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ÚVOD
Predkladané učebné texty sú určené účastníkom vzdelávania v rámci projektu APVV0960-10 s názvom „Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy“. Hlavným zámerom učebných
textov je priblížiť v základných kontextoch problematiku pedagogickej diagnostiky a jej
aplikáciu do vyučovacieho procesu na hodinách etickej výchovy na 1. stupni základných škôl.
Učebné texty sú tvorené tromi hlavnými oblasťami. Prvá oblasť – teoretická (1. a 2.
kapitola) je zameraná na kľúčové informácie, ktoré pomôžu učiteľovi etickej výchovy vniknúť
do problematiky pedagogickej diagnostiky. Prvá kapitola Pedagogická diagnostika a etická
výchova odpovedá na otázky čo je pedagogická diagnostika, prečo má učiteľ etickej výchovy
využívať pedagogickú diagnostiku vo vyučovacom procese, aké druhy pedagogickej
diagnostiky s ohľadom na etickú výchovu rozlišujeme, aké zásady pri diagnostikovaní je
potrebné

zohľadňovať

a

čomu

treba

predchádzať

pri

procese

pedagogického

diagnostikovania. Zamerali sme sa na pedagogickú diagnostiku aj z pohľadu školskej
legislatívy. V rámci druhej kapitoly približujeme učiteľom etickej výchovy, na čo sa môžu
zamerať pri pedagogickom diagnostikovaní, aké kompetencie by mali mať rozvinuté, aby
mohli realizovať pedagogické diagnostikovanie na hodinách etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní. Za dôležité považujeme pripomenutie etických zásad pedagogickej diagnostiky,
ktoré úzko súvisia s etickým kódexom učiteľa.
Druhá oblasť učených textov je tvorená praktickými ukážkami využitia pedagogickej
diagnostiky na hodinách etickej výchovy v primánom vzdelávaní. Kapitola 3. - Pedagogická
diagnostika žiaka na hodinách etickej výchovy približuje vybrané diagnostické metódy
(pozorovanie, diagnostický rozhovor, dotazník, sociometriu, sémantický diferenciál, analýzu
produktov činnosti) priamo v pedagogickej praxi. Etická výchova so svojimi špecifikami
prináša učiteľom mnoho možností na uplatnenie rôznych diagnostických metód v rámci
vyučovacieho procesu. Je dôležitým prostriedkom k zlepšeniu vzťahov v triede a pôsobenia
učiteľa na cielený sociomorálny rozvoj osobnosti žiaka. V kapitole uvádzame množstvo
príkladov ako s konkrétnou diagnostickou metódou pracovať v rôznych ročníkoch 1. stupňa
ZŠ. Keďže oblasť diagnostikovania žiaka v primárnom vzdelávaní je veľmi široká, sústredili
sme sa na najbežnejšie používané metódy, po ktorých by učiteľ etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní mohol siahnuť a efektívne ich zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu.

5

Tretia oblasť učebných textov – výsledky výskumu – zachytáva v 4. kapitole Pohľad
učiteľov primárneho vzdelávania na pedagogickú diagnostiku v kontexte etickej výchovy. Ide
o názory učiteľov etickej výchovy v primárnom vzdelávaní na danú problematiku. Súčasťou
kapitoly je prezentácia a interpretácia výsledkov výskumu, ako aj závery a odporúčania pre
pedagogickú prax.
Dúfame, že predkladané učebné texty priblížia problematiku pedagogickej diagnostiky
učiteľom etickej výchovy v primárnom vzdelávaní v takej miere, aby nadobudli väčšiu
sebadôveru pri jej aplikovaní do edukačnej praxe (nielen) na hodinách a etickej výchovy.

Autorky
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Slovník základných pojmov
Pedagogická diagnostika – vedná disciplína zaoberajúca sa otázkami diagnostikovania vo
výchovno-vzdelávacom prostredí. (Gavora, 2011, s. 10)
Diagnostická kompetencia – súbor vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné na odborne
vedené diagnostikovanie a ktoré umožňujú vykonávať diagnostické činnosti efektívne.
(Gavora, 2011, s. 22)
Diagnostické metódy – predstavujú sústavu podnetov (úloh, situácii, otázok), ktorými
zámerne vyvolávame správanie (úkony, konanie, slovné odpovede) skúmanej osoby. Je to
systematické, cieľavedomé, sústavné a plánovité sledovanie a vnímanie jedinca, skupiny,
javu alebo procesu, ktoré smeruje k odhaleniu podstatných súvislostí a vzťahov sledovanej
skutočnosti (Kasáčová, 2011).
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1
1.1

Pedagogická diagnostika a etická výchova
Čo je pedagogická diagnostika?
Pedagogická diagnostika, ako uvádza P. Gavora (2011, s. 10), znamená „vednú

disciplínu zaoberajúcu sa otázkami diagnostikovania vo výchovno-vzdelávacom prostredí.
Pedagogické diagnostikovanie sa uskutočňuje vo výchovno-vzdelávacích situáciách (v škole,
v rôznych výchovných zariadeniach, pri výchove v rodine a pod.),“ a to pred výučbou, v jej
priebehu a po ukončení priamej edukačnej činnosti. (Kasáčová – Cabanová, 2011)
Pedagogická diagnostika sa vzťahuje ku zhromažďovaniu presných a spoľahlivých informácií
o vedomostiach a zručnosti jedinca. V súčasnosti je potrebné poznať a rešpektovať nielen
aktuálnu vedomostnú úroveň žiaka, jeho kognitívne predpoklady, ale je potrebné dobre
porozumieť psychike žiaka. Rovnako dôležité je mať zmapované postoje žiaka, jeho
hodnotový systém, vzťahy k učiteľovi, sociálne vzťahy v triede, klímu triedy, vzťah rodičov
k vzdelávaniu, možnosti podpory zo strany rodiny a pod. (Mertin – Krejčová a kol., 2012).
Pedagogické diagnostikovanie je komplexný proces, ktorého cieľom je zisťovanie,
analyzovanie a hodnotenie úrovne rozvoja žiaka (žiakov) ako objektu a subjektu výchovného
a vzdelávacieho pôsobenia. (Gavora, 2011, Zelinková, 2011) Teda ide o „poznanie
aktuálneho stavu, reálnych možností rozvoja dieťaťa a individualizovanie edukačných cieľov
na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Cieľom pedagogickej diagnostiky tak nie je zaradiť dieťa,
resp. žiakov do nejakých nepriechodných a uzavretých skupín, ale prostredníctvom
diagnostických zistení umožniť dieťaťu ďalej sa rozvíjať a získať tak pre neho samého
z výchovno-vzdelávacieho procesu čo najviac pre jeho rozvoj. (Kasáčová – Cabanová, 2011, s. 9)
1.2

Prečo učiteľ využíva pedagogickú diagnostiku?
Dobré vyučovanie je podporené dobrým diagnostikovaním. Prostredníctvom neho

učiteľ získava veľmi cenné informácie, na základe ktorých optimalizuje edukačný proces. Ide
najmä o napredovanie žiakov, ako prebieha ich rozvoj. Na základ týchto informácií môže
učiteľ žiakov motivovať, podporiť ich a urobiť prípadné úpravy (napr. vrátiť sa k nezvládnutej
téme). Učiteľ sa pri pedagogickej diagnostike zameriava na priebeh a výsledok učenia sa
žiaka (žiakov). Diagnostikuje pre žiakov i pre seba, pre pedagogické rozhodovanie
a plánovanie. (Kožuchová et al., 2011)
8
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„Pedagogická diagnostika má smerovať k poznaniu a následnej podpore rozvoja
dieťaťa počas edukačného procesu a tak sa stať prostriedkom zvyšovania individualizácie
vyučovacieho procesu.“ (Kasáčová – Cabanová, 2011, s. 10)
1.3

Druhy pedagogickej diagnostiky
Vzhľadom na špecifickosť vyučovacieho predmetu etická výchova prikláňame sa

k rozlišovaniu pedagogickej diagnostiky z hľadiska pozície a jej úloh vo vyučovacom procese
na vstupnú, formatívnu a sumárnu (Kožuchová et al., 2011):
Vstupné diagnostikovanie
Uskutočňuje sa na začiatku určitej etapy vzdelávania (napr. pred začatím školskej
dochádzky, na začiatku ročníka). Ide o celkové alebo špecifické poznanie žiakov, poznanie ich
kognitívnej úrovne, práceschopnosti, emocionálneho stavu, stupňa socializácie a pod. –
vrátane odhalenia prípadných učebných ťažkostí a problémov.
Vstupné diagnostikovanie slúži hlavne učiteľovi, ktorý pri ňom musí prejaviť veľkú
diagnostickú zručnosť, citlivosť na jemné individuálne rozdiely medzi žiakmi. Musí vedieť
nepredpojato reagovať na odchýlky od priemeru a pre seba robí korektné a nediskriminujúce
rozhodnutia.
Formatívne diagnostikovanie
Uskutočňuje sa počas vyučovacieho procesu. Ide o priebežné diagnostikovanie.
Realizuje sa medzi vstupným a sumárnym (záverečným) diagnostikovaním. Cieľom
formatívneho diagnostikovania je prispieť k formovaniu žiaka, pôsobeniu na jeho rozvoj.
Z hľadiska frekvencie je najčastejším spôsobom diagnostikovania. Učiteľ monitoruje činnosť
žiakov, hodnotí ju a informuje o nej. Vhodným spôsobom nastavuje korekčné kroky, aby sa
žiaci zlepšili, zdokonalili. Väčšina takéhoto diagnostikovania prebieha spontánne, počas
priameho pozorovania činnosti žiakov.
Pri formatívnom diagnostikovaní je typické mikrodiagnostikovanie. Keďže je učiteľ na
vyučovacej hodine v neustálej interakcii so žiakmi, priebežne sleduje a riadi ich činnosť.
Činnosti na vyučovacej hodine sa veľmi rýchlo striedajú a učiteľ musí počas vyučovania
urobiť desiatky rýchlych rozhodnutí. Tieto rozhodnutia sa uskutočňujú na základe diagnózy
9
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predchádzajúcej činnosti žiakov. Skúsený učiteľ má vypracované štandardné riešenia
vyučovacích situácií, ktoré používa zručne a pohotovo. Na základe vyhodnotenia hodiny
určuje učiteľ svoj ďalší krok.
Učiteľ hodnotí činnosť žiakov explicitne – pochvala, vyjadrenie uznania, napomenutie
a pod. Priebežné diagnostikovanie nie je ukazovateľom osvojenia si vedomostí, ale zachytáva
fázu prebiehajúceho učenia sa.
Sumárne diagnostikovanie
Uskutočňuje sa na konci určitej etapy vzdelávania (koniec školského polroka, ročníka)
alebo určitého tematického celku. Je to súhrnné, bilancujúce diagnostikovanie a používa sa
zriedkavejšie ako formatívne diagnostikovanie. Hodnotenie v rámci tohto diagnostikovania je
vyjadrené verbálne a (alebo) známkou (klasifikácia).
Učiteľ nediagnostikuje len žiaka, ale zároveň (minimálne implicitne) hodnotí aj seba,
teda čo so žiakmi dosiahol, ako splnil stanovené ciele, ako sa mu darilo. To, čo učiteľ pri
sumárnom diagnostikovaní zistí, nie je len výsledkom učenia sa žiaka, ale aj jeho práce.
1.4

Diagnostikovanie v primárnom vzdelávaní
Diagnostikovanie žiakov v primárnom vzdelávaní má niektoré znaky spoločné

s diagnostikovaním

v sekundárnom

vzdelávaní.

Medzi

špecifiká

diagnostikovania

v primárnom vzdelávaní môžeme zaradiť (Kožuchová et al., 2011):
-

začiatok školskej dochádzky (školská zrelosť a pripravenosť),

-

jeden učiteľ pre (väčšinou) všetky vyučovacie predmety,

-

začiatok budovania vzťahu škola – rodina,

-

učiteľ je výraznou autoritou (pre žiakov aj rodičov).
Dôležité pravidlo pri diagnostikovaní žiaka v primárnom vzdelávaní je „citlivosť, takt

a vysoká profesionalita vo všetkých fázach diagnostického procesu – pri identifikovaní
diagnostikovaných vlastností, pri ich analýze hodnotení a pri komunikácii tohto hodnotenia
žiakovi a rodičom“ (Kožuchová et al., 2011, s. 24)
Diagnostikovanie je silným prvkom vyučovania na primárnom stupni vzdelávania. Slúži
v rovnakej miere učiteľovi ako žiakovi, triede i rodičom žiakov. Ide najmä o ukázanie cesty,
v čom sú potenciality žiaka, jeho rezervy i slabiny. (Kožuchová et al., 2011)
10
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1.5

Zásady diagnostického procesu
Zásady, ktoré pomôžu učiteľovi pri diagnostickom procese sú nasledovné (Friedmann,

2013):
-

poznávanie žiaka (triedy, kolektívu) je dlhodobý proces, je potrebné zaznamenávať
všetky zmeny;

-

pri poznávaní je nutné spolupracovať s ostatnými pozorovateľmi (ostatní učitelia, vedúci
záujmových činností, tréneri, spolužiaci, rodičia a pod.);

-

dôsledne hľadať príčiny sledovaného javu – veľmi náročné;

-

dodržiavať hľadisko individuálneho prístupu;

-

diagnostický záver vždy spojiť s návrhom pedagogických opatrení – citlivá záležitosť, ale
perspektívne poskytuje učiteľovi spätnú väzbu.

1.6

Proces pedagogického diagnostikovania
Diagnostikovanie je proces, ktorý má v zásade tri etapy (Kasáčová – Cabanová, 2011):
1. etapa – plánovacia a projektívna

V prvej etape učiteľ zhromažďuje diagnostické údaje o deťoch už v procese plánovania svojej
didaktickej činnosti, príprave učebných úloh odvodených od edukačného cieľa.
2. etapa – realizačná a observačno-registračná
V druhej etape počas výučby registruje konanie a správanie sa jednotlivých žiakov.
V individuálnom prípade poskytuje okamžitú podporu, zmenu postupu v závislosti od
reálnych potrieb žiaka.
3. etapa – evalvačná a hodnotiaca
V tretej etape nasleduje buď hodnotenie výkonu žiaka, alebo podpora či pochvala, alebo
stanovenie diagnózy , ktoré má byť pomocou pre lepšie porozumenie dieťaťu, jeho úspechov
či nezdarov.
Proces diagnostikovania, ako uvádza P. Gavora (2011), má viacero krokov (viď. tabuľka
T1), ktoré nasledujú jednak po sebe, jednak prebiehajú simultánne. Niektoré kroky sa
realizujú pred vlastným diagnostikovaním (pred zberom diagnostických dát), iné po ňom.
Následne stručne uvedieme základné kroky pedagogického diagnostikovania, ktoré je možné
využiť aj na hodinách etickej výchovy.
1. krok – Kto diagnostikuje?
11
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V našom prípade je to učiteľ etickej výchovy. No môžu to byť aj iní pedagogickí
pracovníci, napr. riaditeľ školy, výchovný poradca, vychovávateľ, inšpektor. V prípade, že
žiaka posudzuje viacero učiteľov, ktorí vyjadria svoje stanovisko za svoj vyučovací
predmet a následne sa dohodnú na spoločnom závere ide o druh diagnostikovania
s názvom pedagogické konzílium.
2. krok – Plánovanie a organizovanie diagnostikovania
V tomto kroku je potrebné určiť kto pripraví a realizuje diagnostikovanie, ako má
prebiehať a aké organizačné podmienky je potrebné splniť. Učiteľ si môže vybrať zo
širokej škály diagnostických metód: pozorovanie, diagnostický rozhovor, rozbor prác
žiakov, dotazník, škálovanie, sociometria a pod. Bližšie sa budeme diagnostickým
metódam venovať v kapitole 3.
3. krok – Diagnostická hypotéza
Na začiatku procesu si diagnostik položí diagnostickú hypotézu. Je to predpoklad, ktorý
vedie k orientovaniu diagnostikovania. Cieľom diagnostikovania je potvrdiť alebo poprieť
diagnostickú hypotézu. Môže byť stanovení implicitne (v duchu) alebo explicitne (vysloví
sa, alebo má písomnú podobu).
4. krok – Zber a spracovanie diagnostických údajov
Výsledkom tejto etapy je zozbieraný súbor údajov, ktoré potom diagnostik spracuje
(usporiada ich). Pri formálnom diagnostikovaní (napr. diagnostický dotazník, škálovanie
a pod.) sa používajú i metódy matematickej štatistiky.
5. krok – Vyhodnotenie a interpretácia diagnostických údajov
Po zozbieraní diagnostických údajov je ich potrebné vyhodnotiť a interpretovať.
Interpretácia sa uskutočňuje na základe znalosti genézy stavu žiaka, pedagogickej
erudície diagnostika a poznania teórie diagnostikovania.
6. krok – Stanovenie diagnózy
Základom diagnózy je porovnanie aktuálneho stavu diagnostikovanej osoby so stavom
minulým a požadovaným stavom – kritériom (normou, cieľovým zámerom učiteľa a pod.)
Na konci diagnózy sa konštatuje súlad s kritériom, nesúlad s kritériom alebo prekročenie
kritéria.
7. krok – Komunikácia diagnózy
Ide o veľmi citlivú časť diagnostického procesu, pretože obyčajne priamo ovplyvňuje
motiváciu žiaka učiť sa, jeho postoj k učivu a pod. Komunikácia diagnózy môže mať rôznu
12

1 Pedagogická diagnostika a etická výchova

formu (slovný komentár, údaje o skóre, známka) a rozsah. Adresátmi môžu byť podľa
situácie žiak, trieda, učiteľský zbor, rodina a pod.
8. krok – Pedagogické opatrenie
Po určení diagnózy vysloví diagnostik určité odporúčania, ako reagovať na zistenú
diagnózu (ako urobiť nápravu, využiť potencionality) a aké pedagogické opatrenia je
potrebné urobiť.
9. krok – Vyslovenie prognózy
Pri diagnóze sa odhalia žiakove možnosti a spôsoby jeho zdokonaľovania. Pri dobrom
diagnostikovaní sa vyslovujú aj predpoklady o ďalšom rozvoji žiaka. Prognóza môže mať
krátkodobý charakter, alebo vyústi do formulovania prognóz s väčším časovým
horizontom.
Pre sprehľadnenie pedagogického diagnostikovania uvádzame tabuľku T1.
Tabuľka T1 Pedagogické diagnostikovanie (Gavora, 2011)
ÚČEL
 zistenie
stavu
rozvoja
žiaka

KTO?
 učiteľ
 výchovný
poradca
 školský
psychológ
atď.

KOHO? ČO?
 žiak,
 trieda,
 prostredie

AKO?
 pozorovanie
 rozbor
 práca žiaka

VÝSLEDOK
 diagnóza,
nález

OPATRENIE
 zásah
 intervencia
 plánovanie
vyučovania

PROGNÓZA
 predpoklady
budúceho
rozvoja

Na diagnostický proces sa môžeme pozerať aj z pohľadu 4 základných fáz, ktoré sú
zobrazené cyklicky, pričom tento cyklus sa permanentne opakuje a ako taký sprevádza
učiteľa pred, počas aj po jeho pedagogickej činnosti. (Kasáčová – Cabanová, 2011)
Jednotlivým fázam diagnostického procesu, ako uvádza B. Kasáčová (2003), zodpovedajú
určité diagnostické spôsobilosti učiteľa:
1. získavanie informácií – plánovanie diagnostického procesu, stanovenie hypotéz, tvorbu
diagnostického nástroja. Východiskom priamej činnosti učiteľa sa stáva vyhodnocovanie
údajov o žiakovi, jeho doterajších prác, ako aj výsledku viacerých nezámerných
mikrodiagnóz v priebehu edukačného procesu a ich porovnanie buď s populačnými
normami, alebo so skupinou vrstovníkov v triede.
2. analýza údajov – vyhodnocovanie získaných dát v priebehu diagnostického procesu.
Učiteľ vyhodnocuje získané údaje a na základe ich interpretácie stanoví svoju
pedagogickú diagnózu a posudzuje ich výpovednú hodnotu.
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Ako sme už spomenuli, výsledkom diagnostického procesu je podľa B. Kasáčovej a M.
Cabanovej (2011) stanovenie diagnózy. Autorky upozorňujú, že diagnóza vždy musí byť
výsledkom dlhodobého zámerného, cieľavedomého, revidovaného procesu poznávania,
rešpektujúceho metodologické princípy, pedagogické východiská, psychologické osobitosti
a etické požiadavky učiteľa. Ak je proces pedagogickej diagnostiky zacielený na samotného
učiteľa (zisťovanie, identifikovanie, charakterizovanie pedagogickej činnosti), hovoríme
o autodiagnostike.
3. evalvácia dát – vyhodnocovanie údajov smerom k osobám zainteresovaným priamo
v diagnostickom procese, ako aj osobám, ktoré sa môžu prostredníctvom svojej
intervencie podieľať na riešení diagnostického stavu. Výsledky diagnostikovania žiakov
jednotlivými učiteľmi v priebehu edukačného procesu by mali smerovať k ich ďalšej
evalvácii a slúžiť tak nielen k zefektívneniu práce žiaka či učiteľa , ale aj školy.
4. reflexia – v tejto fáze si učiteľ plne uvedomuje proces, udalosti, ktoré sa udiali ako aj
súvisiace javy. Rozlišuje dôveryhodnosť zdrojov, z ktorých získal informácie, pozná
spoľahlivosť diagnostických nástrojov a dokáže taktne a profesionálne posúdiť, či je
kompetentný a schopný diagnózu stanoviť. Reflexia navodzuje aj to, čo bude nasledovať,
či získavanie Ďalších informácií (viď. etapa 2), alebo konečné stanovenie diagnózy.
1.7

Čomu treba predchádzať pri pedagogickej diagnostike?
Chyby pri diagnostikovaní môžu vzniknúť, ako uvádza O. Zelinková (2011), vplyvom

nevhodných podmienok, napr. osvetlenie, nevhodná doba, nepríjemné prostredie a pod.
Nedostatok motivácie, negatívny vzťah medzi žiakom a učiteľom a rad ďalších premenných
môžu výkon žiaka negatívne ovplyvniť.
V praxi sa pri diagnostikovaní z hľadiska učiteľa objavujú najčastejšie tieto problémy
(Friedmann, 2013, Zelinková, 2011):
-

nedostatok schopností a nedostatočné kompetencie diagnostika;

-

využívanie nevhodných diagnostických metód;

-

povrchná interpretácia (napr. kresby) – detinské nadšenie z toho, čo sa dá jednoducho z
metódy zistiť;

-
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-

Golemov efekt – učiteľ je presvedčený, že žiak z nejakých dôvodov nemôže podať lepší
výkon, nemá šancu sa zlepšiť. Učiteľ vníma také správanie, ktorým sa potvrdzuje jeho
očakávanie. Svoj postoj dáva najavo a upevňuje tak nežiaduce správanie žiaka;

-

Pygmaliov efekt – je opak Golemovho efektu, pričom učiteľové očakávanie je pozitívne.
Učiteľ vníma tie reakcie, ktoré potvrdzujú jeho očakávania, t.j. žiak odpovie správne,
zachová sa dobre a pod.;

-

súkromné teórie osobnosti (Komu nejde matematika, nemôže mu ísť ani fyzika);

-

rýchle stanovenie diagnózy, jednorázovosť vyšetrenia, chýbajúca supervízia a pod.

1.8

Pedagogická diagnostika a legislatíva
Na pedagogickú diagnostiku z pohľadu legislatívy poukazujú aj oficiálne dokumenty,

a to:
-

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,

-

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

-

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike.
V rámci zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 24. júna 2009, ktorý nadobudol
platnosť od 1. novembra 2009 nachádzame zmienku o potrebe pedagogickej diagnostiky v §
5 Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v bode 1,
písmeno d) a e). Táto časť uvádza činnosť zameranú na predkladanie návrhov na skvalitnenie
výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo
odborných činností a výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem,
a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich
kompetencií. K naplneniu týchto bodov pomáha učiteľovi práve pedagogická diagnostika.
Následne v zákone je uvedené, že pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je
povinný:
a) chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu;
b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobných údajov, informácií
o zdravotnom stave žiakov a výsledkoch psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do
styku;

15

Ľubica HAJNALOVÁ BUVALOVÁ – Terézia ROHN: Pedagogická diagnostika žiakov v etickej výchove na 1. st. ZŠ

c)

rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné
schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie;

d) podieľať sa na vypracovaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie
ustanovenej osobitným predpisom;
e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka;
f) vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami
a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu;
g) poskytovať žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc
spojenú s výchovou a vzdelávaním;
h) pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch
výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 22. mája 2008 definuje základné pojmy, z ktorých tiež vyplýva
povinnosť pre učiteľa realizovať pedagogickú diagnostiku. Konkrétne to uvádza písmeno:
f) výchovou komplexný proces učenia a socializácie zameraný na zameraný na žiaka
s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej;
g) vzdelávanie cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho
pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj žiaka v súlade s jeho predpokladmi
a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou;
h) výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizáciu
a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá
potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu žiakov.
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike,
ISCED 1 - primárne vzdelávanie, platný od 1.9.2011 je pre učiteľa „hierarchicky najvyšší
cieľovo programový projekt vzdelávania“ (Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej
školy v Slovenskej republike, 2011, s. 3). Pedagogickej diagnostike sa venuje hneď v prvej
časti, v ktorej sa uvádza, že súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných
znevýhodnení

(zdravotných,

sociálnych

a učebných)

a rozpoznanie

a podchytenie

špecifických potrieb, záujmov a schopností (v rátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je
podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (včasná depistáž,
diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení).
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Ďalej sa v zákone uvádza, že hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych
a splniteľných úloh, je založené prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja
žiaka. Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich
odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju.
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2

Učiteľ etickej výchovy a pedagogická diagnostika
„Pedagogická diagnostika v práci učiteľa primárneho vzdelávania je neoddeliteľnou

súčasťou jeho každodennej práce.“ (Kasáčová – Cabanová, 2011, s. 9) Učiteľ by mal mať
dobrú teoretickú oporu z oblasti vied o vzdelávaní (pedagogika, teória personálneho
a sociálneho rozvoja, didaktika, vývinová, sociálna a pedagogická psychológia) ako aj obsahu
školského vzdelávania a jednotlivých predmetov, resp. vzdelávacích oblastí. (Kasáčová –
Cabanová, 2011) Učiteľ by mal mať dôkladné poznatky o svojich žiakoch, poznať ich silné
a slabé stránky a tomuto všetkému by mal prispôsobiť svoje ďalšie pedagogické pôsobenie
tak, aby u každého žiaka došlo k osvojeniu si nových poznatkov a vedomostí obsiahnutých
v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 1 a obsahových štandardov jednotlivých
vzdelávacích oblastí v subjektívne optimálnej miere. (Kasáčová – Cabanová, 2011)
2.1

Čo môže učiteľ diagnostikovať?
Učiteľ diagnostikuje širokú škálu vlastností žiaka (žiakov):

-

„pozornosť, pamäť, vedomosti, zručnosti a schopnosti (kognitívne vlastnosti),

-

tvorivosť,

-

postoje, motívy, hodnoty, záujmy (afektívne vlastnosti),

-

sebapoňatie a sebaoceňovanie (osobnostné vlastnosti),

-

správanie, usilovnosť, vytrvalosť, svedomitosť (behaviorálne vlastnosti),

-

sociálne vzťahy v triede (klíma triedy),

-

psychosomatickú kondíciu žiaka (zdravotný stav, práceschopnosť, únavu).“ (Kožuchová et
al., 2011, s. 14)

2.2

Pripravenosť učiteľa na pedagogické diagnostikovanie
Základné diagnostické kompetencie získava učiteľ počas vysokoškolského štúdia. Ďalej

sa učiteľ môže vzdelávať v tejto oblasti v rámci kurzov, ktoré organizujú jednotlivé
metodicko-pedagogické centrá. Vynikajúcim zdrojom zlepšovania diagnostickej kompetencie
je, ako uvádza kolektív autorov (Kožuchová et al., 2011, s. 22), „každodenná prax učiteľa.
Učiteľ je sebareflektujúca osobnosť, ktorá uvedomene (ale často aj podvedome) analyzuje
svoju každodennú prax a vyhodnocuje ju. Toto slúži ako opravný mechanizmus na
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odstraňovanie nesprávnych alebo neefektívnych prvkov činnosti a ako zdroj učenia sa novým
činnostiam. Rozvoju diagnostickej kompetencie pomáha, keď učiteľ učí v heterogénnych
podmienkach – v rôznych školách, ročníkoch a v kvalitatívne odlišných triedach. Súčasťou
procesu zlepšovania diagnostickej kompetencie je komunikácia s kolegami (oficiálnou,
neoficiálnou formou). To často vedie k precizovaniu vlastných názorov a ku kvalitatívnej
zmene vlastnej diagnostickej činnosti.“
Medzi základné metodologické požiadavky, na ktoré musíme prihliadať pri
pedagogickej diagnostike sú (Mojžíšek, 1987):
-

komplexnosť, ktorá zachytáva celú osobnosť, príp. skupinu;

-

longitudiálnosť, ide o dlhodobé pozorovanie žiaka, príp. skupinu;

-

spojitosť, ktorá je zameraná na pozorovanie žiaka neizolovane od sociálneho prostredia,
v ktorom žije;

-

konkrétnosť, pri ktorej sa predpokladá poznanie cieľov, obsahu, noriem;

-

induktívnosť, v rámci nej sa zameriavame pozorovanie žiaka v škole, mimo školy
a v rodine;

-

kvalitatívny a kvantitatívny odhad pedagogického rozvoja žiaka, pričom sa zameriava na
kvalitu ako na kvantitu.

2.3

Kompetenčný profil učiteľa primárneho vzdelávania
Aj učiteľ primárneho vzdelávania podlieha kompetenčnému profilu učiteľa, ktorý je

platný vo všeobecnosti pre učiteľov na Slovensku.
Diagnostická spôsobilosť je „nevyhnutnou súčasťou ostatných špecifikovaných spôsobilostí
v kompetenčnom profile učiteľa na Slovensku. V tomto poňatí kompetencií učiteľa môžeme
jeho diagnostickú kompetenciu chápať ako schopnosť:
-

diagnostikovať a akceptovať individuálne špecifiká žiaka (vlastnosti, nadanie, ťažkosti,
poruchy, individuálne poruchy);

-

diagnostikovať a akceptovať individuálne učebné štýly v závislosti od psychických,
fyzických a sociálnych podmienok;

-

diagnostikovať a akceptovať sociokultúrne (resp. multikultúrne) prostredie žiaka, rodiny;

-

diagnostikovať a pozitívne ovplyvňovať klímu triedy ako sociálnej skupiny;
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-

diagnostikovať, hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť, plánovať si vlastný rast
a vzdelávanie.“ (Kasáčová – Cabanová, 2011, s 116)

2.4

Kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Pre učiteľa etickej výchovy (aj v primárnom vzdelávaní) boli stanovené nasledovné

kompetencie (Valica – Fridrichová a kol., 2011):
-

Odborné kompetencie učiteľa etickej výchovy

Umožňujú učiteľovi uskutočniť analýzu, interpretáciu a hodnotenie cieľov a obsahu etickej
výchovy z hľadiska relevantných vedných disciplín

– antropologického, etického,

kulturologického, sociologického, pedagogického a psychologického vo vzťahu ku koncepcii,
obsahovému a výkonovému štandardu etickej výchovy. Ide o vytvorenie „pedagogickej
filozofie“, profesijných hodnôt, postojov a presvedčení, ktoré tvoria jadro profesijnej identity
učiteľa. Podmienkou je realizácia reflexie a sebareflexie zmysluplnosti integrovanej
poznatkovej základne konfrontovanou s účelnosťou a účinnosťou pedagogickej činnosti
učiteľa etickej výchovy v pedagogickej praxi.
-

Osobnostné a etické kompetencie učiteľa etickej výchovy

Tvoria personálne a sociálne zručnosti, postoje a hodnoty učiteľa etickej výchovy, ktoré sa
premietajú v jeho spôsobilostiach uplatňovať vlastné pozitívne osobnostné a sociomorálne
charakteristiky (hodnotová orientácia, vlastnosti osobnosti a správanie) vo výučbe etickej
výchovy, vo vzťahu k edukačným zásadám etickej výchovy, ktoré tvoria základ profesijnej
etiky učiteľa etickej výchovy. Výchovný štýl učiteľa etickej výchovy je ukotvený v uplatňovaní
edukačných zásad vo výučbe. Dostatočné sebapoznanie a neustála sebareflexia učiteľa sú
predpokladom toho, aby do pedagogickej práce so žiakmi nevnášal nežiaducim spôsobom
svoje hodnoty, postoje a osobné problémy. V súčasnosti a kladie dôraz na učiteľovu
spoluzodpovednosť za personalizáciu a socializáciu, kultiváciu osobnosti každého žiaka.
Podobne sa zvyšujú nároky na jeho profesijnú sebareflexiu teoreticky reflektovať svoje
pedagogické skúsenosti a korigovať svoje pedagogické prístupy v etickej výchove.
-

Pedagogicko-psychologické a didakticko-metodické kompetencie učiteľa etickej výchovy

Kompetencie umožňujú učiteľovi etickej výchovy identifikovať:
 individuálne psychosociálne a morálne charakteristiky žiaka,
 psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka,
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 sociokultúrny kontext vývinu žiaka
 ovládať obsah a didaktiku výučby etickej výchovy,
 plánovať a projektovať vyučovanie etickej výchovy,
 realizovať vyučovanie etickej výchovy,
 hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
-

Sebarozvojové kompetencie

Tvoria východisko pre učiteľa pri identifikácii svojich vzdelávacích potrieb, porovnávaním
svojich reálnych profesijných kompetencií s očakávaniami profesijného štandardu.
Sebarozvojové kompetencie sa prejavia okrem spôsobilosti projektovať vlastný profesijný
rast aj v jeho motivácii, postupnej identifikácii s profesijnou rolou učiteľa a s kultúrou školy
(hodnoty, normy, pravidlá a pod.). Tieto kompetencie sú stimulované reflexiou výučby
a systematickou

sebareflexiou

učiteľa

prostredníctvom

akčného

výskumu

vo

vyučovaní etickej výchovy.
2.5

Diagnostické kompetencie učiteľa etickej výchovy
Diagnostická kompetencia, ako uvádza B. Kasáčová (2002), má tri dimenzie:

-

osobnostnú, pri ktorej učiteľ dosahuje osobnostnú zrelosť, chce a má vôľu získavať,
analyzovať a hodnotiť informácie s cieľom zlepšiť svoju pedagogickú prácu;

-

odbornú, ktorá v súvislosti s diagnostickou činnosťou má zabezpečiť to, že učiteľ pozná
a je schopný používať a rozvíjať nástroje pedagogického diagnostikovania, následne dané
výsledky dokáže využiť pre skvalitnenie a rozvoj pedagogickej činnosti;

-

etickú, ktorá sa prejavuje v mravnom konaní, správaní, postojoch a názoroch, t.z., že si
učiteľ uvedomuje etické zásady pri využívaní informácií o žiakoch, súčasne je objektívny
pri analyzovaní a spravodlivý pri ich hodnotení.
Diagnostická kompetencia sa skladá z vedomostí a zručností, ktoré sa týkajú

nasledovných činností (Gavora, 2011, s. 22-23):
-

„Plánovanie diagnostikovania – kedy, ako často, prečo, aké diagnostické informácie je
potrebné získať;

-

Voľba diagnostickej formy – rozhodnutie o voľbe vstupného, priebežného alebo
výstupného diagnostikovania;

21

Ľubica HAJNALOVÁ BUVALOVÁ – Terézia ROHN: Pedagogická diagnostika žiakov v etickej výchove na 1. st. ZŠ

-

Voľba spôsobu diagnostikovania – voľba diagnostického nástroja, modifikácia hotového
nástroja a jeho overenie alebo tvorba nového diagnostického nástroja;

-

Stanovenie diagnostickej hypotézy;

-

Vlastné diagnostikovanie – zhromažďovanie diagnostických údajov o žiakoch, vrátanie
vytvorenia podmienok na pokojné, nestresujúce diagnostikovanie;

-

Interpretácia diagnostických údajov a stanovenie diagnózy;

-

Komunikácia diagnózy partnerom – žiakom, učiteľom, rodičom atď.;

-

Uskutočnenie post-diagnostických rozhodnutí – na plánovanie vyučovania, modifikáciu
učiva, individuálnu prácu so žiakmi a pod.;

-

Vyslovenie prognóz o žiakovi;

-

Ďalšie štúdium diagnostiky – vzdelávanie sa v nových diagnostických prístupoch,
metódach, nástrojoch a pod. s cieľom zdokonaľovania diagnostickej činnosti;

-

Diagnostická sebareflexia – schopnosť hodnotiť svoje diagnostické činnosti, svoje silné
a slabé stránky v diagnostickom procese.

Učiteľ musí mať dobré diagnostické kompetencie na zvládnutie štandardných diagnostických
potrieb a na vykonávanie konkrétnych diagnostických úloh. Okrem iného to znamená, že
musí ovládať všetky diagnostické činnosti, i keď nie tak hlboko a erudovane ako
profesionálny diagnostik.“
2.6

Etické zásady (aj) pedagogickej diagnostiky
V úvode tejto časti chceme upriamiť pozornosť na niekoľko riadkov, ktoré považujem

za dôležité, aby mal učiteľ (nie len) etickej výchovy na pamäti.
Dieťa sa učí podľa toho ako žije:
Ak žije s kritikou, učí sa odsudzovať.
Ak žije s nevraživosťou, učí sa bojovať.
Ak žije s posmechom, učí sa byť ostýchavým.
Ak žije s hanbou, učí sa byť vinným.
Ak žije s toleranciou, učí sa byť trpezlivým.
Ak žije s povzbudením, učí sa sebadôvere."
(spracovala L. Mihalicová)
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2.6.1 Etický kódex učiteľa etickej výchovy
Poslaním učiteľa je, ako uvádza J. Brigantová v Návrhu etického kódexu učiteľa, chrániť
najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu
demokratických princípov. Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby žiak bol šťastný,
spokojný a rád sa vzdelával. Vedie žiakov k úcte a poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných
národov, preto sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň. Zmyslom činnosti učiteľa je to,
aby žiakovi vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.
Cieľom etického kódexu je upresniť morálne povinnosti učiteľa a byť meradlom ich
posúdenia. Snaží sa pedagógovi uľahčiť jeho vlastné sebahodnotenie a môže slúžiť i k obrane
pedagóga pri neoprávnenej kritike a výčitkách zo strany občianskej a rodičovskej verejnosti,
prípadne štátnych a samosprávnych orgánov i mimovládnych zoskupení (organizácií). Etický
kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce a správnu
sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex má slúžiť aj ako zdroj pozitívnej pracovnej
motivácie a uvedomenia si vznešenosti pedagogickej práce a stavovskej spolupatričnosti.
Chce zároveň uľahčiť osobnú identifikáciu s vykonávaným povolaním a jeho akceptovanie
prispeje aj ku skvalitneniu náročnej učiteľskej práce. (J. Brigantová)
V návrhu etického kódexu učiteľa sa ďalej uvádza vo vzťahu k pedagogickej
diagnostike, že učiteľ považuje informácie o rodinách, ktoré získa pri svojej práci za
mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť žiakov
a členov ich rodín.
Každá škola si má možnosť vytvoriť svoj vlastný etický kódex učiteľa, žiaka. Etický kódex
učiteľa etickej výchovy môže mať nasledovnú podobu, ako spracovala L. Mihalicová:
-

učiteľ toleruje, akceptuje a rešpektuje;

-

učiteľ neznevažuje, nezosmiešňuje a nezastrašuje;

-

učiteľ vytvára splniteľné pravidlá a podmienky pre hodnotenie a klasifikáciu;

-

učiteľ dodržuje rovnosť práv a povinností učiteľa a žiaka;

-

učiteľ upevňuje vzťah dôvery, porozumenia a slobody;

-

učiteľ hodnotí otvorene, spravodlivo a bez predsudkov;

-

učiteľ hodnotí otvorene, spravodlivo a bez predsudkov;

-

učiteľ nezasahuje do kompetencií a rozhodnutí kolegov

-

učiteľ nekritizuje kolegov v ich neprítomnosti.
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Dodržiavanie zásad v súčasnosti nie je vôbec ľahké. No aj pri takej náročnej profesii ako
je profesia učiteľa je potrebné nie len poznať tieto zásady, ale ich aj uplatňovať v praxi.
2.6.2 Etické zásady používania pedagogickej diagnostiky
V demokratickej spoločnosti, ako uvádza V. Metrin, L. Krejčová a kol. (2012), nie je
prijateľné v súčasnosti trvalo uplatňovať niektoré prístupy a praktiky, ktoré boli kedysi bežné.
Tým, že dieťa vstúpilo do školy, prestávalo byť svojprávne a stávalo sa objektom
starostlivosti odborníkov. V zásade to platilo i pre jeho rodičov.
Práve pri pedagogickej diagnostike môžeme zistiť citlivé osobné údaje o žiakovi alebo
jeho rodičoch, s ktorými následne musíme pracovať v špeciálnom režime (ochrana osobných
údajov a pod.). Je potrebné upozorniť, že samotné pýtanie sa a zisťovanie (pedagogické
diagnostikovanie) môže v dieťati vyvolať i veľmi silné a nepríjemné asociácie, rozbúriť jeho
emócie, a tak ovplyvniť i jeho prežívanie a reakcie. Existujú otázky, ktoré môžu narušiť jeho
psychickú integritu. Pritom môže ísť o zdanlivo neutrálne otázky typu: „Kto sa s tebou doma
učí? Čo ste robili tento víkend?“ V dieťati môžu vyvolať bolestivé spomienky, obavy z ďalších
nepríjemných situácií. Podobne i rodičia môžu považovať niektoré otázky za nevhodné.
Podobné situácie môžu nastať pri ďalších metódach a následne pri interpretácii
a oznamovaní výsledkov.
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3

Pedagogická diagnostika žiaka na hodinách etickej výchovy
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali byt schopní orientovať sa v základných

diagnostických metódach využiteľných na vyučovaní etickej výchovy v primárnom vzdelávaní.
Využiť tieto metódy pri diagnostikovaní svojich žiakov, ich vzájomných vzťahov v triede.
Hlbšie spoznať rôzne oblasti osobnosti svojich žiakov. Ich záujmy, hodnoty, potreby, názory,
správanie sa, sebapoňatie, možnosti ďalšieho rozvoja.
3.1

Pozorovanie ako diagnostická metóda v etickej výchove
Základnou diagnostickou metódou, ktorú môže použiť učiteľ primárneho stupňa

základnej školy veľmi efektívne je pozorovanie. Najväčšou výhodou použitia tejto metódy
v primárnom vzdelávaní je celodenný kontakt učiteľa so žiakmi v triede. To dáva učiteľovi
možnosť pozorovať činnosť žiakov v rôznych situáciách - na vyučovaní, počas rôznych
výučbových predmetov, cez prestávky, v školskom klube detí, v škole v prírode, na školských
výletoch a pod. Súčasne nie je problematické splniť podmienku zachovania prirodzenosti
pozorovanej situácie, kedy má učiteľ pozorovať diskrétne bez zasahovania do situácie.
V ideálnom prípade, by žiaci nemali postrehnúť, že sú objektom pozorovania. Nesplnenie
tejto podmienky totiž môže modifikovať ich prirodzené správanie.
Vďaka metóde pozorovania môže učiteľ získať pomerne široký obraz o afektívnych
vlastnostiach žiakov, ich postojoch, hodnotách, motivácii a o sociálnych vzťahoch v triede.
Táto metóda umožňuje učiteľovi pozorovať napr. s kým žiak spolupracuje počas výučby,
s kým trávi čas počas prestávok, či neustále strieda členstvo v rôznych skupinách, prípadne
nezačleňuje sa do žiadnej skupiny, ktorými žiakmi je akceptovaný, či odmietaný, okolo
ktorého žiaka sa sústreďuje pozornosť cez prestávky, ktorý žiak naopak stojí
v úzadí prestávkových aktivít a pod. (Kalhous, 2002).
Pri pozorovaní žiakov na etickej výchove (ďalej len ETV) môže učiteľ použiť napr.
nasledujúce kritériá:
-

Vzájomné reakcie žiakov (napr. pri delení do skupín, pri rozhovore v komunite, reflexii,
diskusii a pod.);

-

Ochota spolupracovať (napr. pri spolupráci vo dvojiciach, resp. skupinách);

-

Podiel práce žiaka na spoločnej úlohe (najmä pri spolupráci v skupinách);

-

Vzájomné hodnotenie (napr. pri rozhovore v komunite, reflexii a sebareflexii žiaka);
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-

Rola v skupine (napr. pri spolupráci skupinách, rozhovore v komunite, diskusiách, delenie
do skupín, určovanie úlohy skupine – časomerač, pisár a pod.).
Existuje viacero klasifikácii tejto metódy. My sa v súvislosti s využitím na hodinách

etickej výchovy budeme bližšie zaoberať štruktúrovaným pozorovaním.
3.1.1 Štruktúrované pozorovanie
Štruktúrované pozorovanie je možné deliť podľa viacerých kritérií. Podľa dĺžky trvania
môže byť pozorovanie krátkodobé alebo dlhodobé. Podľa množstva pozorovaných objektov
(napr. žiakov) individuálne alebo skupinové. Podľa rozsahu pozorovaných javov
rozoznávame pozorovanie čiastkové (napr. určitý výsek správania – vzťah k spolužiakom)
alebo celkové – komplexné. Podľa použitej techniky existuje pozorovanie priame, keď
pozorujeme bezprostredne alebo nepriame, ak výsledky získavame prostredníctvom
záznamu (magnetofónového, videozáznamu a pod.) Štruktúrované pozorovanie sa vyznačuje
tým, že pozorovateľ presne vie, čo a ako bude pozorovať, pozorovanú realitu štruktúruje na
kategórie. Ak napríklad chceme diagnostikovať sociálnu rolu žiaka v skupine, je najprv
vhodné získať informácie o rôznych sociálnych rolách v skupine ( napr. líder, outsider a pod.).
Následne si musíme odpovedať na otázku, ako sa sociálna rola žiaka v skupine prejaví
v správaní sa žiaka, či správaní sa žiakov vo vzťahu k pozorovanému žiakovi. Z uvedeného
vyplýva, že podmienkou správneho pozorovania je príprava pozorovania (Gavora, 1995). Pri
príprave pozorovania by mal pozorovateľ zodpovedať nasledujúce otázky:
-

Čo mám pozorovať?

-

Prečo to mám pozorovať?

-

Ako to budem pozorovať, aby moje pozorovanie bolo spoľahlivé? (Sándor, Šnídlová,
2011).
V prípade štruktúrovaného pozorovania treba dodržiavať najmä požiadavku presne

a jednoznačne definovať to, čo sa má pozorovať.
Príklad
Na hodine ETV chceme v rámci tematického celku Prvky prosociálneho správania
v detskom kolektíve v 1. ročníku pozorovať prosociálne právanie žiakov v triede. Najskôr
musíme určiť, vymedziť pojem prosociálne správanie - čím sa vyznačuje, čo je preň špecifické
a pod. Následne je potrebné správanie rozdeliť do jednotlivých kategórií. Tu si najprv
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zostavíme súbor všetkých možných činností, v ktorých sa prosociálne správanie môže
prejaviť a následne zostavíme vyčerpávajúce, vzájomne sa vylučujúce a jednoznačne
pozorovateľné kategórie činnosti.
Kategória

Prejavy správania

Prosociálne

Kooperuje s ostatnými.

správanie

Prežíva vďačnosť a vie ju vyjadriť.

žiaka

Pomáha iným.
Pozdraví sa.
Neubližuje ostatným.
Dodržiava pravidlá spolužitia v triede.
Vie poprosiť o pomoc.
Má záujem o problémy iných.
Rešpektuje potreby iných a pod.
Aby učiteľ mohol určovať intenzitu jednotlivých pozorovaných javov, pozorovanie bolo

presnejšie a aby sa výsledky pozorovania dali štatisticky spracovať je potrebné používať tzv.
posudzovacie škály (Gavora, 2008, Kerlinger, 1972, Turek, 1998). V posudzovacích škálach sa
jednotlivé pozorované vlastnosti zaznamenávajú pomocou niekoľkých stupňov, ktoré
zodpovedajú ich rôznej intenzite. Pozorovateľ určí intenzitu vlastnosti označením jej polohy
na škále. Je možné využiť rôzne typy škál.
Kategoriálne posudzovacie škály: Pozorovateľ má k dispozícii niekoľko kategoriálnych
položiek (obyčajne päť), z ktorých si vyberie tú, ktorá najlepšie charakterizuje príslušné
správanie.
Príklad Pozorovanou kategóriou je kooperácia s inými žiakmi.
Žiak je:
mimoriadne kooperatívny
veľmi kooperatívny
kooperatívny
nie veľmi kooperatívny
nekooperatívny
Ak priradíme k jednotlivým položkám kategoriálnej škály čísla (alebo položky
nahradíme číslami), hovoríme o číselnej posudzovacej škále.
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Príklad
nikdy niekedy
Kooperuje s inými žiakmi

1

2

ako kedy často
3

stále

4

5

Pri grafických posudzovacích škálach sa používa priamka, ktorá je rozdelená na
úsečky. Ich krajné body sú charakterizované slovne.
Príklad
Kooperuje s inými žiakmi

1

2

Nekooperuje s inými žiakmi

3

4

5

Pozorovateľ zaškrtne ten bod na priamke, ktorý zodpovedá intenzite pozorovaného
správania. Vzdialenosť zaškrtnutého bodu od začiatku stupnice vyjadruje číselne intenzitu
správania a toto číslo sa používa pri štatistickom spracovaní.
Pred tým, ako učiteľ začne samotné pozorovanie, je potrebné, aby si vopred pripravil
pozorovacie hárky, do ktorých bude pozorovanie zaznamenávať. Do pozorovacieho hárku si
zaznamenáva výskyt javov (napr. prosociálne správanie sa žiakov v jednotlivých sledovaných
kategóriách, viď príklad). Počas vyučovacieho procesu zvyčajne označí príslušný jav a tiež
trvanie jednotlivých etáp vyučovacieho procesu – učebných situácií. Pozorovací hárok by mal
obsahovať posudzovacie škály – číselné, resp. grafické, pomocou ktorých posudzuje úroveň
sledovaných javov (viď príklad).
Zhrnutie
V tejto podkapitole ste sa dozvedeli, čím je typická metóda pozorovania, aké sú jej druhy
a spôsob využitia v primárnom vzdelávaní v predmete ETV. V podkapitole je tiež uvedený
postup prípravy pozorovania, popis procesu pozorovania a príklady využitia tejto metódy
v praxi.
Otázky a úlohy:
1. Aké kritériá by ste použili pri pozorovaní žiakov na ETV?
2. Skúste odpovedať na otázky:
Čo by som chcel/a pozorovať?
Prečo to chcem pozorovať?
Ako to budem pozorovať, aby moje pozorovanie bolo spoľahlivé?
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3. Na základe kritérií a odpovedí na otázky vytvorte vlastný pozorovací hárok a použite
ho na vyučovaní etickej výchovy.
3.2

Diagnostický rozhovor
Diagnostický rozhovor je veľmi často využívaná diagnostická metóda v školskom

prostredí. Rozhovor ako výskumná metóda sa odlišuje od obyčajného rozhovoru najmä tým,
že učiteľ sa pýta žiaka, ale zdržiava sa vlastných výrokov k položenej otázke, aby
neovplyvňoval jeho názor. Je to teda jednostranný rozhovor, ktorý učiteľ zameriava na
problémy, ktoré ho zaujímajú. Výhodou využitia tejto metódy na ETV v primárnom
vzdelávaní je jej jednoduché uplatnenie na vyučovaní. Na etickej výchove, kde je základom
vyučovacích hodín rozhovor so žiakom /žiakmi, je využitie tejto metódy na hodinách veľmi
prirodzené.

Práve

prirodzenosť,

otvorenosť,

dôvera

sú

nevyhnutnou

súčasťou

diagnostického rozhovoru. Základnou podmienkou je totiž nastolenie raportu –atmosféry
dôvery a priateľstva, ktorá umožní žiakovi uvoľnene, pravdivo a úprimne odpovedať na
otázky učiteľa. V ETV majú učitelia spolu so žiakmi zvyčajne zavedené pravidlá rozhovoru
v komunite/ komunikačnom kruhu, ktoré významne napomáhajú splneniu tejto podmienky.
Príklad Pravidlá rozhovoru v komunite.
-

Stop pravidlo = Keď nechcem hovoriť, nemusím;

-

Keď hovorí spolužiak, počúvam;

-

Keď hovorím ja, iní ma počúvajú;

-

Keď niekto povie svoj názor, nevysmievam sa mu;

-

Rozprávam sa s inými tak, ako by som chcel, aby sa rozprávali so mnou;

-

To čo sa povie v kruhu, ostáva s nami kruhu a pod.
Navyše, metódou rozhovoru je možné využívať v každom ročníku, bez ohľadu na vek či

vzdelávacie schopnosti žiakov (písanie, čítanie a pod.). Aby učiteľ etickej výchovy
v primárnom vzdelávaní získal prostredníctvom tejto metódy skutočne diagnosticky cenné
informácie o svojich žiakoch, či vzťahoch v triede, je nutné rozhovor dobre pripraviť, stanoviť
si ciele, premyslieť otázky, mať vopred vybraných žiakov, ktorým otázky položí.
Pri diagnostickom rozhovore je vhodné dodržiavať tieto odporúčania (Zelina, 1990):
-

Na rozhovor sa treba dobre pripraviť, nepodceňovať prípravu obsahovú, formálnu,
miesta a času rozhovoru;
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-

Dôležitý je začiatok rozhovoru, prvý dojem, nadviazanie kontaktu medzi učiteľom
a žiakom, vytvorenie otvorenej atmosféry;

-

Nerobiť žiadne predčasné závery, zdržiavať sa vlastných komentárov, hodnotiacich
výrokov;

-

Riadiť rozhovor k cieľu, neodbočovať, nenechať, aby iniciatíva prešla na žiaka;

-

Učiteľ by mal vedieť dobre počúvať, sledovať, vnímať žiaka;

-

Rozhovor má svoju dynamiku. Učiteľ by ju mal sledovať, vedieť rozhovor urýchľovať,
prerušovať, spomaľovať, ukončiť, tvoriť;

-

Učiteľ by mal sledovať a vyhodnocovať aj neslovnú komunikáciu, poznávať žiaka aj podľa
výrazu tváre, pohybov a pod., mal by byť empatický;

-

Učiteľ by sa mal neustále zdokonaľovať v umení viesť rozhovor.
Tieto odporúčania je možné doplniť o verbálna a neverbálne vyjadrovanie záujmu o to,

čo žiak hovorí, kladenie priateľských otázok, ktoré nemusia s témou priamo súvisieť
a parafrázovanie žiakových odpovedí.
Rozhovor je možné deliť z rôznych hľadísk. Z hľadiska prípravy otázok môže učiteľ
využiť diagnostický rozhovor štruktúrovaný alebo neštruktúrovaný.
3.2.1 Štruktúrovaný rozhovor
Štruktúrovaný rozhovor je typický dopredu pripravenou osnovou a znením otázok,
ktorých sa učiteľ v priebehu rozhovoru pevne drží. Ide v podstate o čítaný dotazník, kedy
učiteľ zaznamenáva odpovede žiaka. V primárnom vzdelávaní je preto v prvom ročníku
možné nahradiť práve ním metódu dotazníka, keďže žiaci nevedia čítať a písať. V rámci
etickej

výchovy

v ďalších

ročníkoch

vidíme

väčší

potenciál

vo

využití

metódy

neštruktúrovaného rozhovoru.
3.2.2 Neštruktúrovaný rozhovor
Neštruktúrovaný rozhovor je podstatne voľnejší. Otázky sú síce zvyčajne sformulované
dopredu, ale ich konečnú formuláciu volí učiteľ aktuálne podľa priebehu rozhovoru, podľa
atmosféry, interakcie, ktorú sa mu podarilo so žiakom vytvoriť. Podobne ako formulácia sa
môže meniť aj poradie otázok. Učiteľ môže položiť aj ďalšie, doplňujúce, vysvetľujúce otázky.
Mal by sa však vystríhať nápovedných otázok, ktoré môžu na reakcie žiakov pôsobiť
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skresľujúco. Učiteľ sa môže sa vracať k neúplne, nejasne zodpovedaným otázkam. Hlavnou
výhodou neštruktúrovaného rozhovoru je možnosť prispôsobiť sa žiakom, ich aktuálnym
potrebám, zmenám, reakciám, najmä v nižších ročníkoch primárneho vzdelávania.
Príklad Ročník 1. Téma - Pozitívne hodnotenie iných.
Na získanie informácii o schopnostiach žiakov pozitívne hodnotiť iných, príp. na
diagnostikovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi v triede je možné využiť metódu
diagnostického rozhovoru. Kvôli nastoleniu raportu je vhodné zopakovanie pravidiel
komunikácie v komunite/kruhu so žiakmi. Uvoľnenú atmosféru tiež môžeme podporiť
nejakým komickým prvkom, napríklad tým, že žiaci dostanú k dispozícii kotúčik toaletného
papiera, ktorý budú používať pri rozhovore. Po položení otázky si môžu odtrhnúť z papiera
toľko, koľko chcú rozprávať. Po každej vete si odtrhnú jeden ústrižok.
Príklady otázok:
1. Myslíš si, že vieš pochváliť spolužiaka keď sa mu niečo podarí?
2. Koľko kamarátov z triedy by si teraz vedel pochváliť?
3. Je niečo pekné, dobré na spolužiakovi, ktorý sedí vedľa teba?
4. Kto z triedy ťa naposledy pochválil?
5. Čo ti povedal?
6. Ako sa cítiš keď ťa pochvália?
7. Ako sa cítiš keď niekoho pochváliš ty? a pod.
Podľa počtu žiakov je tiež možné rozhovor rozdeliť na individuálny a skupinový
rozhovor.
3.2.3 Individuálny rozhovor
Individuálny rozhovor prebieha medzi „štyrmi očami“, bez prítomnosti tretej osoby.
V rámci etickej výchovy je vhodné ho využívať najmä na diagnostiku sociálno–patologických
javov v triede – šikanovanie, krádeže, záškoláctvo a pod., či výchovno-vzdelávacích
problémov žiaka. Je vhodné, aby sa tak nedialo priamo na vyučovaní, pred ostatnými žiakmi.
Skupinový rozhovor vedie učiteľ súčasne s viacerými žiakmi. Na vyučovaní etickej výchovy je
jednoduchšie a prirodzenejšie uplatnenie práve skupinového rozhovoru. Keďže učiteľ
zvyčajne pracuje s celou skupinou žiakov, prípadne rozdelenou na menšie skupiny, nemusí
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žiaka vyčleniť z kolektívu za účelom individuálneho rozhovoru, čo môže upriamiť nežiaducu
pozornosť iných spolužiakov na žiaka.
Veľmi výhodné pre učiteľa je spojiť neštruktúrovaný rozhovor s pozorovaním, čo
mu umožní obohatiť získavané informácie. Veľmi často je tiež využívaná kombinácia metódy
rozhovoru s metódou dotazníka. Ako sme už spomenuli, je možné ju využiť napríklad pri
diagnostikovaní šikanovania v triede, kedy metóda dotazníka predchádza metóde
individuálneho rozhovoru. Dotazník nám poskytne prvotné informácie o prípadnom výskyte
šikanovania v triede, možnej obeti, agresoroch, či svedkoch. Následne v individuálnom
rozhovore zisťujeme konkrétne informácie, ktoré nám umožňujú tento sociálno-patologický
problém adekvátne riešiť.
Zhrnutie
V podkapitole ste získali informácie o metóde rozhovoru, jej druhoch a výhodách
použitia v primárnom vzdelávaní. Jej súčasťou sú informácie o postupe prípravy rozhovoru
a spôsoboch použitia v predmete ETV v primárnom vzdelávaní.
Otázky a úlohy
1. Čo všetko je potrebné pripraviť predtým, ako začnete rozhovor so žiakom/mi?
2. Ktorý typ rozhovoru (štruktúrovaný/neštruktúrovaný) je vám bližší a prečo?
3. Vytvorte otázky rozhovoru na vami vybranú tému a využite ho na hodine etickej výchovy.
3.3

Dotazník
Veľmi často využívanou diagnostickou metódou v škole je dotazník. Jeho výhodou je

najmä hromadné zadávanie a zber informácii, veľká variabilita, relatívne jednoduchá
príprava a rýchle vyhodnocovanie získaných údajov. V dotazníku písomne kladieme otázky
žiakom, pričom môže ísť o rôzne typy otázok, zamerané na rôzne témy. Dotazník môže
obsahovať zatvorené a otvorené otázky. K diagnostike afektívnych vlastností žiaka nám však
lepšie poslúžia otvorené otázky, ktoré mu dajú väčšiu možnosť vyjadriť sa. Na 1. stupni ZŠ
v predmete ETV je možné dotazník využívať bez problémov. Predpokladom však je nielen to,
že žiaci už vedia čítať, písať ale vedia sa tiež písomne vyjadriť. Kladené otázky musia byť
zrozumiteľné

a jednoznačné,

tvorené

s ohľadom

na

vek

žiakov.

Inak

vzniká

nebezpečenstvo, že žiaci nebudú vedieť odpovedať na otázky učiteľa, lebo sa nevedia
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primerane písomne vyjadriť, prípadne otázky nepochopia, čím môže dôjsť k zbytočným
nedorozumeniam či frustrácii žiakov.
Pri koncipovaní dotazníka je vhodné postupovať podľa nasledujúcich krokov:
-

Vyjasnenie cieľa dotazníka: Čo konkrétne chcem zistiť? Koho sa chcem pýtať? Celej
triedy, alebo len niektorých jednotlivcov?

-

Čo sa chcem opýtať, čo ma zaujíma? Konkretizujem okruhy, na ktoré sa chcem pýtať.

-

Formulujem otázky na každý okruh.

-

Určím si poradie otázok.

-

Overím si otázky s malým počtom žiakov a podľa potreby ich upravím. Je vhodné otázky
predložiť vopred aspoň niekoľkým žiakom z triedy (napr. z inej triedy za spolupráce
s kolegyňou), aby ste si overili najmä zrozumiteľnosť otázok.

-

Navrhnem grafickú formu dotazníka.

-

Naplánujem si čas a spôsob zadania dotazníka (vypĺňanie dotazníka v škole, v školskom
klube, doma a pod.)

-

Zozbieram a vyhodnotím dotazníky.

-

Zistenia následne využijem vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi (Gavora, 2010,
s. 125).
Pri navrhovaní otázok by si mal učiteľ odpovedať na niekoľko zásadných otázok

(Turek, 1998):
-

Je otázka vo vzťahu ku skúmanému problému, ktorý ma zaujíma?

-

Je typ otázky správny a vhodný?

-

Sú otázky (pri zatvorených otázkach aj možné odpovede) jasné a jednoznačné?

-

Prečo som sformuloval otázku práve takto?

-

Prečo som ju zaradil práve na toto miesto v dotazníku?

-

Aká je očakávaná vierohodnosť odpovede? Budú na ňu žiaci odpovedať pravdivo?

-

Je otázka zrozumiteľná pre mojich žiakov?

-

Otázku v dotazníku by mal učiteľ ponechať len vtedy, ak nájde zdôvodnené odpovede na
vyššie uvedené otázky.
V dotazníku, ale aj osnove rozhovoru sa rozlišujú podľa miery voľnosti odpovedí žiakov

tri typy položiek: zatvorené, otvorené a polootvorené.
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Príklad
Zatvorená otázka:
Máš rád predmet ETV?
a) mám ho veľmi rád
b) mám ho celkom rád
c) neviem odpovedať
d) nemám ho veľmi rád
e) vôbec ho nemám rád
Otvorená otázka:
Čo si myslíš o tom, keby k nám do triedy prišiel rómsky spolužiak?
Máš rád predmet ETV?
Čo by si najradšej robil, keby si mal voľný deň?
Iná otvorená otázka:
Moja najobľúbenejšia kniha je: ............................................
Keby som vyhral milión: ......................................................
Nemám rád: ........................................................................
3.3.1 Využitie štandardizovaných dotazníkov v etickej výchove
Na primárnom stupni v rámci etickej výchovy môže učiteľ tiež využiť štandardizované
dotazníky, prostredníctvom ktorých môže získať informácie o vzťahoch v triede a rôznych
aspektoch “triedneho“ života. Jednou z možných metód je „Dotazník vzťahov v triede B-3
a B–4“ R. Brauna. Dotazník B-4 je vhodný pre 2. - 3. ročník ZŠ. Stavia proti sebe kladné
a záporné body z preferencií v triede a zároveň sonduje spokojnosť žiaka so svojou triedou.
Vyhodnocuje sa kvalitatívne aj kvantitatívne, čo učiteľovi umožňuje porovnanie rôznych
tried. Dotazník B-3 je vhodný pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Má podobnú konštrukciu, naviac
sleduje sebavnímanie dieťaťa v kontexte triedy a jeho pocity zaznamenané formou škály.
Dotazníky sledujú:
-

vzťahy medzi žiakmi (kladné i záporné),

-

sebahodnotenie – miesto v triede,
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-

vnímavosť voči dianiu v triede,

-

mieru bezpečia, priateľstva, tolerancie, dôvery, spolupráce,

-

nomináciu spolužiakov (+, - vlastnosti, role, správanie).
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Dotazník B – 4
Chlapec - dievča (zakrúžkuj)
Trieda: ............................................

Škola: ..............................................................................

1) Medzi mojich priateľov v našej triede patrí:
1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................

3.

......................................................................................................................................

2) Ako priateľa/priateľku by som si nevybral/a:
1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................

3.

......................................................................................................................................

3) K uvedeným vlastnostiam uveď meno jedného spolužiaka, ktorý je:
spoľahlivý: ............................................................................................................................
protivný: ...............................................................................................................................
zábavný: ...............................................................................................................................
nespoľahlivý: ........................................................................................................................
so všetkými kamarát: ...........................................................................................................
osamotený: ..........................................................................................................................
4) Odpovedz na tieto otázky , odpoveď zakrúžkuj:
V triede som spokojná/ný ............................................................. áno – nie
Sme skôr hádavá trieda ................................................................. áno – nie
Do školy sa zvyčajne teším ............................................................ áno – nie
Máme spolužiaka, ktorý nám ubližuje ........................................... áno – nie
Niektorému spolužiakovi je ubližované ......................................... áno – nie
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Žiaci v dotazníku vyjadrujú svoje sympatie a antipatie voči konkrétnym spolužiakom,
hodnotia kvalitu kolektívu a vzájomných interakcií, vyjadrujú sa k spôsobom komunikácie
v triede a prideľujú vybraným spolužiakom relatívne pozitívne a negatívne charakteristiky
(Braun, 2003).
Druhým dotazníkom je dotazník „My Class Inventory“, nazývaný tiež Naša trieda,
vhodný pre deti 3. a 4. ročníka 1. stupňa ZŠ. Autormi dotazníka sú B.J. Fraser a D.L. Fischer.
Tento štandardizovaný dotazník je zameraný na identifikáciu klímy v triede, pričom zisťuje
päť charakteristík klímy – spokojnosť v triede, rozpory v triede, súťaživosť v triede, náročnosť
učenia a súdržnosť triedy. Dotazník v triede rozdáva učiteľ. Upozorní žiakov na to, že nejde
o žiadny test, previerku alebo skúšku a preto tiež neexistujú nejaké správne alebo nesprávne
odpovede. Ich úlohou bude jednoducho posúdiť každú vetu položku podľa vlastného názoru
a vyjadriť ho, aj keď sa bude líšiť od názorov spolužiakov. Pri vyplňovaní dotazníka nie je
možné odpisovať, alebo sa radiť so susedom, pretože každý žiak sa má vyjadriť, ako práve on
vidí svoju triedu, ako prežíva jej atmosféru. Úlohou žiakov je dobre si prečítať každú položku
v dotazníku a následne zakrúžkovať Áno, alebo Nie podľa toho, či s myšlienkou súhlasí alebo
nesúhlasí. Ak sa pri niektorej položke žiaci pomýlia alebo chcú vyjadrenie zmeniť, preškrtnú
krúžok s odpoveďou a znova zakrúžkujú to, čo platí. Pri posudzovaní položiek postupujú žiaci
plynulo, nepreskakujú ich, ku každej sa snažia vyjadriť. V prípade, že žiaci nechajú niektorú
položku úmyselne nezodpovedanú, k jej posúdeniu ich nenútime. Tam, kde sa v dotazníku
hovorí o učiteľovi, je potrebné žiakom povedať o ktorého učiteľa ide (Lašek, Mareš, 1991).

37

Ľubica HAJNALOVÁ BUVALOVÁ – Terézia ROHN: Pedagogická diagnostika žiakov v etickej výchove na 1. st. ZŠ

DOTAZNÍK NA DIAGNOSTIKOVANIE KLÍMY TRIEDY
My Class Inventory
Vážení žiaci, predkladáme Vám dotazník prostredníctvom ktorého, by sme chceli zistiť
klímu vo Vašej triede. Nejde o žiadny test schopností či vedomosti a preto neexistujú nijaké
správne a nesprávne odpovede. Ide o dotazník, ktorý zistí ako sa vo Vašej triede cítite a ako
vnímate svojich spolužiakov. Ak súhlasíte s tvrdením v dotazníku, zakrúžkujte ANO. Ak
nesúhlasíte zakrúžkujte NIE. Ak sa neviete jednoznačne rozhodnúť, potom zakrúžkujte X.
V prípade, že ste sa pomýlili, alebo by ste chceli odpoveď zmeniť, prečiarknite to, čo neplatí
a zakrúžkujte to, čo platí. Odpovedajte prosím na každý výrok. Nemali by ste nič vynechať –
preskočiť.
Dotazník nepodpisujte.
Ďakujeme Vám za porozumenie a spoluprácu.
1. Mojich spolužiakov práca v škole zaujíma.

ANO X

NIE

2. Moji spolužiaci sa navzájom bijú.

ANO X

NIE

3. Žiaci v našej triede často súťažia, aby sa dozvedeli, kto z nich je najlepší.

ANO X

NIE

4. Učenie v našej triede je ťažké.

ANO X

NIE

5. Všetci spolužiaci sú mojimi kamarátmi.

ANO X

NIE

6. Niektorí žiaci v našej triede sú nešťastní.

ANO X

NIE

7. Žiaci v našej triede si nechcú navzájom požičiavať svoje veci.

ANO X

NIE

8. Veľa mojich spolužiakov si želá, aby ich práce boli lepšie, ako práce ostatných žiakov
ANO X

NIE

9. Moji spolužiaci si dokážu urobiť školskú prácu bez cudzej pomoci.

ANO X

NIE

10. S niektorými spolužiakmi sa nekamarátim.

ANO X

NIE

11. Moji spolužiaci majú našu triedu radi.

ANO X

NIE

12. Veľa spolužiakov robí ostatným v triede naschvál zle.

ANO X

NIE

13. Niektorým spolužiakom je nepríjemné, ak sú tak isto dobrí, ako ostatní žiaci.
ANO X

NIE

14. V našej triede vedia dobre pracovať len šikovní žiaci.

ANO X

NIE

15. So všetkými spolužiakmi som dôverný kamarát.

ANO X

NIE
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16. Niektorým spolužiakom sa v našej triede nepáči.

ANO X

NIE

17. Mám spolužiakov, ktorí vždy chcú, aby sa im ostatní prispôsobovali.

ANO X

NIE

18. Niektorí spolužiaci sa vždy snažia, aby ich práca bola lepšia ako práca ostatných.
ANO X

NIE

19. Práca v škole je namáhavá – ťažká.

ANO X

NIE

20. Žiaci v našej triede sa vedia navzájom dohodnúť.

ANO X

NIE

21. V našej triede je veselo.

ANO X

NIE

22. Moji spolužiaci sa často hádajú.

ANO X

NIE

23. Niektorí spolužiaci chcú byť vždy najlepší.

ANO X

NIE

ANO X

NIE

ANO X

NIE

24. Väčšina mojich spolužiakov vie, ako majú v škole pracovať (vedia sa učiť).

25. Moji spolužiaci sa navzájom kamarátia.
Dotazník vyplnil (a):

chlapec

dievča
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Prvotné spracovanie dotazníkových položiek trvá pri 30 žiakoch v triede zhruba
20 minút. Spočíva v premene odpovedí na body. Dotazníkové položky sa bodujú nasledovne:
Za odpoveď ÁNO – 3 body,
NEROZHODNE – 2 body,
NIE – 1 bod.
Pri piatich položkách dotazníka je bodovanie opačné (6, 9, 10, 16, 24).
Dotazník zisťuje 5 premenných, pričom ku každej premennej patrí päť položiek. Hodnotu
premennej u jednotlivého žiaka získame tak, že spočítame počet bodov príslušnej pätice
dotazníkových položiek.
Súčet bodov dotazníkových položiek (1, 6, 11, 16, 21) vyjadruje veľkosť premennej
SPOKOJNOSŤ žiakov v triede.
Dotazníkové položky (2, 7, 12, 17, 22) kvantifikujú premennú ROZPORY medzi žiakmi.
Položky (3, 8, 13, 18, 23) poukazujú na veľkosť premennej SÚŤAŽIVOSŤ medzi žiakmi.
Kvantifikácia premennej OBTIAŽNOSŤ učenia vychádza zo súčtu položiek (4, 9, 14, 19, 24).
Premennú SÚDRŽNOSŤ žiakov v triede kvantifikujú zostávajúce položky dotazníka (položky 5,
10, 15, 20, 25). Týmto spôsobom vypočítame skóre všetkých 5 premenných u každého žiaka
zvlášť.
Údaje za celú triedu sa vyhodnotia tak, že každá premenná sa vyhodnotí samostatne –
prostredníctvom aritmetického priemeru za triedu. Vyčíslené hodnoty sa vpíšu do tabuľky
1a 2. Podľa povahy premennej sa interpretujú na škále 5 – 15 bodov (Kalhoust, Obst, 2002,
s. 237-238).
Tabuľka T1 Klíma triedy
Dotazník MCI

Charakteristika klímy triedy
Výborná

Premenné

Dobrá

13,1 – 15 10,1 – 13

Slabšia

Nevhodná

7,1 – 10

5–7

Spokojnosť žiakov
Súdržnosť triedy
Čím sú hodnoty skóre premenných SPOKOJNOSŤ a SÚDRŽNOSŤ vyššie, tým je klíma
triedy lepšia.
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Tabuľka T2 Klíma triedy
Dotazník MCI

Premenné

Charakteristika klímy triedy
Nevhodná

Slabšia

Dobrá

13,1 – 15

10,1 – 13

7,1 – 10

Výborná
5–7

Trenice medzi žiakmi
Súťaživosť medzi žiakmi
Obtiažnosť učenia
Čím sú hodnoty skóre premenných TRENICE, SÚŤAŽIVOSŤ a OBTIAŽNOSŤ vyššie, tým je
klíma triedy horšia. O podpornej klíme triedy vypovedajú vysoké hodnoty skóre (13 až 15)
v premenných SPOKOJNOSŤ a SÚDRŽNOSŤ triedy a nízke hodnoty skóre (5 až 7) v ostatných
premenných.
Výsledky môžu učiteľovi poslúžiť k popisu reálneho stavu sociálnej klímy v triede,
umožňuje mu lepšie pochopiť, čo sa v triede deje a ako dianie v triede vnímajú samotní žiaci.
Môže ho využiť k porovnávaniu reálnej a žiaducej klímy v triede (najskôr sa zadávajú
dotazníky zisťujúci žiaduci stav a asi za týždeň dotazníky, ktoré sa zaujímajú o skutočný stav),
tiež k porovnávaniu názorov žiakov a učiteľa na sociálnu klímu triedy (dotazník si najprv
vyplní učiteľ, potom ho dá vyplniť žiakom v triede), meranie účinnosti premysleného zásahu
do výučby (pedagogický experiment) (Lašek 2001).
Zmyslom výskumných vyšetrení klímy triedy však nie je len jej popis, či vzájomné
porovnávanie. Cieľom je zdôvodnenie zistených skutočností a vyvodenie bezprostredných
pedagogických opatrení. Psychosociálna klíma v triede je totiž dôležitou – podľa niektorých
odborníkov priamo rozhodujúcou determinantou každého vyučovania (Průcha, 2005).
Neexistuje presný recept na to, ako v triede vytvoriť pozitívnu klímu, ale je samozrejmé, že
pri jej vytváraní má rozhodujúce úlohy práve učiteľ.
Zhrnutie
V podkapitole ste získali bližšie informácie o metóde dotazníka a jej využití
v primárnom vzdelávaní v predmete ETV. Tiež sa dozviete o tvorbe vlastného dotazníka pre
žiakov primárneho vzdelávania. Súčasťou podkapitoly sú informácie o dotazníkoch MCI
a dotazníkoch B3 a B4, ich plné znenie a spôsob vyhodnocovania dotazníkov.
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Otázky a úlohy
1. Podľa akých krokov je vhodné postupovať pri koncipovaní dotazníka?
2. Vytvorte niekoľko zatvorených a otvorených otázok na voľnú tému.
3. Uplatnite v triede a vyhodnoťte dotazník B4 R. Brauna, prípadne „My class inventory“
(uvedené v plnom znení v texte).
3.4

Sociometria
Diagnostická metóda ktorá má bohaté využitie na ETV v primárnom vzdelávaní je

metóda sociometrie. Je hlavným cieľom je zistiť sociálne vzťahy v triede, teda robiť sociálne
meranie. Pod pojem sociometria patria rôzne postupy sociálneho merania, ktoré môžeme
uskutočniť v triede. Ide o sociometrický test/dotazník, sociometrickú maticu a sociogram.
Zdanlivo je sociometria metódou vhodnou pre vyššie ročníky primárneho vzdelávania, kde je
splnený predpoklad, že žiaci vedia písať a čítať. Uvádzame však aj alternatívy, kedy ju možno
uplatniť aj v 1. ročníku ZŠ.
3.4.1 Sociometrický test/dotazník
Sociometrický dotazník nám pomôže zistiť, aké sú vzájomné vzťahy medzi žiakmi
v triede. Zvyčajne každý žiak triedy označí na papieri svoj pozitívny a negatívny vzťah
k jednotlivým žiakom v triede. V primárnom vzdelávaní odporúčame využívať len pozitívne
voľby. Napriek tomu, že žiaci výsledok priamo nevidia, učiteľ nemôže zabrániť tomu, aby sa
po vyplnení dotazníka o tom medzi sebou nekomunikovali. Tak sa niektorý zo žiakov
nepriamo môže dozvedieť o negatívnom vzťahu iného žiaka, či žiakov k nemu, navyše možno
necitlivým spôsobom.
Pri diagnostikovaní sociálnych vzťahov triede sa zvyčajne využívajú 2 typy situácii –
školská resp. pracovná a mimoškolská resp. voľnočasová (viď príklad 1). Jedna sa týka
situácie v škole ( viď predchádzajúce príklady) a ďalšia mimoškolských situácií ( S kým by si
chcel/a spať v stane? S kým by si chcel/a hrať v jednom športovom družstve?). Žiaci
odpovedajú samostatne, zapisujú ich na papier, pričom sa nemôžu radiť. Odpoveď na každú
otázku sa vyhodnocuje pre celú triedu samostatne. Preto sa často používa zjednodušený
postup: určí sa maximálne možný počet volieb, napr. päť. Je tiež potrebné vylúčiť možnosť
voľby samého seba (Gavora, 2010).
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Príklad 1
Otázky v sociometrickom dotazníku (školská situácia):
S kým by si chcel sedieť v lavici?
Koho by si vybral ako člena svojej skupiny pri skupinovej práci?
S kým by si chcel riešiť úlohu napr. z matematiky?
Kto by ti najviac pomohol s učením, keby si bol chorý?
Otázky v sociometrickom dotazníku (mimoškolská situácia):
S kým by si chcel ísť na výlet?
S kým by si chcel sedieť v autobuse cestou na výlet?
S kým by si chcel bývať na izbe v škole v prírode?
S kým by si sa chcel hrať popoludní po škole?
Podľa Gavoru (Gavora a kol., 2010) existuje niekoľko pravidiel, ktoré je nutné
rešpektovať pri konštrukcii sociometrického testu:
-

Stanovenie hraníc sociálnej skupiny, v ktorej sa majú voľby uskutočňovať (napr. trieda
3.A, výchovná skupina, športový oddiel a pod.);

-

Určenie počtu možných výberov (väčšinou býva stanovený na 1-3 výbery osôb).

-

Určenie jednoznačného kritéria výberu;

-

Preverenie toho, či všetci členovia skupiny rozumejú otázkam tak, ako ich autor zamýšľal.

-

Zaistenie utajenia výberu jednotlivých osôb – voľba je subjektívnou záležitosťou.
Príklad
Sociometrický dotazník

Vyber starostlivo troch zo svojich spolužiakov, ktorí podľa tvojho názoru najlepšie vyhovujú
nasledujúcim otázkam. (Podľa číselného poradia napíš, koho by si vybral(a) na prvom, na
druhom a koho na treťom mieste. Nezabudni na spolužiakov, ktorí dnes chýbajú).
A.

Napíš, s kým by si najradšej býval na izbe na školskom výlete.
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
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B.

Koho zo spolužiakov s triedy by si chcel(a) pozvať na oslavu svojich narodenín?
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................

C.

Koho z triedy by si zvolil(a) v tajnom hlasovaní za predsedu triednej rady?
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................

D.

Koho by si vybral (a), keby si mal (a) za úlohou zorganizovať školský výlet?
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
Žiakovi, ktorý je na prvom mieste môžeme prisúdiť tri body, tomu na druhom mieste

dva body atď. Súčet bodov u jednotlivých žiakov podáva prehľad o ich pozícii a roli v triede.
Z analýzy odpovedí zistíme, kto koho volil, vzájomné voľby a ďalšie sociálne vzťahy (Gavora,
1995).
3.4.2 Sociometrická matica
Následne po vyplnení sociometrických dotazníkov žiakmi sa tieto vyhodnotia pomocou
sociometrickej matice. Sociometrická matica je tabuľka, v ktorej každý žiak v triede má svoj
stĺpec a riadok. Hlavná diagonála sa v matici nepoužíva, pretože znamená voľbu samého
seba. V riadkoch môžeme zistiť, kto volil koho a koľkokrát volil. V stĺpcoch zasa môžeme
zistiť, kým bola osoba volená a v príslušnom riadku, koľkokrát bola volená. V súlade s našimi
odporúčaniami zapisujeme do matice kladné voľby, ktoré si žiaci v dotazníkoch pridelili (+).
Na konci stĺpcov sa uvedú súhrny volieb.
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Sociometrická matica
Juraj
Juraj

x

Jožo

+

Anka

Jožo

Anka

Miška

suma
0

x

+

+

x

Evka
Miška

Evka

+

+

3

+

+

3

x

+

1

x

2

+

x nie je možná voľba samého seba
+ Pozitívna voľba spolužiaka
3.4.3 Sociogram
Najzaužívanejším spôsobom spracovania sociometrickým dát je grafické spracovanie.
Údaje zo sociometrickej matice je možné preniesť do sociogramu. Sociogram je schéma,
ktorá ukazuje názorne sieť vzťahov medzi členmi skupiny. Odhaľuje učiteľovi to, čo sa nedá
vyčítať zo sociometrickej matice - sociálnu pozíciu jednotlivcov, dvojíc, podskupín a pod. Ich
hlavnou prednosťou je, že dovoľujú učiteľovi vidieť modely socializácie vo vlastnej triede
očami žiakov (Wardová, 1994). Sociogram je výhodné používať pri skupinách, ktoré majú
maximálne 20 členov. Pri väčších skupinách sa sociogram stáva neprehľadným. Jednostranný
pozitívny výber sa označuje plnou čiarou so šípkou v smere výberu, vzájomný výber sa
označuje plnou čiarou so šípkami na oboch koncoch.
1. jednosmerná voľba
x

y

2. obojstranná voľba
x

y

Pri tvorbe sociogramu vychádzame z výsledkov sociometrickej matice uvedenej
vyššie.
Mišk
Evka

Juraj
Jožo
Anka
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3.4.4 Využitie sociometrie v ETV
Po spracovaní poskytujú sociometrické matice a sociogramy úsporné a prehľadné
vyjadrenie štruktúry vzťahov medzi žiakmi. Umožňujú tiež identifikovať jednotlivcov, dvojice
alebo podskupiny v extrémnych pozíciách (Gavora, 2010, s.144). Sociometrická matica ani
sociogram však nedá učiteľovi odpoveď na otázku prečo. Preto je veľmi vhodné doplniť
metódu sociometrie metódou pozorovania, resp. rozhovoru.
Veľkým kladom sociometrie je jednoduché zadávanie a zrozumiteľnosť pre žiakov.
V nižších ročníkoch sú vhodnými náhradami sociometrického dotazníka rôzne kresbové
činnosti.
Príklad
Strom s postavami
Na liste papiera učiteľ znázorní strom, na ktorom v skupinách, vo dvojiciach alebo
osamote sú znázornené postavičky. Úlohou žiakov je k postavičkám priradiť mená svojich
spolužiakov v triede, podľa pokynov učiteľa. Metóda poskytuje množstvo sociometrických
údajov o triede. Pri tvorbe predlohy je možné inšpirovať sa, resp. priamo využiť predlohu
projektívnej techniky Strom s postavami (dostupné na http://www.inkluzivniskola.cz/sites
/default/files/uploaded/metodika_6.pdf)
Naša trieda v novom dome
Žiaci môžu vyjadrovať vzájomné vzťahy formou kresby, napr. tak že nakreslia skupinu
v spoločnom dome. Učiteľ pritom môže využiť rôzne alternatívy, napr. členovia skupiny
kreslia spoločne, výkres sa posúva a každý niečo nakreslí, čo si myslí, že by druhého potešilo.
Môže sa využiť aj koláž skupiny z rôznych materiálov, napríklad fotiek, obrázkov a pod.
Okrem kresbových činností je možné využiť techniku Hádaj kto?. Učiteľ žiakom
predloží zoznam s podrobnými charakteristikami spolužiakov (napr. Je vždy veselý, usmiaty,
dobre naladený. Kto zo skupiny to je? alebo Je väčšinou osamotene. Kto to môže byť?).
Úlohou žiakov je posúdiť, na koho sa dané popisy vzťahujú (Gavora a kol., 2010).
V prvom ročníku primárneho vzdelávania narážame na problém čítania, resp. písania,
ktoré sú pre odpovedanie na otázky v sociometrickom dotazníku hlavnou podmienkou.
Učiteľ však môže túto podmienku obísť. Môže zvoliť spomínané kresbové činnosti detí, ktoré
sú vhodné aj pre žiakov prvého ročníka. Tiež má možnosť sám zaznamenávať odpovede
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žiakov priamo do sociometrickej matice. Tu je nutné zabezpečiť, aby žiaci nevideli, kto koho
“volí“.
Príklad
Žiaci ležia v kruhu na zemi, majú zatvorené oči. Učiteľ položí otázku, napr. s kým by si
chcel sedieť v lavici, žiakov nechá chvíľu odpoveď premyslieť a následne bude postupne čítať
mená žiakov, pričom ostatní dvíhajú ruky, keď zaznie meno ich “favorita“. Tiež je možné
využiť výtvarné techniky, kedy žiak rozdelí skladaním papier na niekoľko častí (podľa počtu
otázok) a učiteľ položí otázku a žiak postupne do jednotlivých okienok kreslí spolužiakov. Na
konci aktivity učiteľovi pošepká do ucha, ktorý spolužiak je v ktorom okienku a učiteľ to
zapíše priamo na žiakov papier.
Pri najmenších žiakoch je tiež možné realizovať voľbu konaním. Výber realizujú deti
tak, že napríklad rozdajú svoje obľúbené hračky spolužiakom, ktorých majú radi (Gavora
a kol. 2010).
Učitelia v primárnom vzdelávaní v predmete ETV by mali metódu sociometrie využívať
nielen na zisťovanie súčasného stavu sociálnych vzťahov v triede, ale tiež zmien, ktoré môžu
priamo podnecovať cielenou prácou s deťmi. Ak napríklad učiteľ zistí, že jeden z jeho žiakov
nezaznamenal žiadnu alebo len minimum pozitívnych volieb od spolužiakov, môže ciele
vyučovania na hodinách zamerať na podporu tohto žiaka a vytvorenie či prehĺbenie
pozitívnych vzťahov iných žiakov k nemu. Môže k tomu využiť rozmanité metódy a aktivity:
-

cielené zostavenie kooperatívnych skupín,

-

prenesenie určitej zodpovednosti za niečo dôležité v triede na „neobľúbeného“ žiaka za
účelom zvýšenia jeho sociálneho statusu v triede,

-

organizovať týždeň vzájomnej starostlivosti, kedy sa spolužiaci o seba navzájom starajú,

-

zaradiť do plánu celoročnú aktivitu Dieťa týždňa, kedy je každý týždeň venovaný
špeciálne jednému žiakovi, tomu čo má rád, čomu sa venuje vo voľnom čase, čo by chcel
robiť v budúcnosti a pod.,

-

organizovať triedne výstavy rôznych detských zbierok napr. rozprávkových postavičiek,
časopisov, hračiek a pod., aby so žiakmi zistili, čo ich spája.
Opatrenia môžu byť rôznorodé, dôležité ale je uvedomiť si, že zistenie stavu vzťahov

v triede nie je cieľom, ale len prostriedkom k ich zlepšeniu.
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Zhrnutie
V podkapitole venujeme pozornosť metóde sociometrie. Získate informácie o tvorbe
sociometrického dotazníka, sociometrickej matice a sociogramu. Upozorňujeme na klady
a zápory metódy sociometrie. Súčasťou podkapitoly sú príklady využitie sociometrie
v primárnom vzdelávaní v predmete ETV.
Otázky a úlohy
1. Vytvorte sociometrický dotazník. Zaraďte doň otázky zamerané na školskú aj mimo
školskú situáciu.
2. Zaznamenajte výsledky do sociometrickej matice. V prípade splnenia podmienky
ohľadom počtu respondentov, vytvorte na základe výsledkov sociogram.
3. Je podľa vášho názoru vhodné do sociometrie v primárnom vzdelávaní zaradiť aj
negatívne voľby spolužiakov?
4. Vytvorte alternatívu k sociometrickému dotazníku a zrealizujte ju v škole so žiakmi.
3.5

Sémantický diferenciál
Sémantický diferenciál je výskumná metóda zameraná na zisťovanie toho, ako žiaci

vnímajú rôzne pojmy. Zisťujú sa ním postoje k istým objektom a javom, ktoré sa vyjadrujú
škálami. Body je možné graficky spojiť a získať tak sémantický profil pozorovaného objektu
alebo javu. Každý pojem má okrem denotatívneho významu aj význam konotatívny.
Denotatívny význam pojmu je zjavný, všeobecne platný význam, napr. šikanovanie sa
definuje ako zámerné ubližovanie jedincovi s cieľom poškodiť mu (fyzické a psychické
zdravie, majetok a pod). Konotatívny význam pojmu je skrytý, subjektívny význam, napr.
pod pojmom šikanovanie si každý môže predstaviť niečo iné (fyzické ubližovanie,
vysmievanie, ignorovanie, ničenie majetku a pod.).
Autorom metódy je Ch. Osgood a hoci je sémantický diferenciál štandardizovanou
metódou, je možné ju podľa potreby modifikovať. Z toho dôvodu je použiteľná v vo všetkých
ročníkoch primárneho stupňa v predmete ETV.
Vo vyšších ročníkoch primárneho stupňa učiteľ predloží žiakom určitý pojem napr. „ja“,
„škola“, „mama“, „otec“, „domov“ a pod. Pod týmto pojmom je uvedený rad párov
prídavných mien, ktoré k zvolenému pojmu obsahovo patria, pričom prídavné mená
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vo dvojici sú navzájom opačné. Medzi dvojicami slov je niekoľko polôh, pre deti mladšieho
školského veku odporúčame 3 - 5 polôh. Žiak má do niektorej z nich umiestniť značku, teda
volí jednu z polôh. Vyznačené hodnoty vyjadrujú intenzitu ich postoja k jednotlivým
charakteristikám.
Príklad
Ja
silný - - - slabý
šikovný - - - nešikovný
veselý - - - smutný
kamarátsky - - - nekamarátsky
obľúbený - - - neobľúbený
spoľahlivý - - - nespoľahlivý
Súbor predkladaných slov si učiteľ môže zostaviť podľa toho, čo sa chce o žiakovi
(v našom príklade o žiakovom sebapoňatí) dozvedieť. Touto jednoduchou metódou je možné
získať informácie o žiakovom pohľade na rodinu, školu, kamarátov, triedu, záujmy a pod.
V 1. ročníku, je možné túto metódu prispôsobiť možnostiam a schopnostiam žiakov.
Prídavné mená môžeme postupne čítať, pričom žiaci budú vždy po prečítaní dvojice
vyfarbovať pripravené značky. Vzhľadom na nízky vek žiakov je vhodné používať 3 polohy
a vyberať veľmi jednoznačné prídavné mená, s ktorými sa žiaci často stretávajú a dobre ich
poznajú. Vo všetkých ročníkoch je vhodné vopred žiakom prídavné mená prečítať a overiť si
ich pochopenie.
Príklad
a) Materiál pre učiteľa:
Učiteľ postupne číta dvojice prídavných mien.
1. veselý – smutný
2. zábavný – nudný
3. šikovný – nešikovný
4. silný – slabý
5. pekný - nepekný
6. múdry - hlúpy
7. kamarátsky - nekamarátsky
8. dobrý – zlý
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b) Materiál pre žiaka:
Žiak po prečítaní každej dvojice prídavných mien vyfarbí značku.
1.

2.

Pre učiteľa môže byť nepochybne zaujímavý a prínosný aj pohľad jeho žiakov na neho
samotného. Učiteľ sa môže pýtať na rozmanité osobnostné charakteristiky, pričom je
dôležité uvedomiť si, že pojmy musia byť pre žiakov zrozumiteľné.
Príklad
Učiteľ
1

2

3

dobrý

-

-

-

zlý

príjemný

-

-

-

nepríjemný

rýchly

-

-

-

pomalý

aktívny

-

-

-

pasívny

silný

-

-

-

slabý

krásny

-

-

-

škaredý

kľudný

-

-

-

nervózny

priateľský

-

-

-

nepriateľský

spravodlivý

-

-

-

nespravodlivý

Pri realizácii tejto metódy v triede je potrebné dodržať istú postupnosť.
1. krok
Prvým krokom je výber pojmov, ktoré chcete hodnotiť. Môžu to byť pojmy, ktoré spolu
navzájom súvisia, napr. aký by som chcel byť alebo aký som, ideálny učiteľov alebo reálny
učiteľ, ideálna trieda vs. reálna trieda a pod. Je tiež možné zisťovať, ako žiaci chápu rôzne
pojmy, napr. škola, rodičia a pod.
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2. krok
Ako sme už spomenuli, je potrebné vyberať vhodný počet stupňov škál, väčšinou sa
používa 7 stupňová. Pre primárny stupeň však odporúčame 3 stupňovú, vo vyšších ročníkoch
maximálne 5 stupňovú.
3. krok
Ďalej je potrebné určiť vhodné bipolárne adjektíva. V pôvodnom sémantickom
diferenciáli rozdelil Osgood jednotlivé adjektíva do dimenzií, pričom v každej dimenzii bol
rovnaký počet adjektív. Nie je však vždy potrebné zvoliť všetky tri dimenzie, niekedy stačí
jedna alebo dve v závislosti od hodnoteného pojmu (Kerlinger, 1972). V pedagogike sa
používa hlavne hodnotiaca dimenzia. Je dôležité, aby adjektíva boli relevantné k pojmu, t.j.
musia sa k nemu obsahovo vzťahovať, napr. pre pojem učiteľ sú relevantné adjektíva
priateľský - odmeraný, aktívny – pasívny apod.
4. krok
Adjektíva usporiadajte do formy bipolárnej škály. Všetky pozitívne vlastnosti sú
zvyčajne na jednej strane a negatívne na druhej strane škály.

Ideálny učiteľ je
1

2 3

aktívny

pasívny

priateľský

odmeraný

Niekedy ich však môžete vymeniť, aby žiaci neodpovedali stereotypne. Toto však treba
brať do úvahy pri vyhodnotení.
Ideálny učiteľ je
1

2

3

aktívny

pasívny

odmeraný

priateľský
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5. krok
Ak budete porovnávať ideálneho a skutočného učiteľa, zostavte dva rovnaké profily.
Profil l: Ideálny učiteľ
Profil 2: Skutočný učiteľ
Oba profily musia obsahovať rovnaké adjektíva, aby ste ich mohli navzájom
porovnávať. Zaškrtnuté body je možné graficky spojiť a získať tak sémantický profil
posudzovaného subjektu. Umožňuje to porovnávať sémantické profily rôznych pojmov
(napr. škola, vyučovanie, vyučovací predmet, riaditeľ školy, učiteľ a pod.) získané od rôznych
skupín (napr. žiakov rôzneho pohlavia, prospechu, pôvodu a pod.) (Gavora a kol. 2010).
Zhrnutie
V podkapitole je popísaná podstata metódy sémantického diferenciálu, postup pri jej
realizácii. Súčasťou sú materiály pre učiteľa a žiaka, ktoré môžete využiť pri realizácii metódy
na primárnom stupni v predmete ETV.
Otázky a úlohy
1. Aký je rozdiel medzi denotatívnym a konotatívnym významom pojmu? Ako súvisia
s metódou sémantického diferenciálu?
2. Ktoré kroky je potrebné dodržať pri realizácii tejto metódy?
3. Vyberte niekoľko pojmov, u ktorých vás zaujíma ako ich vidia vaši žiaci. Vytvorte ku
každému pojmu aspoň 5 dvojíc prídavných mien. Využite ich v praxi.
3.6

Analýza produktov činnosti
Analýza produktov činnosti je metóda, pri ktorej učiteľ vyvodzuje závery z výsledkov

činnosti žiaka. Pri metóde analýzy produktov činnosti žiaka vychádzame z predpokladu, že
žiak vo svojich produktoch (kresba, soška, poviedka a pod.) viac či menej zrkadlí svoju
osobnosť. Preto je súbor jeho výtvorov (ďalej len žiacke portfólio) hodnotným materiálom
pre spoznávanie osobnosti žiaka. Podľa Gavoru (2010) nejde o diagnostickú metódu
v pravom slova zmysle, ale skôr o systém určený na hodnotenie žiaka, ktorého účelom je
poskytnúť celostný obraz o žiakovi.
Analyzovať môžeme rôzne produkty činnosti žiaka:
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-

domáce úlohy – ako sú vypracované, či pravidelne, či si ich robí sám a pod.,

-

výrobky – napr. hračky, pomôcky pre zábavu, šport a pod.,

-

denníky – vypovedajú o citových prežívaniach žiaka,

-

produkty tvorivej práce – výkresy, básne, poviedky, tanec, hudba, obliekanie – to všetko
nám poskytuje informácie o žiakovi,

-

prácu na počítači – rôzne výtvory/či sú vhodné, alebo nie/, t.j. rôzne agresívne hry...,

-

chyby vo výkonoch – napr. či chyba vznikla z nepozornosti žiaka, momentálnej
indispozície, alebo nepochopil zadanie úlohy.
K využitiu tejto metódy je potrebné vytvárať so žiakmi žiacke portfóliá. Dobré portfólio

by malo spĺňať dve základné podmienky – rôznorodosť a dlhodobosť (Gavora, 2010). Súbor
zhromaždených prác by mal byť rôznorodý, od literárnych prác, cez výtvarné práce, rôzne
projekty, fotografie, zvukové nahrávky (čítanie, spev, hra na nástroji), či videonahrávky
(divadelné predstavenie od nácviku až po predstavenie, dramatizácia). Práce by sa mali
zhromažďovať dlhšie obdobie, aspoň jeden školský rok. V primárnom vzdelávaní je ideálne
portfólia viesť od prvého do štvrtého ročníka, aby čo najlepšie odzrkadľovalo priebeh
napredovania žiaka. Najjednoduchší spôsob je každému žiakovi darovať škatuľu, prípadne
papierový zakladač, ktorý si môže sám vyzdobiť a označiť menom. Postupne si doň zakladá
svoje produkty. Je vhodné, aby boli na dostupnom mieste, aby ho mal žiak aj učiteľ
kedykoľvek k dispozícii. Je dobré na produkty napísať čas, kedy produkt vznikol, čo lepšie
umožní učiteľovi vidieť prípadné zmeny, vývin žiaka.
Pred začatím tvorby portfólií musí učiteľ splniť tieto úlohy:
-

musí žiakov dostatočne oboznámiť s obsahom, formou a funkciou portfólia,

-

musí stanoviť zásady na výber produktov žiakov,

-

musí určiť, kto bude rozhodovať o výbere produktov – len učiteľ, učiteľ v spolupráci
so žiakom, žiakmi,

-

musí si určiť, ako bude vyhodnocovať produkty žiaka,

-

musí si určiť, v akých intervaloch bude produkty vyhodnocovať,

-

musí určiť, komu bude portfólio primárne určené – pre neho, pre žiaka, pre rodičov,

-

musí rozhodnúť, kde a akým spôsobom bude portfólio žiaka uskladnené,

-

musí určiť, komu a kedy bude portfólio sprístupnené. (Gavora, 2010, s. 164)
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V rámci etickej výchovy (ale aj iných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, sloh,
výtvarná výchova, pracovné vyučovanie) je vhodné pravidelne žiakom zadávať literárne či
výtvarné práce s rôznou tematikou, ktoré môžu učiteľovi pomôcť pri ich spoznávaní.
Príklad
Témy v rámci vyučovania etickej výchovy:
-

moja rodina,

-

môj najlepší priateľ,

-

čo ma rozveselí,

-

kedy bývam smutný,

-

najlepší deň v mojom živote / najhorší deň v mojom živote,

-

čím by som chcel byť, keď vyrastiem,

-

prečo ma baví/nebaví chodiť do školy,

-

naša trieda,

-

keby som mal čarodejný prútik,

-

keď ma má niekto rád, znamená to...,

-

koho mám najradšej,

-

prečo mám rád zvieratká,

-

prečo/ako by som mal ochraňovať prírodu,

-

dobrý človek je ...,

-

čo robím, keď mám zlú náladu,

-

chcel by som byť dospelý, lebo... a pod.
Relevantné témy nám totiž umožnia odkryť rôzne okolnosti, ktoré môžu mať na

osobnosť žiaka formatívny účinok. Ak je potrebné do výchovno-vzdelávacieho procesu
zaradiť nápravné opatrenia, je vhodné relevantné témy zopakovať, aby sme zistili, či došlo
k pozitívnej zmene.
Pri analýze produktov činnosti si kladieme nasledujúce otázky:
-

Čo daný produkt predstavuje?

-

Aký je kontext produktu?

-

Aké ciele sledoval žiak pri jeho tvorbe?

-

Aká je vierohodnosť produktu?

-

Aké závery možno urobiť na základe údajov o prežívaní, postojoch, motivácii žiaka?
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-

Sú získané informácie úplné? Janoušek (1986)
Pri analýze produktov činností sa kladie dôraz na vonkajšiu a vnútornú analýzu

produktov. Vonkajšia analýza sa týka kontextových okolností vzniku a vnútorná analýza sa
týka obsahu. Pri analýze sa snažíme vyvarovať chýb, keďže dokument je len výberová
informácia, jeho analýza má isté obmedzenia. Preto je vhodné pracovať s celým portfóliom,
nielen s jednotlivým produktom. Dôležitým znakom pri analýze je tiež chybovosť žiaka.
Z pohľadu chybovosti si všímame ako často sa chyby vyskytujú, aké sú ich zdroje a vývin.
Chyby v produktoch činností žiakov môžu byť nielen na strane žiaka, ale tiež učiteľa nevyhovujúca metodická činnosť, negatívny vzťah žiaka k učiteľovi, škole a pod.(Lehenová,
2012).
Aby sme sa vyhli povrchnému posudzovaniu osobnosti žiaka, je potrebné údaje
o produkte doplniť o pozorovanie priebehu činnosti, o motiváciu žiaka, jeho skúsenosti.
Ideálne je spojenie tejto metódy s inou diagnostickou metódou (Čáp, Mareš, 2007). V rámci
vyučovania etickej výchovy (nie len) je možné analyzovať žiacke produkty spolu so žiakmi.
Napríklad môže byť zaujímavé sledovať spolu s nimi zmenu v postojoch ku spolužiakom,
k predmetu, k ochrane prírody, a pod.
Príklad
V priebehu roka v rámci etickej výchovy, ale aj iných predmetov (slovenský jazyk,
výtvarná výchova, prírodoveda, prvouka a pod.) niekoľko krát zadáme tému Ako/prečo
ochraňujem prírodu.
Žiaci si na lavicu chronologicky vystavia všetky produkty činnosti súvisiace s touto
témou. Je pravdepodobné, že budú v produktoch viditeľné zmeny v poznatkoch a postojoch
žiakov vo vzťahu k ochrane prírody.
Zhrnutie
V kapitole získate informácie o metóde analýza produktov činností žiakov. Bližšie sa
venujeme žiackemu portfóliu a produktom činností žiakov, ktoré je možné analyzovať
a otázkam, na ktoré je potrebné si pri analýze odpovedať.
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Otázky a úlohy
1. Aké produkty by malo obsahovať žiacke portfólio?
2. Aké sú základné podmienky vytvárania žiackeho portfólia?
3. Akou metódou by ste doplnili analýzu produktov činnosti žiaka?
Záver
V kapitole prezentujeme učiteľom etickej výchovy v primárnom vzdelávaní možnosti
uplatnenia rôznych diagnostických metód v predmete etická výchova. Okrem teoretických
poznatkov o vybraných diagnostických metódach prinášame aj množstvo praktických
ukážok, materiálov a príkladov použitia diagnostických metód v praxi. Dúfame že tým
prispejeme k zaradeniu diagnostiky žiaka ako prirodzenej súčasti edukačného procesu.

56

4 Pohľad učiteľov primárneho vzdelávania na pedagogickú diagnostiku v kontexte etickej výchovy

4

Pohľad učiteľov primárneho vzdelávania na pedagogickú diagnostiku
v kontexte etickej výchovy
Pre lepšie pochopenie a najmä zistenie aktuálnych názorov učiteľov etickej výchovy

v primárnom vzdelávaní sme realizovali výskum, ktorý bol zameraný na problematiku
pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy.
4.1

Predmet výskumu
Predmetom výskumu, ktorý sme realizovali bola pedagogická diagnostika realizovaná

v rámci edukačného procesu počas hodín etickej výchovy na 1. stupni základných škôl.
4.2

Ciel výskumu
Cieľom výskumu bolo zistiť názory učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú

etickú výchovu na pedagogické diagnostikovanie realizované počas hodín etickej výchovy.
4.3

Výskumné otázky
Na základe cieľa výskumu sme stanovili nasledovné výskumné otázky:

-

Ako často využívajú učitelia pedagogickú diagnostiku na hodinách etickej výchovy
v primárnom vzdelávaní?

-

Aké metódy pedagogickej diagnostiky využívajú učitelia etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní?

-

Ako učitelia primárneho vzdelávania realizujú pedagogickú diagnostiku na hodinách
etickej výchovy?

-

Do akej miery sa učitelia v primárnom vzdelávaní cítia byť kompetentní pre využívanie
pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy?

-

V akej oblasti pedagogickej diagnostiky si učitelia etickej výchovy v primárnom vzdelávaní
potrebujú doplniť svoje vzdelanie?

-

Aký prínos pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy vidia učitelia
v primárnom vzdelávaní?
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4.4

Výskumné metódy
Pre zistenie aktuálnych názorov učiteľov etickej výchovy v primárnom vzdelávaní sme

využili metódu dotazníka.
Dotazník je často využívaná metóda v pedagogickom empirickom výskume. Ide
o výskumný, vývojový, a vyhodnocovací nástroj, ktorý hromadne a pomerne rýchlo zisťuje
informácie o vedomostiach, názoroch alebo postojoch opýtaných osôb k danej problematike.
Metodicky je príbuzná metóde priameho ústneho interview (Švec a kol., 1998). Výraznou
prednosťou dotazníkovej metódy je ľahkosť jeho vyhodnotenia. Rovnako výhodou je
možnosť oslovenia aj veľkého množstva respondentov. Negatívnou stránkou je subjektivita
výpovedí. Pri každej otázke je vhodné nechať priestor na voľné vyjadrenie názoru v prípade,
že by sa respondent nestotožňoval ani s jednou z ponúkaných možností. Ďalšou nevýhodou
tejto metódy je, že respondenti často odpovedajú na otázky tak ako si myslia, že sa od nich
očakáva a nie tak, aká je skutočnosť. Dotazník by nemal byť veľmi dlhý, pretože sa
respondenti rýchlo unavia a odpovede strácajú dôveryhodnosť. Rovnako na kvalitu odpovedí
vplýva aj zložitosť zadaných otázok a odpovedí. Pri tvorbe položiek sme využili otvorené
a uzavreté otázky. Uzavreté otázky boli vyhodnotené kvantitatívnou metódou a otvorené
otázka kvalitatívno–kvantitatívnou metódou. Pri každej uzavretej otázke sme nechali ako
poslednú možnosť „iné“, v rámci ktorej sa respondent mohol presnejšie vyjadriť, v prípade,
že mu ponúkané možnosti nevyhovovali. Tým sme chceli predísť skresľovaniu výsledkov
a precíznejšie vyhodnotiť tento typ otázok. Metódy štatistického spracovania nám pomohli
pri spracovaní a vyhodnotení získaných dát. Dotazník bol spracovaný formou grafov.
Prostredníctvom nami skonštruovaného dotazníka chceme zistiť, aké názory majú na
problematiku pedagogického diagnostikovania učitelia primárneho vzdelávania na hodinách
etickej výchovy.
4.5

Charakteristika výskumnej vzorky
Výskumnú vzorku tvorili učitelia primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú povinne

voliteľný predmet etická výchova. Základný súbor tvorilo 31 učiteľov z Banskobystrického
a Žilinského samosprávneho kraja. Oslovení respondenti boli kvalifikovaní pre výučbu etickej
výchovy. Dĺžku praxe prehľadne uvádza graf G1.
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Graf G1 Dĺžka praxe v rámci etickej výchovy

Na základe štatistických zistení môžeme konštatovať, že priemerná prax učiteľov
etickej

výchovy

v primárnom

vzdelávaní

v rámci

Banskobystrického

a Žilinského

samosprávneho kraja je 7,39 roka. Najpočetnejšou skupinou respondentov bola skupina
s dĺžkou praxe 7 rokov.
Ako je etická výchova vyučovaná učiteľmi v primárnom vzdelávaní uvádza graf G2.
Graf G2 Výučba etickej výchovy (ďalej ETV)

Trend výučby predmetov na 1. stupni základných škôl potvrdzuje, že 41% učiteľov
vyučuje etickú výchovu najčastejšie vo iba svoje triede. Ide o školy, ktoré majú vysoký počet
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žiakov a súčasne aj vysoký záujem žiakov o etickú výchovu. Druhou najčastejšou alternatívou
je, že jeden učiteľ (25% respondentov) vyučuje etickú výchovu na 1. stupni samostatne
v jednotlivých ročníkoch. Spájanie ročníkov (napr.: 1. – 4. ročník, 3. a 4. ročník) uviedlo 13%
respondentov. Predpokladáme, že je to z dôvodu nízkeho záujmu o predmet etická výchova
v danej škole, v danom regióne.
4.6

Prezentácia a interpretácia výsledkov výskumu
Z realizovaného výskumu sme získali kvantitatívne a kvalitatívne dáta. Kvantitatívne

dáta sme spracovali do grafov. Kvalitatívne sme vyhodnotili otvorené otázky z dotazníka,
ktoré sme pre prehľadnosť premietli do grafov.
Na základe vyhodnotenia získaných dát k 1. výskumnej otázke „Ako často využívajú
učitelia pedagogickú diagnostiku na hodinách etickej výchovy v primárnom vzdelávaní?“
môžeme konštatovať, že všetci oslovení učitelia v primárnom vzdelávaní realizujú
pedagogické diagnostikovanie na hodinách etickej výchovy.
Graf G3 Miera využívania diagnostikovania na hodinách ETV

Z grafu G3 vyplýva, že 81% učiteľov využíva diagnostikovanie na hodinách etickej
výchovy podľa potreby, nie v určitých pravidelných obdobiach. Pravidelne využíva
pedagogické
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diagnostikovanie realizujú raz za polrok a podobne 10% učiteľov uviedlo, že diagnostikovanie
uplatňujú na každej vyučovacej hodine etickej výchovy.
Odpovede na výskumnú otázku č. 2 „Aké metódy pedagogickej diagnostiky využívajú
učitelia etickej výchovy v primárnom vzdelávaní?“ prehľadne uvádza graf G4.
Graf G4 Metódy na hodinách ETV

Z uvedeného grafu G4 vyplýva, že medzi najčastejšie metódy, ktoré využívajú učitelia
pri diagnostikovaní v primárnom vzdelávaní na hodinách etickej výchovy sú najmä rozhovor
(22%), dotazník (18%) a pozorovanie (17%). O niečo menej požívajú učitelia na
diagnostikovanie hodnotenie (12%) a testy (5%). Iné metódy, ktoré využívajú učitelia na
hodinách etickej výchovy (nepresiahli 2%) sú napr. analýza výsledkov, žiacke portfólio,
pochvala, kresba, charakteristika žiaka/triedy, porovnanie, dramatizácia, povzbudenie,
prípadová štúdia, osobné záznamy žiaka, reflexia, hry (didaktické, dramatické, hranie rolí).
Na tretiu výskumnú otázku „Ako učitelia primárneho vzdelávania realizujú
pedagogickú diagnostiku na hodinách etickej výchovy?“ sme sa zamerali z troch pohľadov,
a to pedagogické diagnostikovanie (1) u žiaka, (2) u žiaka vo vzťahu k druhým a (3) u všetkých
žiakov ako spoločenstva detí.
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Graf G5 Diagnostikovanie na hodinách ETV

Na základe výsledkov v grafe G5 môžeme konštatovať, že najčastejšie realizujú učitelia
etickej výchovy v primárnom vzdelávaní pedagogické pozorovanie u samotného žiaka ako
jednotlivca (40%) alebo u všetkých žiakov ako skupiny (34%). Diagnostikovanie u žiaka vo
vzťahu ku druhým žiakom uplatňuje na hodinách etickej výchovy 26% oslovených učiteľov
primárneho vzdelávania. S pôsob ako učitelia zaznamenávajú svoje pedagogické pozorovania
na hodinách etickej výchovy naznačuje graf G6.
Graf G6 Spôsob zaznamenávania diagnostikovania na ETV
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Z uvedeného grafu G6 vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu učiteľov (47%) etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní tvoria učitelia, ktorí pre svoje záznamy s diagnostikovania
využívajú svoj učiteľský zápisník. Diagnostický list žiaka vlastnej výroby využíva pre svoje
záznamy z diagnostikovania 20% učiteľov. 12% učiteľov eviduje výsledky z diagnostikovania
na etickej výchove v rámci svojich pedagogických denníkov. Najmenšiu skupinu tvoria
učitelia (3%), ktorým škola poskytla pre svoje záznamy z diagnostikovania diagnostický list
žiaka. Pedagogické diagnostikovania na hodinách etickej výchovy v primárnom vzdelávaní
neeviduje prostredníctvom žiadnych záznamov 18% oslovených učiteľov, ale spoliehajú sa na
svoju pamäť. Jeden z dôvodov, prečo sa spoliehajú na svoju pamäť je nedostatok času, veľké
množstvo iných byrokratických "papierovačiek".
Výsledky výskumná otázky č.4 „Do akej miery sa učitelia v primárnom vzdelávaní cítia
byť kompetentní pre využívanie pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy?“
zobrazuje graf G7.
Graf G7 Kompetentnosť učiteľov v diagnostikovaní na ETV

Z uvedených výsledkov v grafe G7 vyplýva, že s pedagogickým diagnostikovaním má
bohaté skúsenosti 10% učiteľov etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Rovnaké percento
oslovených učiteľov si myslí, že pedagogické diagnostikovanie by mal vykonávať výhradne
odborník v tejto oblasti, a to napr. psychológ, špeciálny pedagóg. Najpočetnejšiu skupinu
zastupujú učitelia (73%), ktorí sa cítia byť kompetentní pre diagnostikovanie v etickej
výchove, no k tomu potrebujú spolupracovať so svojimi kolegami. V rámci odpovede „iné“
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uviedli učitelia (7%), že sa cítia byť kompetentní, pretože absolvovali štúdium psychológie,
prípadne, že sa realizujú pedagogické diagnostikovanie v spolupráci so školským
psychológom, špeciálnym pedagógom.
V nadväznosti na otázku kompetentnosti v oblasti pedagogickej diagnostiky učiteľov
etickej výchovy v primárnom vzdelávaní sme sa zamerali aj na postoj učiteľov ich ďalšiemu
vzdelávaniu v tejto oblasti. Výsledky uvádzame v grafe G8.
Graf G8 Vzdelávanie v pedagogickej diagnostike

Z grafu G8 vyplýva, že 10% učiteľov nepovažuje za potrebné vzdelávať sa v tejto
oblasti, čo sa zhoduje s vyjadrením učiteľov (tak isto 10%) v predchádzajúcej otázke ohľadom
toho, či sa cítia byť kompetentní pre pedagogickú diagnostiku na hodinách etickej výchovy
v primárnom vzdelávaní. Predpokladáme, že ide o učiteľov, ktorí sa nepotrebujú vzdelávať
v tejto oblasti, lebo majú bohaté skúsenosti s pedagogickou diagnostikou. Najpočetnejšiu
skupinu tvoria učitelia (64%), ktorí si myslia, že sa oplatí vzdelávať a učitelia (23%), ktorí
tvrdia, že sa určite oplatí vzdelávanie v tejto oblasti. Z toho vyplýva, že o vzdelávanie
v pedagogickej diagnostike má 87% oslovených učiteľov etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní. Ktorým oblastiam pedagogickej diagnostiky by sa chceli učitelia v rámci
vzdelávania venovať sa venuje nasledujúce výskumná otázka. O ďalšie vzdelávanie
v diagnostikovaní nemá záujem 3% učiteľov.
Výskumná otázka č. 5 „V akej oblasti pedagogickej diagnostiky si učitelia etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní potrebujú doplniť svoje vzdelanie?“ zobrazuje graf G9.
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Graf G9 Oblasti pedagogickej diagnostiky v ETV

Najväčší záujem učiteľov (43%) etickej výchovy v primárnom vzdelávaní z oblasti
pedagogickej diagnostiky je, pochopiteľne, o praktické ukážky. Ďalej nasleduje záujem
učiteľov (23%) o metódy, ktoré je možné využiť v rámci diagnostikovania na hodinách etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní. Približne rovnaký záujem je o informácie v oblasti zásad
a pravidiel pedagogickej diagnostiky (13%), druhov pedagogickej diagnostiky (11%)
a všeobecných základných informácií z pedagogickej diagnostiky (10%).
Výskumná otázka č. 6 odpovedá na otázku „Aký prínos pedagogickej diagnostiky na
hodinách etickej výchovy vidia učitelia v primárnom vzdelávaní?“
Graf G10 Prínos diagnostikovania na ETV
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Z prínosov, uvedených v grafe G10 vyplýva, že učitelia etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní považujú za najväčší prínos pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy
lepšie poznanie žiaka (31%) a osobnostný rast, rozvoj žiaka (30%). Veľký prínos vidí 18%
učiteľov v zlepšovaní vzťahov medzi žiakmi, ale aj medzi žiakmi a samotným učiteľom etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní. Do možnosti „iné“ uviedlo 12% učiteľov, že prínos
diagnostikovania

na

hodinách

etickej

výchovy

vidia

vo

všeobecnom

prehľade,

v napomáhaniu priebehu ďalších hodín, v spätnej väzbe, ako postupovať s jednotlivými
žiakmi, ktorí majú poruchy správania, ako vyhovieť všetkým žiakom s rôznym zameraním. Na
túto otázku neodpovedalo 9% oslovených učiteľov.
4.7

Závery a odporúčania pre prax
Na základe výsledkov výskumu v oblasti využívania pedagogickej diagnostiky

v primárnom vzdelávaní na hodinách etickej výchovy môžeme konštatovať, že do výskumu sa
zapojilo 31 respondentov, ktorí vyučujú etickú výchovu na 1. stupni základných škôl.
Priemerná dĺžka praxe v rámci výučby etickej výchovy je 7,39 rokov. Stále dominuje výučba
etickej výchovy triednym učiteľom iba vo svojej triede, za ním nasleduje výučba etickej
výchovy jedného učiteľa samostatne pre jednotlivé ročníky primárneho vzdelávania. Malé
percento (12%) učiteľov spája žiakov na výučbu etickej výchovy z jednotlivých ročníkov
primárneho vzdelávania do jednej skupiny.
Až 91% učiteľov etickej výchovy v primárnom vzdelávaní vidí určitý prínos
pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy. Konkrétne najmä to, že
prostredníctvom diagnostikovania majú možnosť lepšie spoznať žiaka/žiakov, a tým vedia
vhodne nastaviť vyučovacie ciele, aby dosiahli čo najoptimálnejší rozvoj žiaka, jeho
osobnostný rast. S tým súvisí aj ďalší prínos diagnostikovania na hodinách etickej výchovy,
a to je zlepšovanie vzťahov nielen medzi žiakmi, ale aj medzi žiakmi a samotným učiteľom.
Keďže učitelia vidia prínos pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy,
zaujímalo nás, či sa cítia byť dostatočne kompetentní pre vykonávanie diagnostikovania
žiakov. Väčšina opýtaných učiteľov (73%) odpovedalo kladne za predpokladu, že na
diagnostikovaní budú spolupracovať so svojimi kolegami. Zaujímavosťou sú ďalšie dve
skupiny učiteľov. Prvá skupina učiteľov (10%), ktorá zastáva názor, že pedagogické
diagnostikovanie má vykonávať výhradne odborník (psychológ, špeciálny pedagóg a pod.).
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Protipólom

tejto

skupiny je

druhá

skupina

(10%) uviedla,

že

s pedagogickým

diagnostikovaním má bohaté skúsenosti. Tu vzniklo prepojenie s otázkou či sa oplatí ďalej sa
vzdelávať v tejto problematike. Opäť vznikla skupina učiteľov (10%), ktorá to v tejto oblasti
už nepovažuje za potrebné. Predpokladáme, že ide najmä o skupinu učiteľov, ktorí v danej
oblasti majú už dostatočné skúsenosti. Väčšina učiteľov (87%) považuje za prínosné
vzdelávať sa v tejto problematike. Učitelia majú záujem vzdelávať sa v oblasti pedagogickej
diagnostiky, a to najmä o metódy pedagogickej diagnostiky v etickej výchove a praktické
ukážky na hodinách etickej výchovy.
Aj napriek tomu, že časť učiteľov (10%) považuje pedagogické diagnostikovanie za
činnosť, ktorú môže vykonávať iba odborník, v rámci otázky „Využívate pedagogickú
diagnostiku na hodinách etickej výchovy?“ vyšlo jednoznačne, že všetci oslovení učitelia
diagnostikovanie využívajú. Väčšina (81%) podľa potreby, no ďalšie dve skupiny učiteľov
využíva diagnostikovanie buď na každej hodine, alebo raz za polrok. Predpokladáme, že tí
učitelia, ktorí realizujú diagnostikovanie v pravidelných intervaloch sú práve opäť tí, ktorí už
majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti.
Najčastejšie využívanými metódami pedagogického diagnostikovania na hodinách
etickej výchovy v primárnom vzdelávaní, ako uviedli oslovení učitelia, sú rozhovor, dotazník
a pozorovanie. Menej často využívajú učitelia metódu hodnotenia (12%) a testy (5%).
Jednotliví

učitelia

využili

aj

iné

metódy,

prostredníctvom

ktorých

realizovali

diagnostikovanie, napr. hry (didaktické, dramatické, hranie rolí), dramatizáciu, analýzu
výsledkov, žiacke portfólio, pochvalu, kresbu, charakteristiku žiaka/triedy, porovnanie,
povzbudenie, prípadovú štúdiu, osobné záznamy žiaka, reflexiu.
Pedagogickú diagnostiku na hodinách etickej výchovy učitelia v primárnom vzdelávaní
realizujú u samotného žiaka – jeho osobnostný rast (40%), ďalej u všetkých žiakov ako
triedneho spoločenstva ( 34%) a u žiaka vo vzťahu k druhým žiakom (26%). Iné možnosti
učitelia neuviedli. V tejto súvislosti sme sa zamerali na to, akým spôsobom učitelia evidujú
samotné diagnostikovanie. Evidenciu pedagogického diagnostikovania na hodinách etickej
výchovy si zaznamenáva 82% oslovených učiteľov. Pri zaznamenávaní diagnostikovania
dominuje učiteľský zápisník, diagnostický list žiaka vlastnej výroby, menej často
pedagogický denník a diagnostický list žiaka, ktorý poskytla škola. 18% učiteľov sa namiesto
záznamov spolieha na svoju pamäť.
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Na základe vyššie uvedeného odporúčame pre prax, aby učitelia etickej výchovy
v primárnom vzdelávaní absolvovali kurzy, ktoré sú zamerané na pedagogickú diagnostiku.
Na nich získajú aktuálne základné poznatky z tejto problematiky a v kontakte s ostatnými
účastníkmi kurzu si môžu vzájomne vymieňať skúsenosti, a tak nadobudnúť sebaistotu
a zručnosti pre diagnostikovanie žiakov na hodinách (nielen) etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní. Ako podporný materiál odporúčame v rámci samoštúdia využiť možnosti rôznych
webových stránok, ktoré sa venujú tejto problematike, napr. diskusné fóra učiteľov. V závere
učebných textov uvádzame literatúru, ktorá obsahuje praktické ukážky.

68

ZÁVER
Učebné texty Pedagogická diagnostika žiakov v etickej výchove na 1. st. ZŠ sa venovali
základným informáciám o pedagogickej diagnostike v primárnom vzdelávaní v predmete
etická výchova. Je určený účastníkom vzdelávania v rámci projektu APVV-0960-10 s názvom
„Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy“. Východiskom pre učebné texty bolo spracovanie
dotazníka, zameraného na zistenie názorov učiteľov etickej výchovy na využitie pedagogickej
diagnostiky na hodinách etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Učebný text má poskytnúť
učiteľom teoretické východiská a praktické ukážky diagnostikovania žiakov na hodinách
etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Zamerali sme sa najmä na využívanie najbežnejších
diagnostických metód, ktoré môže učiteľ na hodinách etickej výchovy uplatniť. Keďže
nadobúdanie zručností v oblasti pedagogickej diagnostiky je dlhodobý proces, je potrebné,
aby učitelia získali istotu práve prostredníctvom pravidelného využívania pedagogického
diagnostikovania na hodinách etickej výchovy.
Veríme, že učebné texty budú podnetným a prínosným praktickým materiálom pre
prácu učiteľom etickej výchovy v primárnom vzdelávaní.
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