
 

Modul 5  (1/3)Využívanie

Vyvážené 

 

Je na uvážení každého uvádzajúceho

bude počas adaptačného vzdelávania

medzi začínajúcim a uvádzajúcim

vám chceme priblížiť to, ako sa

a na druhej strane, aké metódy

základe toho by ste mohli nájsť

V adaptačnom vzdelávaní sa v

1. hospitácie na hodinách

zamestnanca; 

2. diskusia a rozhovor

3. následne pozorovanie

zamestnanca; 

4. spolupráca zač

kolegami; 

5. ďalej samostatná

zamestnanca; 

6. konzultovanie 

 

 

Využívanie vzdelávacích

Samozrejme, okrem tohto ide

s kolegami a žiakmi, všeobecná

zamestnanca, kontrola náročnosti

hodnotení žiakov, oboznámenie

a odbornú činnosť. 
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 Vychádzame z výskumu: Pančíková,

vzdelávania učiteľov. Dizertačná práca.

(1/3)Využívanie efektívnych metód a foriem v adaptačnom

 využívanie metód v adaptačnom vzdelávaní 

uvádzajúceho pedagogického a odborného zamestnanca,

vzdelávania využívať. Alebo je to respektíve na

uvádzajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom.

sa radi vzdelávajú začínajúci pedagogickí a odborní

dy preferujú uvádzajúci pedagogickí a odborní

nájsť vhodný konsenzus vyhovujúci obom stranám.

v tomto poradí najviac využívajú: 

hodinách začínajúceho pedagogického a odbo

rozhovor; 

pozorovanie uvádzajúceho pedagogického a odborného

začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca

samostatná príprava začínajúceho pedagogického a odbornéh

 písomnej prípravy. 

vzdelávacích metód v adaptačnom vzdelávaní

ide aj o pomoc pri začlenení sa do kolektívu

všeobecná podpora začínajúceho pedagogického

náročnosti písomiek zostavených začínajúcimi uč

oboznámenie s webovými stránkami s vhodnými materiálmi

                   

číková, V. (2016). Analýza adaptačného vzdelávania ako sú

práca. Banská Bystrica: UMB.  
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nom vzdelávaní 

 

zamestnanca, aké metódy 

na vzájomnej dohode 

zamestnancom. Práve preto 

odborní zamestnanci 

odborní zamestnanci. A na 

stranám.
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odborného 

odborného 

zamestnanca s inými 

odborného 

vzdelávaní 

 

kolektívu, zoznamovanie 

pedagogického a odborného 

učiteľmi, pomoc pri 

materiálmi pre výučbu 

súčasti kontinuálneho 
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Na spresnenie, pod pojmom hospitácia chápeme to, že uvádzajúci pedagogický alebo odborný 

zamestnanec pozoruje začínajúceho s cieľom zhodnotenia jeho práce a podania spätnej väzby 

na jeho edukačnú alebo odbornú činnosť. Pozorovanie uvádzajúceho, čiže skúseného 

pedagogického alebo odborného zamestnanca vnímame ako pozorovanie začínajúcim, kedy 

čerpá námety a možnosti zlepšenia svojej praxe na základe vašich skúseností.  

Uvádzajúci pedagogickí a odborní zamestnanci počas adaptačného vzdelávania najviac 

preferujú diskusiu a rozhovor, následne pozorovanie uvádzajúceho pedagogického 

a odborného zamestnanca pri práci a hospitácie. Približne narovnako sa stavajú ku 

konzultácii písomných príprav a k spolupráci s ostatnými kolegami. Najmenej preferujú 

samostatnú prípravu začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.  

Na druhej strane rebríček preferencií vzdelávacích metód u začínajúcich pedagogických 

a odborných zamestnancov je nasledovný. Dá sa povedať, že najobľúbenejšia je diskusia 

a rozhovor, nasleduje spolupráca s inými kolegami, pozorovanie uvádzajúceho 

pedagogického či odborného zamestnanca pri jeho práci a samostatná príprava. Na 

nižších priečkach tohto pomyselného rebríčka sú konzultácie písomných príprav a hospitácie.  

 

Preferencie metód počas adaptačného vzdelávania 

 

 

Čiže najčastejšie využívanou metódou sú hospitácie, ale v tomto prípade sú aj najväčšie 

rozdiely v preferenciách medzi začínajúcimi a uvádzajúcimi pedagogickými a odbornými 

zamestnancami. Druhou najčastejšie využívanou metódou sú diskusie a rozhovory, ktoré 

vyhovujú obom stranám.  

Ďalšie významné rozdiely v preferencii spôsobov realizácie adaptačného vzdelávania sú pri 

využívaní samostatnej prípravy a pri spolupráci začínajúceho pedagogického a odborného 

zamestnanca s ostatnými kolegami, kedy tieto spôsoby vyhovujú viac začínajúcim ako 

uvádzajúcim. Na druhej strane uvádzajúci pedagogickí a odborní zamestnanci preferujú viac 

konzultovanie písomných príprav.    
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Čo sa týka konkrétne hospitácií, uvedomujeme si, že nie je možné ich v rámci rozvoja 

začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov nerealizovať. Hospitácie sú istým 

spôsobom ťažiskové, ale práve preto ich treba vykonávať čo najmenej bolestne pre 

začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a vyvažovať ich aj inými spôsobmi, 

najmä však pozorovaním uvádzajúceho pedagogického či odborného zamestnanca. Môžeme 

to nadľahčene nazvať pozorovanie za pozorovanie.   

Hospitácie, respektíve pozorovania sa najmä učiteľov pri práci, nie sú zvyčajne vnímané 

pozitívne. Najmä ak pozorovateľ hľadá len chyby a jeho spätná väzba je potom zameraná len 

na tieto negatívne javy. Preto je potrebné zamerať sa aj na to, čo je vykonané správne a spätnú 

väzbu podať hlavne konštruktívne.  

V rámci adaptačného vzdelávania vám nič nebráni využiť aj menej tradičné metódy, 

ako napríklad rozhovor sokratovský či heuristický, ba dokonca rozhovor koučovací.  

V niektorých prípadoch sa dá realizovať aj brainstorming a mnohé jeho varianty ako 

brainwriting, čiže písaný brainstorming, ďalej konzekvenčný brainstorming, kedy sa zvažuje 

aj dopad navrhovaných riešení, brainstorming z odložených nápadov, pinpongový 

brainstorming, ktorý je veľmi vhodný, pretože je určený práve pre dvoch.   

Táto metóda nie je často využívaná a práve preto môže byť príjemným spestrením 

vzdelávania so všetkými svojimi výhodami, medzi ktoré patrí hlavne to, že: 

1. prináša viac riešení jedného problému, 

2. taktiež prináša originálne riešenia, 

3. prispieva k humanizácii vzdelávania, 

4. ďalej rozvíja tvorivosť, 

5. aktivizuje, 

6. keďže existuje množstvo variant, je možné metódu brainstormingu prispôsobiť,  

7. je nenáročná na prípravu.  

 

Jediným väčším negatívom tejto metódy je, že je časovo náročnejšia.   

Vyvážené využívanie a možno zavádzanie aj menej tradičných metód do adaptačného 

vzdelávania môže viesť k väčšej spokojnosti na oboch stranách, k lepším efektom 

vzdelávania a k rýchlejšiemu zvládnutiu celého procesu adaptácie. 


