three parts: 
combinatorics, probability, number theory (divisibility, primes). We designed  
e-learning courses for these parts and used them in a combination with a tradi-
tional way of teaching. Unfortunately, we have only 19 students who attended 
the subjects. So we were not able to divide them into an experimental and con-
trol group. Instead, we compare their results in the subjects Elementary Mathe-
matics 2–5 taught by a traditional way to the results in the subject Elementary 
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Mathematics 6 taught by blended learning and analyse their opinions of both 
methods of teaching. (The assessment in Elementary Mathematics 1 is totally 
different, so it cannot be compared). 

In our opinion, the main advantage of blended learning of Elementary 
Mathematics 6 is a possibility to use interactive programs to better understand 
the content of the course. The courses contain over 70 interactive elements that 
can support the teaching of combinatorics, probability and divisibility. These 
elements not only check the correctness of student’s solution, but also provide 
a spread feedback about the reasons why the solution is wrong or incomplete. 
Another advantage of blended learning is the possibility for students to check the 
level of their knowledge. The courses contain interactive electronic tests with 
graduate difficulty, which provide an immediate feedback about the level of 
knowledge, as well as further recommendation. 

First of all, we focus on the results of students in the above mentioned sub-
jects. The average assessment from the subjects is depicted on Fig. 1. As we can 
see, the best results are from Elementary Mathematics 6, which was taught by 
blended learning. Since we had only a little sample of 19 students, we do not test 
the statistical significance of differences of the results. 

 

 
Fig. 1. The average assessment from the subjects 

 
Secondly, let us focus on the number of students who were not able to suc-

cessfully pass the subject. This number of students is depicted on Fig. 2. As we 
can see, the best results are from Elementary Mathematics 6, where all students 
were able to fulfil the requirements. 

 

 
Fig. 2. Number of students who were not able to successfully pass the subject 
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Thirdly, we analyse the answers of students about teaching of Elementary 
Mathematics 2–6. The students have to express their opinion (1 – strongly agree, 
2 – agree, 3 – neither agree nor disagree, 4 – disagree, 5 – strongly disagree) 
with 10 statements about teaching Elementary Mathematics 6 and 7 statements 
about teaching Elementary Mathematics 2–5. The main results are: 
1. In Elementary Mathematics 6, the students strongly agree that they exactly 

knew what they have to master (average of their responses is 1,26). In Ele-
mentary Mathematics 2–5, the students neither agree nor disagree with the 
same statement (average of their responses is 2,74). In our opinion, the posi-
tive difference is caused by electronic tests and interactive programs integrat-
ed in the e-learning courses, so students could check the level of their 
knowledge in advance. 

2. In Elementary Mathematics 2–5, students did not think that they had enough 
well-done study materials. (The average of their responses to the statement 
‘We had enough well-done study materials’ was 3,32). 

3. The students consider the e-learning courses to be much clearer than printed 
materials. (The average of their responses to the statement ‘The text in the 
study materials was clear’ was 1,32 for Elementary Mathematics 6 and 2,74 
for Elementary Mathematics 2-5. The average of their responses to the state-
ment ‘The text contained information that I did not understand’ was 3,89 for 
Elementary Mathematics 6 and 2,79 for Elementary Mathematics 2–5). In our 
opinion, the positive difference is caused by interactive programs integrated 
in the e-learning courses. The students could immediately apply obtained 
knowledge on solving interactive tasks. 

4. The average of their responses to the statement ‘The teacher led the lessons 
clearly’ was 1,21 for Elementary Mathematics 6 and 2,89 for Elementary 
Mathematics 2–5. We think that integration of ICT into lessons enabled 
teacher to lead the lessons clearer. 

5. The average of their responses to the statement ‘We had enough possibilities 
to understand the content of study materials’ was 1,42 for Elementary Math-
ematics 6 and 2,58 for Elementary Mathematics 2–5. In our opinion, the posi-
tive difference is again caused by electronic tests and interactive programs in-
tegrated in the e-learning courses. 

6. The average of their responses to the statement ‘My assessment from the 
subject is objective’ was 1,42 for Elementary Mathematics 6 and 2,26 for El-
ementary Mathematics 2–5. In our opinion, the positive difference is caused 
by electronic tests integrated in the e-learning courses. 

7. As for Elementary Mathematics 6, students do not think that they had tech-
nical problems (average score 4,0). Majority of students think that blended 
learning suits them better than traditional teaching (average score 2,58) and 
that blended learning saves their time (average score 2,26). Majority of stu-
dents agree that ‘Interactive programs helps me to master the content of the 
course and to obtain a better assessment’ (average score 2,11). 
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Conclusion and limitations 
From the results of many researchers, as well as from our research, it fol-

lows that proper integration of ICT into teaching can make the teaching process 
more efficient. Both we and our students were satisfied with teaching of Elemen-
tary Mathematics 6 by blended learning, so we will continue to teach this way 
also in the future. 

We are aware of the fact that this study has several limitations and the re-
sults of the study should be deeply verified in future, since the study was admin-
istered within only one academic year to a small group of students. Of course, 
these limitations might limit the generalizability of our findings. 
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Abstract 

Blended learning represents a combination of online learning and face-to-
face instruction. While one group of researchers advocates the use of blended 
learning in teaching, others are more critical to the use of ICT in education. The 
paper deals with utilization of blended learning in teaching mathematics at Fac-
ulty of Education, Trnava University. From the results it follows that proper 
integration of ICT into teaching can make the teaching process more efficient. 
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Newly Developed Portal Framework is Being Introduced  
in the Hungarian Tertiary Education 

Introduction 
Appropriately constructed and properly structured instructor portals with 

useful content are indispensable for the students of the digital age. A sophisticat-
ed and well-crafted website facilitating the sharing of proper information, course 
materials, and auxiliary texts is a reliable starting point for a student. A well-
known instructor’s web page and the attendant link collection represent a much 
more authoritative source than any hit list provided by a search engine. Conse-
quently, the need for such scientifically sound instructor portal is beyond dis-
pute. Yet an instructor without a professional informatics background hardly has 
the theoretical or practical foundation to construct such a portal. Said portal 
should be updated on a daily basis, facilitate the sharing of educational auxiliary 
materials, and allow the fast provision of information for students on the relevant 
course-related changes. The quantity, quality, and structure of data and the re-
spective ability to support the education process raise further questions. Based 
upon consultations with instructors and students I propose an easily manageable 
yet effective portal model. Accordingly my approach assuring simplicity and 
transparency includes only the essential elements as in addition to a framework 
system I forward a philosophy providing adequate support both to teaching and 
learning. 

1. The design process 
A wide variety of developmental principles and methods were utilised dur-

ing the design of the basic concept of the system. Consequently, I relied on the 
User-Centred Design (UCD) and the Human – Computer Interaction (HCI) prin-
ciples along with the Usability factors approach forwarded by Jakob Nielsen in 
addition to the e-Learning Evaluation Quality Model (EEQM) developed by 
Marvromoustakos− Papanikolau and the general guidelines of the Accessibility 
theory. 

During the system development process I also adhered to the latest interna-
tional web standards of the W3C (World Wide Web Consortium). Consequently, 
the codes are valid according to the HTML5 and CSS3 standards, and the devel-
opmental effort meets the “A” level requirements specified by the WCAG 2.0 
standards. It is noteworthy, that most instructor websites do not fulfil said crite-
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ria, and the extent of said discrepancy is the subject of my current statistical 
research. 

2. The structure of the portal  
2.1. The main sections and the opening page 

The content of the webpage is organised into three main sections:  
 general information on the instructor and data pertaining to availability;  
 instruction block (details on the courses taught)   
 scientific work and research. 

Pre-defined menu points (Introduction, Courses, Research) represent the re-
spective segments. It was important to establish a separate menu point for the 
dissemination of the results of scholarly research under the button titled Publica-
tions. However, instructors are free to include additional menu points, change 
the point titles while customizing their own website to reflect the particular in-
struction, research, and professional priorities. 

Three other functions were added to my webpage, the continuously updated 
news, calendar events, and the tag cloud. These features are available for anyone 
at the main page, and the course-specific information is accessible for students 
registering for the class. Furthermore, each course includes a forum feature 
providing communication options for students. 

On the basic version of the Main Page as indicated below other contents se-
lected by the instructor are included in addition to news and calendar events. 

 

 
Fig. 1. The opening page of the instructor website 
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2.2. Information on instructor 
Under the Introduction menu point the following information is included: 

photo of the instructor, general information, organisational details (Faculty, in-
stitute, department) position, brief personal statement, availability, picture gal-
lery, curriculum vitae, office hours, along with the link to the Moodle surface. 

Fig. 2 shows a section of the Introduction menu point becoming visible after 
scrolling. Based upon feedback received from colleagues teaching visual culture, 
design, graphic drawing, photo, multimedia and film-related subjects, my model 
includes a gallery section revealing the personal side of the given instructor. 

The content of the webpage can be uploaded or modified by clicking on the 
Edit link located at the top of the page and becoming accessible after signing in. 
(this is not visible due to the scroll down feature). 

 

 
Fig. 2. A section of the Introduction page, the administration menu, and the buttons 

facilitating customization 
 

2.3. The customization options and the administration surface of the given 
instructor webpage 

When the instructor signs in, the so-called administration menu appears on 
the left side of the upper band and the web page can be customized (Figure 2 
shows the administration surface of a registered instructor) The administration 
menu helps the instructor to create new content (pages, courses, news, and cal-
endar events) and menu points along with processing the data of students regis-
tered for his or her course. Other options include viewing or making comments, 
checking or modifying accessibility options, and perusing the webpages of stu-
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dents. The administration menu enables the instructor to modify the respective 
information available at the given website, including date and language as well. 

The top right section of the screen displays the instructor’s user name and 
upon a click at this button the data on the given page can be changed, and the 
password, or even the e-mail address can be modified. The system is similar in 
case of students as they need user name and password for entry on the given 
page. The instructors can register students within the system as well 

The bottom of the page includes two large size buttons: Customization and 
Modification of Arrangement enabling the instructor to make his or her website 
unique. Clicking on the Modification of Arrangement option allows the instruc-
tor to choose from pre-defined arrangements specifying column width and col-
umn numbers. Clicking on the Customization button the content units attached to 
panels easily identified by the teacher via the drag and drop function become 
visible. The position of a certain “Organisational unit” in a given column can 
also be specified along with its location within a vertical sequence (before or 
after a set component). Fig. 3 shows the “Organisational unit” panel during 
transfer, the yellow area indicates the original place or location of the given unit, 
from where it was moved. 

 

 
Fig. 3. The customization of the Introduction page 

 
After completion of the Organisational unit transfer the instructor can either 

accept or discard the modifications and can indicate this by the buttons located at 
the bottom of Figure 4. The arrangement of the Main page and Courses page can 
be changed by the instructor. The students are not authorized to make these 
changes as they can see only the arrangements made by the teacher. 
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2.4. The Courses menu point 
The Course page shows all the courses taught by a given instructor. Clicking 

on a specific course provides all information including the title, thematic struc-
ture, requirements, and assigned readings. This information is available for non-
registered visitors as well. 

Students registered in the system indicate their course selection to the in-
structor. The instructor processes the requests and allocates the students to the 
given courses. Students registered this way can access further information in-
cluding auxiliary materials, external materials, the description of class assign-
ments, the link to the Moodle system, news, calendar events, course tags, the 
course gallery content, and can read or make comments related to the courses. If 
the instructor does not turn off the e-mail function, the news, calendar remarks, 
and comments are forwarded to registered students via e-mail as well. 

Course registration is valid for 1 year, and the system generates a warning to 
students on the expiration of their registration. Registration, however, can be 
extended for another semester via clicking on a link. The aim of this feature is to 
prevent the accumulation of users within the system. 
 
2.5. The Research Area and Publication site 

Since instructors maintain a wide variety of scholarly activities and research, 
there are no set guidelines on what kind of information should be shared by the 
given instructor at his or her webpage.  Moreover, I would not like to make any 
such specifications either. The owners of web portals are free to create, develop 
and customize this page with additional menu points and sub-points. 

The same applies to the indication of publications where the given page 
(Publications) could include links along with a gallery to which pictures can be 
uploaded. 

Summary 
In our currently accelerated and digitalized world it is important for instruc-

tors, researchers, and experts of higher education institutions to establish their own 
webpages without a specific background in informatics. I believe that instructors 
themselves should be able to coordinate and control contents related to their work 
by this innovative, properly presented and easy to handle resource. The system 
provided to instructors without charge is complemented by web 2.0 options facili-
tating customization as well. I hope that my model provides effective support for 
the teaching and research effort of instructors while assisting students as well. 
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Abstract 

My research can be positioned to the border-land of the applied computer 
science, didactics and human-computer interaction. In the frame of my PhD 
thesis I make an attempt to develop and implement a framework to supply 
a deficiency in the informatic support of tertiary education. The aim of the 
presentation is to review the usage of the developed web interface. 

The primary goal of the newly implemented system is to support the instruc-
tors unconversant in informatics to facilely manage the everyday round of ad-
ministrative duties. Additionally the developed web surface also enables to pub-
lish scientific activities, preliminary results of certain research, scientific presen-
tations and public project reports. The system provides the ideal tools to allow 
the customized construction and organization of the content to be shared. 

The user interface enables to design the instructor’s portal, visualize and fill 
with content in an easy manner. Furthermore the framework also facilitates the 
regular maintenance and update of the portal without making use of any IT assis-
tance. 
 
Keywords: Educational portal, User Centered Design, Web development, Ter-
tiary education, Drupal 7. 
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Interactive Talks 

Introduction 
John Amos Comenius (1592–1670) was one of the first true pedagogue who 

dealt with didactics. Several of his thoughts are valid and referred nowadays as well. 
He spoke about the importance of pictures and other representations during the 
teaching process in his first illustrated school-book The Orbis Pictus [Comenius]. 
He advised to use as many visual aid as you can to use all senses of students. 

At about three hundred years later Edgar Dale (1900–1985) who was an 
American educationist developed the Cone of Education which show the effi-
ciency of different kind of learning [Dale, Cone of…]. 
 

 
Fig. 1. Cone of Education from [Dale] 

 
And now think it over what happens during a classical university talk! Usu-

ally a professor speaks about a theme using some presentation usually and the 
students are sitting and must listening silently. As the lecturers usually publishes 
their presentations, they do not have to make notes – so they do not have to write 
down anything! Referring back to the Cone of Education they will remember 
only the 50% of it in the best case. 
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But we state that the situation is nowadays worse than the above mentioned 
results. The new technologies, mobile phones, tablets etc. offer a lot of interest-
ing media elements just in time from anywhere (from the auditorium too) – so 
a lecture is not in a winning position in the competition for the notice of the stu-
dents. Dani, Erzsébet stated in her study [Erzsébet] that the young people are 
usually not able to pay attention to only one thing (she called it „informational 
mono-stream”) for a long time – since they are used to the parallel usage of dif-
ferent devices [Illés, Az MMM- generáció és…]. This works against the efficien-
cy of a classical talk. 

It is worth to read the paper written by Tony Bates which title is the first 
astonishing „Why lectures are dead (or soon will be)”. He states that only 25% of 
the time is used for useful activity during a lecture – even if the professor himself 
advices the audience to work their devices during the talk, even if the university 
uses the technology of some student response system (SRS). Why students should 
come to the auditorium if it is not efficient (25%), if they can learn on-line, if they 
can be interactive as well via web. Only some types of live lectures are mentioned 
by the author to be really useful etc. to summarize material found in several 
sources, providing the upmost modern thoughts which are not achievable yet. In 
any other cases there are the cheaper video talks, on-line books [Bates; Pšenáková, 
Szabó 2015]. 

In the Hungarian text-book library www.tankonyvtar.hu there are 4322 
books in the moment of the writing this paper but there are even more during 
preparation implemented by different university research teams. However we 
experience that the results of the students would not be better, sometimes they 
are worse than before – though they can reach any content in any time, from 
anywhere! [Illés 2015]. 

We think that to achieve the best results we have to reform the classical 
style of lectures to make it more interactive referring back to the Cone of Educa-
tion. We did not find the stone of wises – there are interactive polling systems 
used by conferences, in universities and in a lot of other places. They give the 
opportunity to ask the interest or the satisfaction of the audience just in time to 
change your mind and reflect to their problems. 

Student Response System 
There are several available personal response systems (and we can call them 

with different names as well PRS, audience response system, ARS, clickers) 
using different clicker devices and a controlling units, but we do not want to deal 
now with expensive complete PRS. Our purpose is to implement an own SPS, 
because we would like to create one own, which can be used in several ways, 
has useful functionalities and can be managed easily and at last but not least 
which is without any further costs. In our faculty building there is a free WiFi 
available for the students too. Our students learn informatics so a lot of them 
have laptops or tablets. Furthermore almost everybody has got a smart phone – 
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as any other young people nowadays. Now we are going to implement a system 
which uses the students mobile devices, the free WiFi and some web servers. 
That is why we shall focus the managing mechanism and the functionality of 
that kind of systems. 

General features of lecture polling 
Some cases a web-page is working as a user interface for the lecturers and for 

the audience as well (e.g. Voxvote [http://www.voxvote.com], Fig. 2a). The teach-
er can create different types of questions and possible answers through the home-
page and naturally these data are placed in a database. The lecturer can manage the 
voting through the web-page: edit it, start it, stop it and get the result. 

Other representatives of PRS are working as an add-in in e.g. PowerPoint (e.g. 
ParticiPoll [https://www.participoll.com], Fig. 2b). One can insert the questions 
and the voting mechanism inside a slide. Naturally a web-database and a web ser-
vice are working in the background. The lecturer has to start the polling before 
starting the presentation and stop it with clicking and getting the resulting graph. 

In both groups the lecturer has to be authorized to be able to manage the 
polling. Usually for achieving the full functionality the teacher or the institute 
must be a subscriber and naturally it means some costs. 

The audience only needs the polling link and may be an identifier. They can 
poll through any device which can reach the given URL and has some possibility to 
click. 

The result is shown as a graph on the web-page or inserted into a slide. 
 

  
Fig. 2a. VoxVote Fig. 2b. ParticiPoll 

 

Functionality 
Here we collected some functionalities, which are usually offered by differ-

ent PRS. 
– Different question types: choice, multi choice, result as numbers, picture 

choice 
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– To be able to edit polling events, to copy the polls, to archive them, to man-
age layout, colors etc. 

– Send free text questions to the lecturer. 
– To be able to moderate the questions 
– The results can be downloadable in some well-spread formats etc. csv, xlsx 

or xml 
– The result is on a web-page or in a PowerPoint slide 
– To authenticate the users – and their polls, their results 
– To audience can get feedbacks via e-mail 

eLection, the true system 
As mentioned before we should like to implement an own SRS to give more 

interactivity to our courses. We want to implement it by using the students’ mo-
bile devices. We have to keep in mind that almost everybody has an adequate 
device but not everybody! In this case our purpose must not be to make them 
write compulsory tests through it. Mainly we want to use it to make the lectures 
more interactive by polling the audience just in time. 

We are thinking now three main purpose of activity questions: 
– To map the knowledge gaps of the audience at the beginning of the lectures 
– To get to know whether the students really understands the topic or there are 

some places the teacher has to repeat 
– To ask some feedbacks of students at the end of the lecture if they are satis-

fied or not with the talk. 
 

 
Fig. 3. Bi-directional asking mode 

 
The above mentioned possibilities were all the types which were originat-

ed from the teacher. Our students suggested a „panic functionality” as well, 
when they do not understand the lecture they can sign immediately to the 
teacher this fact – this means the implementation of a bi-directional asking, 
which will be a new goal as it is shown in Fig. 3. In this way the students may 
initiate an immediate conversation between them and the lecturer. Receiving 
„panic” signs (the number of them too) it will depend on the teacher whether 
to stop or continue the talk. (We all know some funny students who only want 
to disturb a lesson). 
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We plan some mixed forms in managing the system. As we tried, it is very 
convenient to use a web-application for editing the questions and question links 
and store the collected data there. This web-page will be available for authenti-
cated teachers only. The lecturer will be able to start or stop the voting through 
this web-page or by using a smart phone application – it will be a newness as 
well. It is not too convenient when you are in the middle of a presentation from 
your computer and you want to ask a question then you have to switch to the 
web-page to manage the polling. 

The students can vote by loading the given web-page on any device with 
a browser or with a phone application. We plan that the results can be followed in 
real-time mode as well for the teacher – or for everybody – it can be checked by 
the lecturer. Usually the result is shown only at the end of the polling. The phone 
application will have plus functionalities e.g. the questions and the results can be 
saved into the device itself. The others can follow the events on the web-page. 

We want to use the system in anonymous and in authenticated mode too – it 
will be the decision of the teacher. Authentication should be important in writing 
a test (but not in our case, if there is anybody who has not an adequate device), 
to check that everybody can vote only once, or to make the whole system 
measureable. This last case will be interesting for us first, whether there is 
a relationship between students’ activity and final result. 

Besides to make the lectures more interactive which has the same benefit 
from the students’ and from the teachers’ viewpoints, the ability to compare the 
results of groups or even semesters can help teachers to get to know and follow 
the changing of students’ knowledge. 

Implementation 
We have a course called Mobile Academy, which is an eligible 16 credits 

subject for MSC programmer informatics students (http://ma.inf.elte.hu) [Me-
nyhárt, Illés, Bakonyi 2014]. The main goal of the subject is to implement high 
quality applications on each of the well-spread mobile platforms. We always 
choose topics which can be used somehow in the educational process e.g. last 
year they created a Mobile Schedule (tanrend.inf.elte.hu) which can be reached 
through the AppStores. Next topic for them will be the mobile application parts 
of our eLection system.  

Summary 
In the XXI. Century with so many new technologies around us – with the ad-

vantages and disadvantages of them – we have to form a new type of education 
using up both classical and new types of teaching. The people are so different and 
there is a so great variety of learning attitudes that it is impossible to say for 
a unique style to be the only solution for everybody. We state that we do not have 
to throw away everything e.g. the face-to-face class form, but we have to refresh it 
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by finding new methods and tools and it must be well-customizable as teachers are 
also different. We plan to implement a new SRS which will suits all of our ideas to 
strengthen the effectiveness of the contact hours. This project has started and we 
are waiting the results, hoping that they would be used in our practice. 
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Abstract 

Nowadays people, especially young people usually use several mobile de-
vices in the same time. This means, that they can reach any information just in 
time, so they are not patient any more to listen to anything which is not interest-
ing for them in the moment. What does it mean in the context of university life? 
Is it true that university talks are living their last hours? They are boring because 
only one person is speaking for 90 minutes and nothing else happens? Are they 
really unnecessary because everything is on the net somewhere? Can we change 
this kind of attitude somehow? How can we make the talks more interactive? 
Our personal student response system. 
 
Keywords: poll, interactivity, talk, mobile application, election, vote, student 
response system, personal response system, web-application, smart phone, inter-
activity. 

 



304 
 

Andor ABONYI-TÓTH 
Eötvös Loránd University, Hungary 

Methods and Tools to Analyse the Web-based User  
Interface Usability, and the Appearance of the Topic 
in Education 

Introduction 
Usability in literature and in some standards is defined differently. „The ex-

tent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”. 
[ISO 9241. (1992/2001)]. „A set of attributes that bear on the effort needed for 
use, and on the individual assessment of such use, by a stated or implied set of 
users” [ISO/IEC 9126 2001]. „The capability of the software product to be un-
derstood, learned, used and attractive to the user, when used under specified 
conditions” [ISO/IEC FDIS 9126-1 2000] In ISO standards two options of usa-
bility appears, on the one hand, as a software planning practice, on the other 
hand, as a complete aim – a software to satisfy the users’ desire [Bevan 1999]. 

In the next definition – in contrast to what is above – the usability is ap-
proached form the users’ interfaces. According to J. Nielsen: „Usability is 
a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use” [Nielsen 
2003]. „Usability is not a single, one-dimensional property of a user interface. 
Usability has multiple components and is traditionally associated with these five 
attributes: Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, Satisfaction” [Nielsen 
1993]. But what is hidden in these usability parameters (factors): 
1. Learnability: The system should be easy to learn so that the user can rapidly 

start getting some work done with the system. 
2. Efficiency: The system should be efficient to use, so that once the user has 

learned the system, a high level of productivity is possible. 
3. Memorability: The system should be easy to remember, so that the casual 

user is able to return to the system after some period of not having used it, 
without having to learn everything all over again. 

4. Errors: The system should have a low error rate, so that users make few er-
rors during the use of the system, and so that if they do make errors they can 
easily recover from them. Further, catastrophic errors must not occur. 

5. Satisfaction: The system should be pleasant to use, so that users are subjec-
tively satisfied when using it; they like it. 
Researchers use not only these factors while analysing usability. Jabbar et al. 

introduce many factors that are different from Nielsen’s point of view but as there 
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are references on five factors in literature and different standardization bodies and 
researchers also referred to these usability parameters, the authors also used these 
factors represented by Nielsen for their research [Jabbar et al. 2007]. 

No matter which one of these models we use, we should take the correlation 
between the usability factors into account. For example, if we would like to re-
duce the faults made by the users in the applications, we should apply methods 
(wizard that helps the user to achieve his goal step by step) which can make the 
resolution time more but reduce the effectiveness [Bodrogi 2001]. 

Of course beside usability there are other quality characteristics that influ-
ence how much the product can satisfy the expectations. One of these character-
istics is utility. If a function is not useful for the user, then a usable, intuitive 
interface will not be either, so the simple usability is not a guarantee for user 
satisfaction. 

To have a really useful application for users, the main focus must not be on 
graphics and outlook while planning. First of all, we should be aware of the cus-
tomer’s demand – what functions should be available on the interface. It is ad-
vised to have a plan drawn to sign the appropriate places (regarding the stress) of 
the functions. It can be done with the help of a pencil and a piece of paper but 
software for „wire frame” or „mock-up” is also a possibility, such as Balsamiq 
Mockups2, Mockup Screens3, ForeUI4. 

The wireframe plans show how the elements, their order and their place are 
positioned on the interface. It is revealed from the wire frame plans if the inter-
face is too complex or impenetrable, so it is possible to modify before making 
the design plans. 

Interfaces planned this way should also be tested by users. While using the 
method of paper prototype, the operation on the interface is simulated and per-
forms real exercises with the help of a representative group of users. Of course, 
the person who runs this prototype (or in the case of an application with suffi-
cient knowledge, the software itself) has to provide the changes on the interface, 
so pending on the activities, the user can change the whole drawn/sketchy inter-
face or a part of it. 

The Methods of Usability Analysis 
In literature, there can be found more methods regarding usability analyses. 

Peterson & Olney states that they can be divided into three main categories of 
usability analysis [Peterson, Olney 2009]: 
1. To accomplish a usability test, defining research goals, representative partici-

pation of target group users and a collection of quality and quantity data 
                                                      
2 http://balsamiq.com/download. 
3 http://www.mockupscreens.com/. 
4 http://www.foreui.com/. 
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about the analysed product’s performance and the preferences of the partici-
pants are needed. The think-aloud protocol is a good method while collecting 
data. This means that during the study, participants tell aloud what they in-
tend to do on the interface, what their aim is, and they also comment their re-
actions (such as success or failure). 
The test takes place where the development is, in a laboratory, and every par-
ticipant have to do the same task, sticking to the same script. It is important 
to provide participants the same treatment and to reduce interaction between 
researcher and subject as much as possible. 

2. Usability inspections contain heuristic evaluations and walkthrough methods. 
Heuristic evaluations are made by groups of 3–5 people, who work inde-
pendently and analyse the system based on given criteria. Participants usually 
fill a form and/or solve typical user tasks based on a description. During 
a heuristic evaluation often Likert scale is used, that can be summed and ana-
lysed by descriptive statistical methods. 
During the access the evaluating experts go through possible user actions to 
solve the task. While doing this, they note down what kind of usability prob-
lems they have found. The detailed description of a future system’s proto-
type, the description of the professional tasks, the list of actions within the 
prototype needed to fulfill the tasks, the description of users and their state of 
experience and knowledge are essential to the access [Bodrogi 2001]. 

3. Usability inquiries provide quality results. Its method is the usage of focus 
groups, preparation of interviews. These studies appear in the early state of 
product development. It is possible that at that time the prototype is not even 
available. The aim is to collect ideas and the recognition of users’ expectations. 

Usability inspections in practise 
At Faculty of Informatics of Eötvös Loránd University, students meet the 

basics of web page construction, the standards of (X)HTML, HTML 5, the op-
portunities given by Cascading Style Sheets during course Web-development 1. 
We provide attendants a detailed curriculum with many interactive examples 
that can be found at http://webfejlesztes.inf.elte.hu. 

While on trainings our aim is to introduce different standards and their use 
(CSS3, XHTML,HTML5), on lectures information on ergonomics, usability, 
accessibility (WCAG 2.0) are mentioned, based on the following main topics: 
1. Ergonomics of web page construction, examples, ideas, methods and tools: 

Notion of web ergonomics, methods and tools of web-based interface usabil-
ity analysis, user experience, content planning, page planning, typical mis-
takes in web page construction, usability of multimedia elements, platform 
independence, navigation possibilities, ergonomics of forms, internationality. 

2. Accessibility and Universal Design: Introduce problems of handicapped user 
groups, idea of Universal Design, construction of WCAG 2.0 standard, basic 
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notions, directives and guidelines of accomplishment, examples, and check-
ing tools. 
During semester attendants have to solve two tasks to get a grade. 

1. Creating an own website on a chosen topic. As the former task lacks individ-
ual creativity, students should hand in an individually planned and created 
website. There are some quantity (at least four pages long, containing pic-
tures, background picture, form, charts, etc.) and quality (it has to be valid in 
given document type, it has to be in balance with ergonomic and accessibility 
ideas mentioned on lectures) criteria that have to be complied. The developed 
website is evaluated by the tutor, who calls attention to mistakes, shortcom-
ings, and development possibilities. As sites are also evaluated upon usabil-
ity/ergonomic criteria, students get good grade if they know methodology of 
website creation too, not only the technique. 

2. Participation in usability test/analysis. I introduced this task in the second 
semester of year 2010/2011. I wanted usability and ergonomics to have more 
emphasis in this subject. In this semester, students had to make a guideline-
based analysis observing different, randomly chosen Hungarian webshops. 

Analysing Webshops in Practice 
As we are training mainly software engineers, I think it is important for 

them to know ergonomics of company websites/webshops. A. Rung – a Hungar-
ian researcher of ergonomics – made a downloadable free e-book of webshop 
designing accessible on his blog [Rung 2011]. It summarises the main designing 
ideas. To compare webshops in their usability, according to description, a meas-
uring tool should be made to analyse how much webshops meet the require-
ments of different designing ideas. 

I defined conditions according to different categories when making the tool. 
Categories are the following: Opening page, Menu bar/Categories, Search, 
Product page, Product comparison, Basket/Cart, Finish shopping. 

Based on these categories 77 conditions are defined. I would like to high-
light one from each category: 
1. At opening page, products are available in more categories (e.g. special of-

fers, most mostly searched products, recently purchased products). 
2. Information on delivery costs is easily available. 
3. If someone started a simple search with appropriate keywords, he/she can 

narrow results with Advanced search. 
4. Products are illustrated with high-quality, large photos. 
5. There is an opportunity to compare products. 
6. It can be seen always how many products are in basket and how much they 

cost. 
7. If purchase happens in more steps, on the top it is signed at which step user is 

at and which steps come next. 
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To sum results easily up, students got an Excel table where they could sign 
if a guideline was fulfilled and they could note their comments too. If the student 
fills the form in, he/she can check statistics in the form below: 
 

 
Fig. 1. Statistics about performance rate 

 
Students were analysing more that 130 Hungarian webshops after directives. 

The best webshop fulfilled 82% of guidelines; the worst one achieved 29%. In 
average, most of the shortcomings are in categories of search and product com-
parison in the case of analysed webshops. In the later category 84% of websites 
could not get a point out of 6. Regarding overall performance it can be said that 
if we observe usability, most of the webshops are average. 

Conclusion 
After summing up the results, I could tell which web shops are the most ad-

equate in terms of usability, so I could present them as good examples to my 
students on my lectures. As I did not only introduced them on a plenary lecture, 
but students should have made an analysis, theories stuck in their head more 
effectively and it also motivated them, they are always asking about results and 
waiting for the outcome. 
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Abstract 

In literature, there can be found many methods and descriptions regarding 
the ways of a useful usability analysis. In my article, I would like to summarize 
the most recent methods and tools of the analysis of web-based user interface 
usability, and show a case study, where our students involved in heuristic evalu-
ation of 130 Hungarian webshops. 
 
Keywords: usability, methods of usability analysis, analysing webshops in 
practice. 
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Mobile Driven Changes in Education 

Introduction 
Within a few years mobile devices became wide-spread among students, 

though they do not really use it in classrooms for learning. But these devices are 
present in our everyday life so we ought to use them up as many way as we can 
to fit them into education as well. Universities try to adopt to this situation: re-
write their web-pages to mobile optimized ones and create new mobile applica-
tions for different pourposes. In 2013 67% of students use mobile devices in 
high schools according to an experiment [Chen, Denoyelles]. Nowadays we are 
the witnesses how these devices are transforming the whole education. There are 
a lot of good practices and experiments in connection with mobile usage in 
schools, but we think, that there are a lot to do before us [Unesco Mobile…]. As 
we are teaching programming for several years for future programming infor-
maticians and informatics teachers too we are interested both in teaching pro-
gramming on a new platform (mobile) and in the usage of mobile devices during 
the whole educational process. Hoping that this complexity will help us in an-
swering for a few questions. 
1. What do we have to teach in vocational, BSC training courses for program-

mers and what for future informatics teachers about programming mobile de-
vices?  

2. How to use mobile programs in education? Use them as a new form of organ-
izing learning groups or to speed up communication between teachers and 
students or to give additional informations about the learning content or use 
as unique possibility of learning which can replace classical courses?  

3. Can we use mobiles to teach programming in elementary or secondary 
schools? Do they have to learn programming at all? 

4. There is another question: simply buy ready-to-work systems or to try to 
build your own ones? For example we can think of building a google-style 
lego-phone [Google, Lego…] or creating something from a single microcon-
troller and a lot of electronic accessories.  

Mobile devices 
Mobile devices like smart phones and tablets are computers which are quite 

cheap and lightweight. Meanwhile they all have a working operating system, so 
there is the ability to install and run applications and they offer internet access 
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possibility as well. Moreover their resources like memory capacity or processor 
speed are comparable to the ones built into desktops or laptops. Further advent-
ages of mobiles are the great number of new type sensors which appeared in this 
devices like giroscope, GPS, touch-screen etc. Due to portability the size of the 
screen is smaller than usual, so the usage of the virtual keyboard is not too com-
fortable and meanwhile it hides a part of the screen as well. The smaller size 
decides the structure of the content too, though you can scroll and enlarge the 
pictures. But sumarizing the adventages and disadventages of these devices it is 
understandable and absolutly clear why they spred so wide and so quick. Nowa-
days mobile devices are not fancy goods any more they are needed for everyday 
life especially for the youngers. 

Programming mobile devices 
There are different scenes of education where the question of what to teach 

from programming appears from elementary schools to university courses. 

Public education 
Let us examine first the area of public education. Two different concepts are 

struggling with each other in Europe: 
– One idea says: the main goal is in elementary and secondary school to con-

centrate on teaching the usage of the operating system and the main user ap-
plications e.g. Office applications. In Hungary intermediate informatics grad-
uation is just about how to use Office applications. 

– At the other hand a lot of specialists are thinking absolutly different. To teach 
an actual user application is unuseful, because year by year newer and newer 
versions come, therefore a new version devaluates the gained skills. So the 
main goal is to teach thinking in the computer enviroment. What does it mean? 
How can we create a computer program? How the computer architect is work-
ing? So as a conclusion we can state that the main goal must be programming. 
As the world around us is changed during the last decades, everything is 

speaking about electronics, computers, smart devices and recently about IoT 
(internet of things), and the development can not be stopped. So it is evident that 
we believe in teaching programming as soon as it is possible. We state that we 
have to strengthen the weight of algorithmic thinking and program coding in 
informatics subjects. Since motivation in any learning process plays a very im-
portant role, sooner or later the mobile programming should be the part of regu-
lar informatics lessons in public education too. We should like to cite Barack 
Obama, who said to children „Not only use your mobile, program it!”. There is 
a new initiation in Hungary, a private school was founded for teaching pro-
gramming from the age of 6 till 18. They use the most modern technics: lego-, 
mobile, Raspberry Pi programming and it is said to be very popular among stu-
dents [Logischool]. 



312 
 

Informatics teachers training 
In Hungary teachers has got two main subjects e.g. mathematics and informat-

ics or biology and informatics etc. As many variants as you can imagine. That is 
why it is specially important to decide punctually the teaching content for them. 
An informatics teacher must be able to write simple programs for the web, for 
mobile devices and for smart devices as well. We beleive that sooner or later in 
public education, here in Hungary too, students will write mainly web and mobile 
programs instead of desktop applications and they will create their own simple 
devices. So it is an urgent need to teach for the future informatics teachers the 
bases of this (just as the bases of creating web-applications). 

Vocational, BSC training 
In the case of vocational trainings and university courses it is not a question 

if we should teach programming or not it is an evidence. But the content is al-
ways questionable, what to teach since the technologies develop so quickly. 
There are newer and newer methods and technologies a specialist ought to work 
with but there is a need to learn the bases of computer science too. We must find 
the right balance between the modernity and the stability [Bakonyi, Illés Me-
nyhárt 2013]. Fortunately we can say that the base programming theories are not 
changing speaking about creating a desktop, a web or even a mobile application. 
There is no need of new paradigmas, but they have to learn the specialities of the 
devices and the developing tools. As there is a great variety in mobile devices 
hardware features, their operating systems, their developping tools the situation 
is not too easy. Do we have to deal each of the different platforms in details, or it 
is enough to deal with one of them deeply or try to find some common solutions. 
Naturally there are some special courses about Windows Phone or Android pro-
gramming, but for BSC students there is no obligatory subject for programming 
them. In our university each students firstly hear about mobile operating systems 
in subject Opearting Systems, which is suggested for the 4th or 5th semester, but 
maybe it is no enough. 

Nowadays in a lot of household equipments e.g. in TVs, in washing ma-
chines there are programmable microchips, microcomputers. But we are speak-
ing more and more about smart things like smart glass, smart clocks, smart win-
dows, smart heating, smart cookeries etc. The trend of using them in a greater 
and greater amount is undoubted. Formerly only specialists were able to build 
a programable device for their own, but for now there are a lot of kits with 
which one can learn both the bases of electronic and programming. We say 
that the border between these two things are not so sharp any more. And what 
can we say about smart device or microcontroller programming? We think that 
this area is getting more and more important so the bases of it must be the part 
of the BSC training. That is the reason why it will be inserted into subject 
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called „Fundamentals of Computers” from the autumn semester of 2015. This 
is a common subject for programmers and informatics teachers, so all of them 
will learn about it. 

Mobile Academy – MSC training 
In ELTE (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary), as in so many 

other universities too, there were some special courses which delt with this new 
platform. Here we should like to mention an on-line learning material which was 
created by us in 2012 about Windows Phone programming [Illés, at all, Mo-
bil…]. The students were interested in them highly and we feel the changing of 
the working market as well. So, in 2014 we decided to start „Mobile Academy” 
for MSC programming informatics students due to teach the mobile developing 
[Menyhárt, Illés, Bakonyi 2014]. This is a block of four subjects, which costs 16 
credits. At the end of the semesters they have to publish their projects on to the 
AppStores, so the aim is to achive business-like high quality. Mentioned before 
there are several mobile platforms (Android, IPhone, WPhone etc.) and usually 
the goal is to have an application for all of them. During the semesters they have 
to learn the specialities of the given platforms, then the facts how to write reusa-
ble, common codes. They get to know the different developing tools as well. 
Mobile Academy brings into focus the followings: Mobile platforms; Reusing 
source code in multiplatform environment; Designing and implementing com-
plex projects; Today’s and future’s smart devices. 

Now we finished two semesters and started a new one in this spring. The 
first, already finished task was to write a mobile application for university 
schedule based on the official database, which was shown only on a web-page 
before. One can search for courses, for teachers, there are maps included and the 
possibility to change between languages. You can find the project on the link: 
http://tanrend.inf.elte.hu. 

Solving this task they must wrote a three-tire application, which client pro-
grams were implemented succesfully on each of the main platforms and the ser-
vice was created in C# running on an asp.net server. To tell the truth the choice-
ment of the task was not random at all. Our goal is to use up all of our works in 
the university life somehow. The last semester will show the world of smart 
devices. 

Mobiles in education 
The usage of mobile devices and applications can be grouped by their con-

tent similar to the one we can read in paper [Kismihók]. 
1. We can mention a group of applications with which one can manage his or 

her university life, like searching the schedule, using the calendar functions 
and alarming for written exams, to contact other students etc. (The task of 
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Mobile Academy for the first two semester fitted into this group. Meanwhile 
we have to mention here, that we are to rewrite our web-pages to mobile-
optimized ones). 

2. In to the second group we have to rank applications with which you can help 
teaching and learning processes like using social networks or some voting sys-
tems to strengthen communication between students and the teachers. (There 
are a lot of interactive mobile systems offered by different universities or 
companies which gives the possibility of voting, questioning, asking the opinion 
of the audience during a lecture [https://www.pigeonholelive.com, http:// 
everyslide.com, http://www.voxvote.com]. (At the time of writing this paper 
the task of Mobile Academy students is to create a program which helps 
teacher to activate students during the lectures, give some feedback about the 
right answers and add a „panic” button for a helping explanation just in time. 
The next project will be to add some new functionality to this application, like 
downloading the presentations and make some notes about them). 

3. The third group will be the group of real m-learning materials which can be 
used both for additional and for unique learning. The new trends are to offer 
on-line courses (e.g. MOOC) reducing prices and giving the possibility to 
learn from everywhere in anytime from the bests. In these cases the question 
is, what is the difference between an e-learning and an m-learning material. 
What should be the main directives for the developers in building up the con-
tent and the UI [Illés, Ildikó, Bakonyi 2008, Pšenáková, Szabó 2015]. 

Summary 
As we live in the age of computers, mobile devices even in the world of IoT, 

and we use a lot of applications in our everyday life it is evident that everybody 
has to understand the bases of programming. The life itself forces us to deal with 
algorithmic thinking and coding more emphaticly. The popularity of mobiles 
among children and young people may give a great motivation to teach pro-
gramming on these new platforms. The use of microcontrollers in teaching in-
formatics has got an advantage of understanding the working of computers, both 
the hardwares and both the softwares better. Moreover this kind of work shows 
the children the complexity of the surrounding world. There are not separated 
knowledges belonging to different kind of sciences, instead of it they can recog-
nize that the solution for a given problem should need several fields of sciences 
like physics and mathematics and informatics. The importance of multidiscipli-
nary is shown in this case. 

As informatics teachers we are in the middle of a great work to find the 
place of new mobile and smart technologies in our university in teachers and in 
informatics trainings as well. From one point of view we want to find the proper 
place and method how and where can we insert the knowledge of mobile device 
programming and from the other side we are interested in the usage of these 
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applications both in managing university life better both in helping the learning 
process. But independently from the details we believe that the future is in elec-
tronic and in informatics and they are based on qualitative education! 
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Abstract 

Nowadays we are living in the fever of using mobile devices for everything. 
They changed our every day life radically. The infiltration of new possibilities 
follows usually the Gartner’s Hype cycle and that is how it finds its place in 
education. We all, who work in the field of informatics education have a d uty to 
make experiments how to use it up in in our teaching process. We review the 
present situation in public education and in vocational trainings as well and try 
to find the points where we can deliver new technologies into our practice. 
 
Keywords: mobile programming, smart devices, m-learning, education. 
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Korzystanie z korepetycji przez opolskich maturzystów – 
próba rozeznania skali zjawiska 

Wstęp 
Korzystanie z korepetycji przez uczniów nie jest czymś nowym. Problem 

ten, bo tak to zjawisko społeczne należy nazwać, jest obecny w polskim syste-
mie kształcenia od dawna. Korepetycje są to prywatne lekcje udzielane przez 
nauczyciela jednemu lub kilku uczniom [Bray 2007: 20]. Zajęcie te są opłacane 
przez rodziców uczniów bądź przez samych uczniów. Korepetycje to zajęcia 
dodatkowe, które są lub były już nauczane w szkole i objęte są programem 
kształcenia. Do korepetycji nie zalicza się odpłatnych zajęć, które kształtują 
umiejętności muzyczne, artystyczne czy sportowe (np. prywatne lekcje z gry na 
gitarze, tańca artystycznego oraz rzeźby). Nie są nimi również zajęcia z języka 
obcego, który nie jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym. Wszystkie te za-
jęcia są podejmowane głównie dla przyjemności lub też rozwoju zainteresowań 
i pasji uczniów [Góźdź 2012: 64]. 

Okres transformacji ustrojowej oraz postępujący rozwój nowych technologii 
spowodował, że w polskiej gospodarce znacznie wzrósł popyt na wykwalifikowa-
nych i kompetentnych pracowników. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był 
wzrost roli wykształcenia. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wynikach badań, 
które przeprowadził CBOS. W 1993 r. tylko 42% badanych Polaków twierdziło, 
że zdecydowanie warto uczyć się i zdobywać wykształcenie, natomiast w bada-
niach z 2004 r. aż 76% respondentów było takiego samego zdania. W kolejnych 
badaniach z 2009 r. wyrażanie widać spadek roli wykształcenia, gdyż 63% bada-
nych Polaków zdecydowanie twierdzi, że warto się kształcić. Zaobserwowana 
dewaluacja wagi wykształcenia spowodowana jest zapewne tym, iż część społe-
czeństwa okazała swoje niezadowolenie z faktu, iż wyższe wykształcenie nie gwa-
rantuje zatrudnienia i dobrze płatnej pracy [Kowalczuk 2009: 4]. 

Zjawisko korepetycji jest obecne w mniejszym lub większym stopniu wszę-
dzie tam, gdzie istnieje system kształcenia. Ma ono charakter globalny. Mamy  
z nim do czynienia tak w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Zgodnie  
z danymi zawartymi w raporcie M. Braya przygotowanym dla Komisji Europej-
skiej problem korepetycji występuje w różnych krajach Europy z różnym nasile-
niem. Wyjątkowo wysoki odsetek uczniów pobiera korepetycje w krajach Europy 
Południowej (Grecja, Cypr). Płatne zajęcia są również powszechne w Europie 
Środkowej i Wschodniej – wyniki te potwierdzają badania przeprowadzone przez 
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E. Putkiewicz i jej międzynarodowy zespół [Putkiewicz 2005]. W Europie Za-
chodniej w ostatnich latach zjawisko to znacznie przybrało na sile. Jedynie kraje 
skandynawskie są najmniej dotknięte tym problemem, co świadczy o tym, że sys-
tem kształcenia w tych krajach jest wydolny i spełnia oczekiwania społeczne 
[Bray 2011: 21–26]. 

Charakterystyka badanej zbiorowości 
W celu określenia skali korepetycji przeprowadzone zostały badania an-

kietowe wśród maturzystów szkół ponadgimnazjalnych z Opola. Badania te 
były anonimowe i dobrowolne. Przeprowadzone zostały w kwietniu tuż przez 
zakończeniem roku szkolnego. W sondażu wzięło udział 250 maturzystów 
z trzech opolskich szkół: dwóch techników i jednego liceum ogólnokształcą-
cego. Po wstępnej weryfikacji do dalszej obróbki materiału badawczego za-
kwalifikowanych zostało 246 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Wśród 
badanych było 96 kobiet (39%) oraz 150 mężczyzn (61%). Blisko 3/4 respon-
dentów (184 uczniów) uczęszczało do technikum, natomiast 62 osoby (25,2%) 
to uczniowie liceum. Struktura badanych ze względu na miejsce zamieszkania 
został zaprezentowana na rys. 1. 
 

Wieś; 
144; 

58,5%

Miasto; 
102; 

41,5%

 
Rys. 1. Miejsce zamieszkania badanych maturzystów 

 
Należy podkreślić, że większość badanych maturzystów (58,5%) to ucznio-

wie, którzy dojeżdżają do Opola. Wyniki te nie są zaskoczeniem, gdyż większość 
uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w Opolu to uczniowie 
z okolicznych wsi. 

Uzyskane wyniki badań 
W zasadniczej części kwestionariusza ankiety badani maturzyści udzielali od-

powiedzi na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło subiektywnej oceny ucznia 
odnośnie do efektywności nauki szkolnej. W tym celu uczniowie, odpowiadając 
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na pytanie: „Czy uważasz, że wiedza i umiejętności zdobywane w szkole średniej 
są wystarczające do zdania matury (egzaminu zawodowego) bez pomocy korepe-
tytora?”, mieli do dyspozycji 5 wariantów odpowiedzi: „zdecydowanie tak”, „ra-
czej tak”, „trudno określić”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”. Wyniki na tak po-
stawione pytanie zostały zestawione w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Opinie uczniów dotyczące skuteczności nauki szkolnej 

Wariant  
odpowiedzi 

Liczba [N] i odsetek [%] badanych w zależności od typu szkoły 

Liceum Technikum Razem 

[N] [%] [N] [%] [N] [%] 

zdecydowanie tak 8 12,9 27 14,7 35 14,2 

raczej tak 27 43,5 93 50,5 120 48,8 

trudno określić 0 0,0 21 11,4 21 8,5 

raczej nie 16 25,8 30 16,3 46 18,7 

zdecydowanie nie 11 17,7 13 7,1 24 9,8 

Razem 62 100,01 184 100,0 246 100,0 

 
Oceny uczniów odnoszące się do skuteczności nauki szkolnej są wyraźnie 

zróżnicowane, jednak dominuje przekonanie o tym (48,8% wskazań), że zdobyte 
w szkole wiadomości i umiejętności raczej wystarczą do zdania matury (egza-
minu zawodowego). Nie brakuje jednak osób, które są przeciwnego zdania. 
Prawie co piąty badany (18,7%) sądzi, że wiadomości szkolne raczej nie są wy-
starczające, zaś co dziesiąty uczeń (9,8%) jest przekonany, że są zdecydowanie 
niewystarczające do zdania końcowych egzaminów. W swoich ocenach znacznie 
bardziej krytyczni są uczniowie liceów ogólnokształcących. Prawdopodobnie 
przyczyną ich ocen są ich własne ambicje i oczekiwania co do wyników uzyska-
nych na maturze. 

Drugie pytanie dotyczyło korzystania z pomocy korepetytora przez uczniów 
w klasie maturalnej. Blisko połowa badanych uczniów (46,3%) przyznaje, że ko-
rzysta z prywatnych lekcji. Wyniki te są diametralnie różne w poszczególnych 
typach szkół. Blisko 3/4 badanych maturzystów (74,2%) uczęszczających do li-
ceum ogólnokształcącego przyznaje, że korzysta z korepetycji, podczas gdy  
w technikum niespełna 2/5 uczniów (37%) uczęszczało na prywatne lekcje. 
Szczegółowy rozkład wyników w poszczególnych typach szkół zestawiony został 
w tabeli 2. 
                                                      

1 W niektórych kolumnach tabel odsetki nie sumują się do 100%, co jest wynikiem 
zaokrągleń. 
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Tabela 2 
Liczba i odsetek uczniów korzystających z korepetycji w klasie maturalnej 

Wariant  
odpowiedzi 

Liczba [N] i odsetek [%] badanych w zależności od typu szkoły 

Liceum Technikum Razem 

[N] [%] [N] [%] [N] [%] 

Tak 46 74,2 68 37,0 114 46,3 

Nie 16 25,8 116 63,0 132 53,7 

Razem 62 100,0 184 100,0 246 100,0 

 
Uzyskane wyniki korespondują z rezultatami uzyskanymi przez M. Szew-

czyk-Jarocką i A. Nowacką, które prowadziły badania wśród maturzystów 
w Płocku [Szewczyk-Jarocka, Nowacka 2013: 42]. 

Na kolejne pytanie odpowiadali tylko maturzyści, którzy zadeklarowali, że 
nie korzystają z korepetycji. Dotyczyło ono przesłanek, jakimi się kierowali, rezy-
gnując z odpłatnych lekcji. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, badani mogli 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

Zdecydowana większość badanych (75,8%) stwierdziła, że radzi sobie dobrze 
bez korepetycji, zaś co piąty (21,2%) uważa, że korepetycje są dla niego za drogie. 
Co jedenasty badany (9,1%) twierdzi, że znajomi pomagają mu za darmo. Nato-
miast 7 badanych (5,3%) podaje jeszcze inne przyczyny niekorzystania z korepe-
tycji. Wśród powtarzających się odpowiedzi należy wymienić: wspomaganie się 
internetem oraz samodzielną naukę, która daje lepsze efekty niż korepetycje. 

Na pozostałe pytania zawarte w ankiecie odpowiadali już tylko maturzyści, 
którzy deklarują korzystanie z korepetycji, dlatego też w dalszej analizie będą 
uwzględnianie odpowiedzi tych uczniów. 

Pierwsze pytanie w tej grupie dotyczyło liczby przedmiotów, z których ma-
turzyści pobierają korepetycje. Okazało się, że najliczniejszą grupę, w skład 
której wchodzi 60 osób (52,6%), stanowią uczniowie, którzy pobierają korepe-
tycje z jednego przedmiotu. Ponad 1/3 respondentów (36,8%) deklaruje udział 
w prywatnych lekcjach z dwóch przedmiotów, natomiast 12 badanych (10,5%) 
korzysta z pomocy korepetytora z trzech lub więcej przedmiotów. Najczęściej 
maturzyści korzystają z matematyki. Na ten przedmiot wskazało 78 badanych 
(68,4%). Kolejne miejsca zajmują: język angielski (34 wskazania; 29,8%), che-
mia (20 wskazania; 17,5%), język polski (12 wskazań; 10,5%), język niemiecki 
(11 wskazań; 9,6%), fizyka (9 wskazań; 7,9%) oraz biologia (8 wskazań, 7%). 
Podsumowując, można stwierdzić, że dominują przedmioty, z których obowiąz-
kowo zdaje się maturę, oraz przedmioty przyrodnicze (chemia, fizyka, biologia), 
które są wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym m.in. na kierunki medyczne. 
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Co ciekawe, żaden maturzysta z technikum nie zadeklarował, że korzysta z ko-
repetycji z przedmiotu zawodowego, z którego to zdaje się egzamin zawodowy 
dający tytuł technika. Warto podkreślić, że aby uzyskać ten tytuł, trzeba na eg-
zaminie praktycznym uzyskać 75% ogólnej liczby punktów, podczas gdy na 
maturze próg ten wynosi tylko 30%. 

W kolejnym pytaniu maturzyści podawali powody (mogli wskazać więcej 
niż jeden), którymi kierują się, uczęszczając na korepetycje. Okazało się, że 
maturzyści decydują się na korepetycje głównie z trzech powodów. Przede 
wszystkim chcą lepiej przygotować się do matury. Na taką przyczynę wskazały 
62 osoby (54,4%). Kolejnym czynnikiem jest chęć nadrobienia powstałych zale-
głości, na którą wskazało 45 uczniów (39,5%). Ponadto, maturzyści pragną le-
piej przyswoić zagadnienia omawiane w szkole. Ta przyczyna była istotna dla 
41 osób (36%). 

Jak podają badani, korepetycji udziela im głównie inny nauczyciel danego 
przedmiotu. Na tę odpowiedź wskazało 67 badanych (58,8%). Co czwartemu ma-
turzyście (24,6%) lekcji udziela osoba, która zawodowo zajmuje się daną dziedzi-
ną, ale nie jest nauczycielem. 15 osób (13,2%) korzysta z odpłatnej pomocy stu-
denta, a 4 badanych (3,5%) przyznaje, że uczęszcza na zajęcia do nauczyciela, 
który go uczy w szkole, co jest jak najbardziej etycznie naganne i nie powinno 
mieć miejsca. 

Najbardziej popularną formą zajęć ucznia z korepetytorem są spotkania indy-
widualne. Na taką organizację korepetycji wskazuje 99 badanych (86,8%). Matu-
rzyści stosunkowo rzadko pomimo niższej ceny decydują się na zajęcia w gru-
pach. Wolą mieć korepetytora na „wyłączność”. Wówczas w każdej chwili mogą 
zadać mu pytanie, a on sam może bezpośrednio pracować z jednym uczniem, 
poświęcając mu cały swój czas. 

Wszyscy wiedzą, jak ważna jest systematyczność podczas nauki, dlatego też 
maturzyści zostali zapytani o tę kwestię i okazało się, że dokładnie połowa ba-
danych (57 osób) uczęszcza na korepetycje systematycznie przez cały rok szkol-
ny. W stosunku do tych osób można zaryzykować stwierdzenie, że wyszły one 
z założenia, że kształcenie szkolne im nie wystarcza, i dlatego próbują poszerzyć 
swoje wiadomości i umiejętności poza sferą działania publicznej edukacji. Dru-
gą połowę stanowią badani, którzy uczęszczają na płatne lekcje od czasu do 
czasu przez cały rok szkolny (17,5%) lub tylko w drugim semestrze (19,3%), 
oraz ci, którzy jednak doszli do wniosku, że korepetycje są im stale potrzebne, 
i rozpoczęli systematycznie na nie uczęszczać w drugim semestrze. Ta ostatnia 
grupa jest najmniej liczna i stanowi ją 12 badanych (13,2%). Jeśliby dodać 
uczniów, którzy regularnie uczęszczają na korepetycje (nie uwzględniając, czy 
miało to miejsce przez cały rok, czy też tylko przez drugi semestr), to okaże się, 
że blisko 2/3 badanych (63,2%) regularnie w klasie maturalnej korzysta z kore-
petycji. 
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Podsumowanie 
Jak dowodzą przeprowadzone badania, wśród maturzystów uczących się  

w szkołach ponadgimnazjalnych Opola korepetycje są zjawiskiem powszechnym, 
zwłaszcza w liceum. Warto podkreślić, że uczniowie korzystają z płatnych lekcji 
wyłącznie z przedmiotów ogólnokształcących, które później zdają na maturze. 
Korepetycje są traktowane jako uzupełnienie lekcji szkolnych. Pozwalają na do-
kładniejsze opanowanie omawianego materiału, a przede wszystkim ułatwiają 
osiągnięcie z matury wyższego wyniku, który jest przepustką na wymarzone stu-
dia, a ich ukończenie daje znacznie większe możliwości na znalezienie dobrze 
płatnej pracy. 

Badana zbiorowość nie jest reprezentatywna dla ogółu polskich szkół ponad-
gimnazjalnych, aczkolwiek uzyskane wyniki korespondują z badaniami prowa-
dzonymi w innych częściach Polski [Góźdź 2012; Długosz 2012; Szewczyk-
Jarocka, Nowacka 2013]. 
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Streszczenie 

Zjawisko korepetycji ma charakter globalny. W Polsce istnieje od dawna  
i w ostatnich latach znacznie przybrało na sile. Obecnie prywatne lekcje są po-
strzegane jako coś normalnego. Przedstawione w pracy wyniki badań empirycz-
nych przeprowadzonych wśród maturzystów z Opola pokazują powszechność 
korepetycji oraz wskazują, jakim motywami kierują się uczniowie korzystający 
z takich zajęć. 
 
Słowa kluczowe: korepetycje, maturzysta, szkoły ponadgimnazjalne, Opole. 
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The Use of Tutoring by Secondary-School Graduates from Opole – 
an Attempt to Identify the Scale of the Phenomenon 
 
Abstract 

The phenomenon of tutoring is global. It has existed in Poland for a long 
time and has increased significantly in recent years. Currently, private tuition is 
perceived as something normal. The results of empirical research carried out 
among secondary-school graduates from Opole show the universality of tutoring 
and indicate the reasons why the students participate in the above-mentioned 
private tuition. 
 
Keywords: tutoring, secondary-school graduate, upper-secondary schools, Opole. 
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Problemy nauczania współczesnego filmu krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej 

Wstęp 
Poniżej zajmujmiemy się nauczaniem produkcji filmowej po transformacji. 

Uściślenie zakresu pojęcia przemian ustrojowych w poszczególnych krajach 
jako procesu i pojęcia politycznego nie jest przedmiotem niniejszego opracowa-
nia, ale z pewnością nie zostanie pominięte w niektórych aspektach dotyczących 
rozwoju kinematografii, więc badamy przedstawienie systemu totalitarnego 
przez utwory filmowe.  

Tekst nasz nosi charakter dydaktyczny, czyli zamierzamy opisać s p o s ó b  
pokazania studentom tego materiału. Z tej racji po rozdziałach analitycznych 
podajemy przypisy metodologiczne.  

Kwestia regionu 
Pod względem geograficznym niniejszy artykuł obejmuje obszar tzw. Euro-

py Środkowo-Wschodniej. To pojęcie także jest problematyczne, bo np. nomen-
klatura słoweńska umieszcza kraj w obszarze Europy Środkowej; istnieją rów-
nież terminologiczne dyskusje wokół regionalnego nazewnictwa państw wy-
szehradzkich. Tak więc oprócz państw wyszehradzkich (Polska, Czechy, Słowa-
cja, Węgry) zajmiemy się też Słowenią. Dzięki temu obejmiemy obszar od Mo-
rza Bałtyckiego do Adriatyku.  

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e .  Z reguły stosujemy materiały pomoc-
nicze: są to mapy, filmy dokumentalne o epoce zmiany systemu (relacja z Par-
lamentu o tym, jak Republika Węgierska została proklamowana 23 października 
1989 r. – identyczne sceny miały miejsce i w innych krajach regionu).  

Kwestia okresu 
Jeżeli chodzi o historię kinematografii, niektórzy uważają, że wydarzenia 

wokółtransformacyjne nie spowodowały powstania ostrej cezury w kulturze 
filmowej, inni analitycy natomiast rozgraniczają dwie jakości: film przed trans-
formacją i po transformacji. Przełom jako zjawisko w sferze estetyki czy historii 
formy jest mniej zauważalny, więc mimo gwałtownego charakteru zmian struk-
tura zmieniała się stopniowo i w języku filmowym przełom ten w zasadzie nie 
pozostawia śladów.  
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P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e  1 .  Za pomocą projektora podajemy cy-
tat: „Obserwując kierunki stylu w węgierskim kinie lat dziewięćdziesiątych, 
widzimy, że przełom stulecia nie przyniósł ze sobą rewolucji stylistycznej. […] 
Rok 1990 w węgierskiej kinematografii nie był rokiem przełomu, a ostatnia 
dekada minionego stulecia jest kontynuacją tematyki i estetyki minionego dwu-
dziestolecia. […] Przełom 1989/90 jest nadzwyczajnym momentem, nie tylko 
przełomem dziesięcioleci, lecz także potężnym przełomem historycznym i ma-
my powody sądzić i oczekiwać, że w związku z tym coś nowego narodzi się 
także w węgierskim kinie. […] Jednak w filmach węgierskich lat dziewięćdzie-
siątych nie tylko nie czuć nowego powiewu, ale odczuwalny jest oddech okresu 
późnego Kadara” [Schubert 2002: 10]. Na podstawie tych stwierdzeń możemy 
dyskutować o procesie zmian politycznych i o ich skutkach w kinematografii. 

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e  2 .  Pod koniec lat 80. we wszystkich 
krajach regionu stopniowo zanika monopol państwa w produkcji i dystrybucji 
filmowej. Możemy podawać materiały związane z tymi zmianami (artykuły 
ustaw, inne dokumenty): w Polsce w roku 1987 powołano do życia przy Mini-
sterstwie Kultury i Sztuki, instytucję o nazwie Komitet Kinematografii. W stycz-
niu 1990 r. powstaje Słowackie Stowarzyszenie Filmowe (Slovenský filmový 
zväz) oraz Słoweńskie Forum Filmowców (Fórum slovenských filmárov), 
a w roku 1991 Państwowy Fundusz Kulturalny Pro Slovakia (Štatny fond kul-
túry Pro Slovakia). W grudniu 1995 r. przyjęto ustawę audiowizualną, dzięki 
której powstały możliwości przekształcenia państwowej kinematografii. Na 
Węgrzech oprócz przedsiębiorstwa MOKÉP rozpoczęło działalność dwóch no-
wych dystrybutorów itd. (zob. Ustawy).  

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e  3 .  Wyświetlamy filmy, których akcja 
dzieje się w latach transformacji: Wojciech Marczewski: Ucieczka z kina Wol-
ność (1990), Władysław Pasikowski: Psy (1993), Ibolya Fekete: Bolse vita 
(1996), Ferenc Török: Moszkva tér – Plac Moskwy (2001). W centrum uwagi 
twórców pojawia również teraźniejszość bohaterów: Janez Burger: V leru – Bieg 
jałowy (1999), Vinko Möderndorfer: Predmestje – Przedmiejście (2004), Sła-
womir Fabicki: Z odzysku (2006). Po projekcji dyskusja na temat filmu.  

Obraz dawniej przeszłości 
Nie ulega wątpliwości, że w okresie przed transformacją największy ciężar 

spoczywał na życiu intelektualnym Czechosłowacji, i dlatego też otwarcie 
płaszczyzn publicznych w tym kraju było najbardziej spektakularne. „Jednym 
z głównych dążeń czeskiego filmu lat dziewięćdziesiątych było rozliczenie 
z komunistyczną przeszłością. Pierwsza fala podobnych filmów pojawiła się 
bezpośrednio po roku 1989 pod hasłem każdy chce sobie postawić pomnik” 
[Grombíř 2000: 199].  

W kinie słowackim widzimy inne zjawiska. Tutaj nie pojawił się podobny 
do czeskiego waleczny antykomunizm, co jest zrozumiałe ze względu na szcze-
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gólną sytuację: kultura słowacka główny akcent kładła na stworzeniu nowej 
tożsamości. W takich filmach, jak Okresné blues – Prowincjonalny blues (Juraj 
Bindzár, 1990), Ked‘ hviezdy boli červené – Czas czerwonych gwiazd (Dušan 
Trančík, 1990), Neha – Czułość (Martin Šulík, 1990), nie widać znacznej zmia-
ny światopoglądowej w stosunku do porzedniego okresu; nie ma rewolucyjnego 
antykomunizmu. Przedstawiają one raczej psychiczne ślady autorytatywnego 
reżimu [Macek, Paštéková 1997: 490].  

Na Węgrzech po transformacji w centrum zainteresowania przeszłością zna-
lazły się lata 50. Kolejną cechą kina węgierskiego jest to, że po roku 1989 po-
wstawały filmy o roku 1956. Prawdą jest, że temat Powstania 56 roku pojawiał 
się także we wcześniejszych okresach, to jednak pokazywanie represji sowiec-
kich aż do końca stacjonowania wojsk radzieckich, czyli do transformacji, było 
tematem tabu. Filmy A halálraítélt – Skazany na śmierć (János Zsombolyai, 
1989), Magyar rekviem – Węgierskie requiem (Károly Makk, 1990), Pannon 
töredék – Węgierski epizod (András Sólyom, 1998) sygnalizują nowy kierunek 
opowiadania o roku 1956. 

W jednym z opracowań poświęconych historii polskiego kina czytamy: 
„W nowej sytuacji, po 1989 roku, można było oczekiwać «powrotu represjono-
wanego» w kinie i w innych sztukach, powrotu historii oraz niejakiej śmiałości 
w krytycznej ocenie niedawnej przeszłości. […] Po roku 1989 pojawiają się 
natomiast filmy, które usiłują odzyskać długo wypierane pokłady pamięci zbio-
rowej. Należą do nich filmy dokumentujące złożone relacje polsko-żydowskie 
oraz filmy poświęcone okresowi stalinizmu” [Haltof 2002: 255]. 

Pod tym względem szczególne miejsce zajmuje Rewers Borysa Lankosza 
(2009), którego osią jest kameralna historia miłosna, ale obecne są też wszelkie 
rekwizyty obrazujące epokę [Keff 2010: 249–250].  

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e .  Literatura fachowa w stosunku do lat 
50. używa pojęcia „zjawisko krypty” – chodzi o taki mechanizm pamiętania, 
w którym wcześniej stłumione wydarzenia wychodzą nagle na powierzchnię 
w niespotykanej do tej pory formie [Murai 2008: 125–131]. Obserwujmy, jak to 
zjawisko ukazuje się w filmach. 

Środki narracyjne 
W tym rozdziale zajmiemy się kilkoma charakterystycznymi grupami filmów 

o przeszłości oraz kilkoma typowymi metodami kreacji. Po pierwsze, chodzi 
o przełożenie akcentów z wielkiej polityki na prywatne i wewnętrzne życie boha-
terów. Przykładem może być film Krzysztofa Zanussiego z 1996 r. Cwał, Poku-
szenie Barbary Sass (1995), Inne przykłady: Telitalálat – Fart (Sándor Kardos 
i Illés Szabó, 2003), Franciska vasárnapjai – Niedziele Franciszki (Sándor Simó, 
1996) opowiadają o losie dziewczyny ze służby bezpieczeństwa, która tak samo 
marzy o szczęściu jak każdy młody człowiek – poszukiwanie szczęścia i życie 
prywatne może się w ten sposób pojawić w oddzieleniu od dyktatury.  
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Jednocześnie węgierskie kino ma w swoim dorobku i takie filmy, w których 
bohaterowie świadomie i zdecydowanie próbują kierować swoimi losami, a przy 
okazji chcieliby oddziaływać także na otoczenie: A napfény íze – Kropla słońca 
(István Szabó, 1999), Mansfeld, (Andor Szilágyi, 2006), Szabadság, szerelem – 
Wolność i miłość (Krisztina Goda, 2006).  

Filmy o latach 60. tworzą zasadniczo inną strukturę wartości. Węgierskie 
filmy Sose halunk meg – Nigdy nie umrzemy (1992), Szamba – Samba (Róbert 
Koltai, 1995) i Csinibaba – Lalunia (Péter Tímár, 1997). Cały szereg filmów 
czeskich można zaliczyć do filmów retro – uwieczniły one sympatyczne cechy 
okresu socjalizmu: film Jana Švěraka Obecna škola – Szkoła podstawowa i Jana 
Hřebejka Pelíšky – Pod jednym dachem (1999). Jedncześnie musimy nadmienić, 
że filmy te należą do grupy tzw. midcult. Pojawieniu się nostalgii może sprzyjać 
fakt, że przedstawianie okresu socjalizmu często nawiązuje do młodości twór-
ców lub bohaterów oraz do muzyki. Stąd wyrozumiały aspekt w filmie Jana 
Hřebejka Šakalí léta – Bigbeatowe lato (1993), którego tematem są narodziny 
czeskiego rock and rolla. W filmie słowackim mamy utwór Juraja Nvoty Muzika 
– Muzyka (2008). Do tej grupy można by dopisać – choć w centrum opowiada-
nia nie ma muzyki – film słoweński Mihy Mazziniego Sladke sanje – Słodkie 
sny (2001), w którym bohater, mały chłopiec, za wszelką cenę chciałby mieć 
adapter do płyt. Słoweński film Outsider (Andrej Košak, 1997) rozgrywa się 
w 1979 r. i przedstawia Jugosławię końca lat 70. 

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e  1 .  Poszukujmy odniesienia (cytaty) re-
tro w filmach, literaturze, modzie, życiu codziennym. 

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e  2 .  Sprawdzić w słowniku znaczenia 
pojęcia midcult. 

Obraz lat 80. 
Filmy, których akcja dzieje się w latach 80., stanowią właściwie oddzielną 

grupę wśród filmów o przeszłości, ponieważ w tle zazwyczaj znajdują się przy-
czyny rodzinne lub osobiste albo motywy autobiograficzne. Kilka przykładów: 
Jan Švěrak: Kolja (1996), Mihály Búzás i György Pálos: A kis utazás – Mała 
podróż (2000), Ferenc Török: Moszkva tér – Plac Moskwy (2001), Dániel Erdély: 
Előre! – Naprzód! (2002), Jacek Borcuch: Wszystko, co kocham (2009). 

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e .  Przeprowadzić badanie, stosując meto-
dy oral history: zanotować rozmowę z osobą, której młodość przypadła na lata 80.  

Ślady przeszłości 
Z jednej strony poprzedni system zniknął, z drugiej zaś jego ślady są obec-

ne. Te ślady przypominają o przeszłości (przedmioty z przeszłości), z drugiej 
strony zostaną na zawsze – odnajdziemy przykłady tego zjawiska w filmach. 
Ślady okresu socjalizmu są najczęściej widoczne w tych przestrzeniach, które 
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dotyczą ideologii tego systemu: osiedla, budynki przeznaczenia społecznego 
sprzed 1990 r., fabryki, kopalnie.  

W filmie Károlya Makka Egy hét Pesten és Budán – Tydzień w Peszcie 
i w Budzie (2003) przeszłość jest interpretowana z perspektywy teraźniejszości 
(odwołuje się do filmu reżysera z roku 1970 pod tytułem Szerelem – Miłość). 
Słoweniec Miran Zupanic w swoim filmie Radio.doc (1995) szereguje poszuki-
wanie śladów przeszłości: główna bohaterka szuka miejsc przeszłości, szuka 
własnych korzeni. W filmie Szabolcsa Hajdu Fehér tenyér – Biała dłoń (2006) 
porządek narracyjny czyni możliwym zmianę biograficznej historii (powieść 
kariery lub powieść rozwoju) – film za pomocą montażu równoległego pokazuje 
wypadek bohatera w dzieciństwie i wypadek w wieku dorosłym.  

P r z y p i s y  m e t o d o l o g i c z n e .  Wymienione filmy zawierają silną treść 
socjologiczną. Analizujmy (praca pisemna), jak utwory pokazują otoczenie. 
Przykłady: film Tamása Almásiego Márió a varázsló – Czarodziejski Mario 
(2008) rozgrywa się po zmianie systemu – tak więc pozostałości poprzedniego 
systemu nie mogły jeszcze zniknąć i wszystkie wydarzenia filmu oraz przestrze-
nie odnoszą się do wcześniejszego okresu (sytuacja społeczna mieszkańców wsi, 
knajpa we wsi jako miejsce itd.). Z filmów polskich możemy podać jako przy-
kład Chaos Xawerego Żuławskiego (2006), gdzie Warszawa jest brzydka i nie-
bezpieczna.  

Można odnaleźć wiele filmów węgierskich, w których wnętrza są zaniedba-
ne, wszystko wygląda po staremu. W filmie Árona Mátyássyego Utolsó idők – 
Ostatne czasy (2009) historia rozgrywa się w 1997 r., ale wszystko wskazuje na 
to, że mogłaby także wydarzyć się dużo wcześniej. W filmie Ágnes Kocsis Friss 
levegő – Świeże powietrze (2006) obserwujemy taką samą sytuację z tą różnicą, 
że akcja filmu jest jakby bliżej momentu realizacji filmu – tak więc jeszcze 
większe jest napięcie pomiędzy czasem akcji filmu a charakterem dawnego ze-
stawu przedmiotów. W efekcie tego przedmioty (meble, ubrania i inne) są odcię-
te od konkretnego czasu. Wszystko jest takie samo, nic się nie zmieniło – jak 
w filmie Zsombora Dygi Tesó – Braciszek (2003), w którym osiedle staje się 
wiecznym elementem krajobrazu.  

Wnioski 
Filmy opisujące pozostałości przeszłości właściwie dają interpretację czasu 

minionego, tym samym pokazują działanie pamięci społecznej; film więc jest 
narzędziem pamięci zbiorowej. Pozostałości starego systemu z jednej strony 
pojawiają się w różnych gatunkach filmowych i w wielu strukturach narracyj-
nych, z drugiej używane są inne środki stylistyczne, które dokonują przeciwsta-
wienia warstw czasowych. W filmach Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 r. 
przestrzenie dawnych czasów pojawiają się za pomocą środków stylizacji lub 
efektów. Te stylizacje nieprzypadkowo łączą się prezentacją płaszczyzn czaso-
wych lub z ich konfrontacją. 
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Filmy są z jednej strony obiektami nauczania na studiach filmoznawczych, 
z drugiej strony źródłami historiografii. 
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Streszczenie 

W ninejszym studium mowa o tych filmach, które zostały nakręcone po 
1990 r. Przykłady zostały przytoczone z kinematografii polskiej, słowackiej, 
węgierskiej i słoweńskiej. Studium zadaje następujące pytania: Jakie ślady pozo-
stawił po sobie okres starego systemu? Jak te ślady pojawijają się w filmach? 
W tekście chodzi o traktowanie przeszłości, działanie pamięci zbiorowości, przy 
czym film traktujemy jako wyraz pamięci społecznej. W filmach uwidoczniony 
jest stary system, z tego względu mowa o pozostałościach minionego reżymu. 
W tekście podawane są uwagi dydaktyczne, więc chodzi o studium o charakte-
rze metodologicznym.  

 
Słowa kluczowe: kinematografia Europy Środkowo-Wschodniej, obraz dawniej 
przeszłości, nauczanie produkcji filmowej po transformacji. 

 
Questions of Teaching Postsocialist Central-Eastern-European Cinema 
 
Abstract 

The paper takes a critical look at the ways Central-Eastern European cinema 
represented the era of socialism. My talk concentrates on how films made in the 
post-communist era picture the past from country to country. 

Geographically speaking my talk overviews the region known as Central-
Eastern Europe. Apart from the so called Vishegrad group (Poland the Czech 
Republic, Slovakia and Hungary) I also included the cinema of Slovenia. This 
variety enables me to overview how cinematic memory is constructed from the 
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Baltic Sea to the Adriatic coast, a memory which despite its similarities cannot 
be described as singular. My primary aim is to determine those qualities and 
trends which characterise the so called ‘past-cinema’ of the region.  

My paper aims to analyze the roles of the historic film in teaching media 
and film studies subjects. I concentrate on methodological issues related to film 
materials.  

 
Keywords: post-communist Polish, Slovak, Hungarian and Slovenian cinema, 
cultural memory, teaching media and film studies. 
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