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Modul 3  (1/1) Špecifiká vzdelávania dospelých 

Začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci ako špecifická cieľová skupina 
vo vzdelávaní dospelých 

 

Ako iste viete, vo vzdelávacom procese je veľmi dôležité poznať špecifiká vzdelávania sa 
danej cieľovej skupiny. Na základe týchto vedomostí je potrebné vzdelávací proces 
prispôsobovať ich účastníkom. Áno, ste napríklad učiteľ a veľmi dobre viete, ako máte učiť, 
ste na tú rolu roky pripravovaný, a potom získate mnoho skúseností, ktoré vo svojej 
pedagogickej praxi aplikujete a máte ich overené. Ale je potrebné si položiť otázku, či je tento 
prístup vhodný aj pri vzdelávaní, respektíve facilitácii svojich kolegov? 

V prvom rade je potrebné uvedomiť si rozdiely medzi vzdelávaním detí a mládeže 

a vzdelávaním dospelých ľudí. Tie možno zhrnúť nasledovne:1 

• vzdelávanie detí a mládeže je charakteristické tým, že vzdelávanie chápeme ako 
prípravu na život;  

• je zamerané na vzdelávacie normy;  
• vyznačuje sa napodobňovaním a kontrolou správania;  
• je inštitucionálne a prevažne stabilizované;  
• jeho ciele, obsah a formy sú unifikované;  
• využívajú sa prevažne tradičné didaktické metódy;  
• vyučuje sa potenciálne, teda to, čo sa naučia, využijú prevažne v budúcnosti; čiže 

získané vedomosti a zručnosti sú využívané s časovým odstupom.  
 

Na druhej strane: 

• vzdelávanie dospelých je chápané ako nutný sprievodný jav života;  
• je zamerané na potreby účastníka;  
• je vnímané ako pomoc pri riešení profesijných a životných problémov;  
• prevažne je decentralizované a flexibilné;  
• jeho ciele, obsah a formy sú diverzifikované podľa vzdelávacích potrieb;  
• pre vzdelávanie sa tvoria operatívne metodické sústavy na základe zloženia skupiny 

účastníkov a ďalších podmienok;  
• získané vedomosti a zručnosti sú využívané ihneď alebo za krátku dobu. 

 

Dospelí ľudia, na rozdiel od detí, sú schopní regulovať svoje vlastné správanie vzhľadom 

na vzdelávacie aktivity. Vo vzdelávacom procese je potrebné vnímať ich v spoločenskom 
kontexte a v interakcii s ostatnými ľuďmi. Dospelí ľudia sú schopní poznávať samých seba 
a hodnotiť sa, sú schopní zhodnotiť svoj potenciál a posúdiť vlastnú pripravenosť zvládnuť 
rôznorodé situácie vzdelávania. Sú pripravení pohotovo konať, ak majú perspektívu, že sa vo 
vzdelávaní splní ich očakávanie úspešnosti a že dokážu byť v ňom efektívni.2 

Tak ako takmer všetci dospelí v procese vzdelávania sa využívajú svoje skúsenosti a orientujú 
sa na praktické získanie vedomostí a zručností, tak aj vzdelávanie pedagogických 
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a odborných zamestnancov je typické tým, že väčšinou sa zameriavajú a zaujímajú 

o praktické postupy a informácie z reálnej praxe.  

Ako sme naznačili, vo vzdelávaní dospelých predchádzajúca skúsenosť zastáva špecifickú 
rolu. Na základe vlastných skúseností staviame nové štruktúry vedomostí. Predchádzajúce 
skúsenosti, či už so vzdelávaním alebo s jeho obsahom, môžu naše vzdelávanie ovplyvniť 
pozitívne, ale aj negatívne. Skúsenosti sú veľmi individuálne, tak ako aj učenie sa. Skúsenosť 
dospelého v podstate vytvára jeho identitu, a preto je veľmi dôležité ju vo vzdelávacom 
procese rešpektovať. A práve v adaptačnom vzdelávaní skúsenosti zohrávajú veľkú rolu, 
pretože tvoria hlavnú obsahovú náplň.  

V zásade základným rozdielom medzi vzdelávaním dospelých a detí je, že ide 

o vzdelávanie seberovných. Vzdelávaný by mal byť partnerom, ktorý sa na svojom 

procese výučby aktívne podieľa.  

Vy ako pedagogickí a odborní zamestnanci ste svojím spôsobom veľmi špecifickou cieľovou 
skupinou vo vzdelávaní dospelých. Sami viac vzdelávate, ako ste vzdelávaní. Tento aspekt 
významne ovplyvňuje aj váš proces vzdelávania, do ktorého okrem týchto špecifík značne 
zasahujú aj iné faktory.  

Okrem účastníkov vzdelávania a ich osobitostí proces vzdelávania rozhodne ovplyvňuje aj 
osobnosť vzdelávateľa, v našom prípade osobnosť a prístup uvádzajúceho pedagogického či 
odborného zamestnanca.  

Konkrétne pohľad učiteľov na svoje vzdelávanie je ovplyvnené tým, že prakticky od 

detstva školu neopustili, v dôsledku čoho sa môže stať, že si svoje vzdelávanie často 

predstavujú tak ako svoje vyučovanie žiakov. Opäť však najmä učitelia musia ihneď od 
vstupu do profesie svoju prácu vykonávať úspešne, teda od prvého dňa učiť úspešne. Musia si 
preto vytvoriť vlastný štýl učenia, väčšinou na základe toho, čo videli a zažili ako študenti 
počas praxe alebo na základe toho, akých učiteľov mali v detstve, prípadne podľa vlastných 
predstáv o edukačnom procese.3 

Ak si je mladý pedagogický alebo odborný zamestnanec aj neistý, svoju neistotu musí pred 
žiakmi, rodičmi a paradoxne i pred kolegami či nadriadeným zakrývať. Práve tu môže 
uvádzajúci učiteľ, pedagogický či odborný zamestnanec rapídne pomôcť a uľahčiť situáciu 
dobre mienenými radami, rozhovorom, vypočutím či povzbudením. Svoju úlohu tu zohráva aj 
priateľský a neformálny vzťah založený predovšetkým na rešpekte a dôvere.  

Opäť je dôležité si uvedomiť, že ak toto vo vzťahu medzi uvádzajúcim a začínajúcim 
kolegom chýba, začínajúci zamestnanec bude pravdepodobne hľadať oporu u iných kolegov. 
Jeho pravým, síce neformálnym uvádzajúcim zamestnancom sa stáva niekto úplne iný. A to 
môže narušiť hladký priebeh adaptácie. Som si vedomá, že ľudia si proste niekedy nesadnú, 
ale v rámci dobrých kolegiálnych vzťahov je dobré tieto negatívne javy eliminovať.  

V rámci vzdelávania dospelých považujeme za rozhodujúci faktor úspešnosti práve 
motiváciu. A zároveň môžeme povedať, že žiadna motivácia k učeniu nie je taká úspešná ako 
úspech. Motivácia dospelých vzdelávať sa je prirodzene ovplyvnená ich skúsenosťami, 
keď sa vzdelávali ako žiaci, študenti alebo už ako dospelí. Tak ako skúsenosti môžu 
k vzdelávaniu motivovať, môžu mať aj demotivačný charakter.  
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Negatívne skúsenosti vedú častejšie k negatívnemu prístupu k vzdelávaniu v dospelosti. 
Vzdelávaní môžu mať nízke sebahodnotenie spôsobené školským neúspechom v detstve 
a mladosti. Samozrejme, každý, kto chce pracovať v školstve, si je pravdepodobne vedomý, 
že ho čaká ešte mnoho vzdelávania a vlastného rozvoja. Avšak treba si uvedomiť, že tieto 
pocity neúspechu môžu byť hlboko zakorenené a nemusia byť hneď zjavné.4 

Prekážkou môže byť aj strach z novej a neznámej situácie vzdelávania. Medzi ďalšie 
negatívne faktory, ktoré pôsobia demotivačne, môžu patriť obavy z náročnosti požiadaviek 
a z negatívneho prístupu k svojej osobe zo strany vzdelávateľa a ostatných osôb vstupujúcich 
do vzdelávania. Môže ísť napríklad o strach z kritiky, neakceptovania svojich názorov, 
nerešpektovania osobného štýlu poznávania a učenia sa. 

Pre samotného začínajúceho učiteľa či iného pedagogického a odborného zamestnanca ide 
o úplne inú situáciu. Od svojej práce má isté očakávania, ktoré môžu byť od reality úplne 
vzdialené. K tomu sa môžu pripísať problémy napríklad s udržaním disciplíny v triede, 
absencia skúseností s komunikáciou s rodičmi, navyše je kontrolovaný a má pravidelné 
hospitácie, čo mu isto na celkovej pohode nepridáva. Preto sa môžu aj počas adaptačného 
vzdelávania vyskytnúť mnohé bloky či strachy. V tomto kontexte je úlohou uvádzajúceho 
pedagogického či odborného zamestnanca pomôcť prekonať toto náročné obdobie a byť skôr 
facilitátorom či mentorom. 

Ako sme už však naznačili, naopak, veľmi motivujúco pôsobí využiteľný charakter obsahu 
vzdelávania v krátkom časovom horizonte. Dospelý človek je viac motivovaný vzdelávať sa, 
ak získané vedomosti môže aplikovať v riešení problémov pracovného, ale aj súkromného 
života. Dospelí v procese vzdelávania do istej miery očakávajú aj to, že budú za svoje 

rozhodnutia preberať zodpovednosť. Požadujú možnosť aktívne sa zapájať do procesu 

vzdelávania a mať možnosť podľa potreby ovplyvniť vzdelávací plán. Takisto potrebujú 
vedieť, prečo sa majú učiť a očakávajú aktuálnosť a využiteľnosť naučeného. Ak má téma pre 
nich bezprostredný význam, učia sa rýchlejšie.5 Práve preto by adaptačné vzdelávanie malo 
byť veľmi flexibilné a pružné, aby ste promptne vedeli reagovať a riešiť vzniknuté problémy, 
urobiť rozbor situácie, podať spätnú väzbu či poradiť. Plán je síce plán, ale pružnosť viac 
motivuje a pomáha dosiahnuť lepšie výsledky za kratší čas.  
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Dospelí v procese vzdelávania majú viac-menej vyhranenú psychickú identitu. Nie vždy si ju 
však uvedomujú. Alebo sa môžu riadiť falošnými predstavami o svojich schopnostiach, 
preceňovať či podceňovať sa. Pozor, aj znížené sebahodnotenie je častou subjektívnou 
prekážkou vo vzdelávaní.6 

Všeobecne vo vzdelávaní je dôležité riadiť sa aj nasledovnými pravidlami, ktorými sú 
pravidlo partnerstva, reciprocity, teda vzájomnosti komunikácie, rešpektovania psychickej 

odlišnosti a pravidlo dôveryhodnosti a dôvery. 7  Vo vzťahu k uvádzaniu a vzdelávaniu 
začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov by bolo vhodné maximálne 
dodržiavať pravidlo dôveryhodnosti a dôvery, najmä kvôli možnej spomínanej neistote 
v začiatkoch pedagogickej alebo odbornej praxe. 

Rešpektovanie fyzických odlišností a akýchkoľvek inakostí ako pôvod, národ, etnická 
skupina, pohlavie a orientácia, považujeme za automatické, samozrejmé a prirodzené. Aj 
vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov by malo mať sekundárnu funkciu 
v odbúravaní stereotypov a predsudkov. Akékoľvek vzdelávanie by malo spájať, nie 
odcudzovať. 

Záverom môžeme zhrnúť, že skúsenosť rapídne ovplyvňuje proces vzdelávania tak ako 
pozitívne, tak aj negatívne, záleží na charaktere konkrétnej skúsenosti. Takisto aj 
v adaptačnom vzdelávaní zohráva významnú rolu, najmä ak konkrétna zažitá skúsenosť 
začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca môže podnietiť priebeh ďalšieho 
vzdelávania. A vaša skúsenosť je práve niekedy nosným obsahom celého vzdelávania.  
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