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Multimediálna podpora technického vzdelávania 

Úvod 

Prostriedkom  na dosiahnutie výrazných zmien v kvalite a v efektívnosti 
výroby a rozvoja tvorivého technického myslenia sú informa�né a komunika�né 
technológie. Zjednotenie a zosúladenie výroby, technológie a pokroku v IKT 
prináša ve�mi rýchlo pozitívne ekonomické, výrobné a obchodné pozitívne 
výsledky. Dosahovanie týchto výsledkov ve�mi úzko súvisí so zabezpe�ením 
trvalého kvalitného vzdelávania. Vzdelávanie prináša so sebou nevyhnutnos�
rieši� problematiku celkového uceleného a kompaktného systému vzdelávania 
populácie a to po�núc predškolským vzdelávaním, až po celoživotné vzdelávanie. 
Pre dosahovanie komplexnosti výu�by je nutná samostatnos�, aktivita, tvorivos�
žiakov, využívanie a riešenie komplexných úloh, projektov a pod. S tým súvisí 
nevyhnutné materiálne zabezpe�enie výu�by. 

V oblasti technického vzdelávania sa stáva skuto�nos�ou, že  aj technická 
gramotnos� je pojmom, ktorý za�ína by� prijímaný nielen úzkym okruhom 
odborníkov, ale aj širšou verejnos�ou. Dôležité je pochopi� nevyhnutnos�
technického vzdelávania, požiadavky jeho prenikania, chápania a presadzovania 
významu techniky, ktorá sa pozitívne odrazí v ekonomickom raste spolo�nosti. 

Vzdelávanie k technike a technológiám v technike sa vyzna�uje špecifikami, 
ktoré nemôže nahradi� žiaden zo sú�asných vyu�ovacích predmetov, ani 
vyu�ovacie predmety navrhnuté v novom Štátnom vzdelávacom programe 
vyu�ovacích predmetov základnej školy. 

Špecifiká technického vzdelávania môžeme zhrnú� do nasledovných bodov: 
rozvoj technického a technického tvorivého myslenia (predstavivos�, obrazotvornos�, 
technické grafické vyjadrovanie, navrhovate�ská �innos�...), rozvoj konštruktérsko 
– technologických zru�ností a schopností, rozvoj psychomotorických zru�ností, 
rozvoj zru�ností a schopností poznáva� produkty techniky, rozvoj zru�ností 
a schopností aplikova� prírodovedné poznatky v konkrétnych produktoch techniky 
a technológiách, rozvoj profesijnej orientácie a �udského kapitálu poznávaním 
výrobnej práce [Pavelka 2008]. 

Cie�om technicky orientovaných predmetov je dotvorenie uceleného systému 
poznatkov v rámci všeobecného vzdelávania, kde ide najmä o vytvorenie 
predpokladov pre riešenie špecifických situácií spojených s použitím techniky 
v profesijnom, spolo�enskom aj súkromnom živote žiaka [Hauser 2008]. Okrem 
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poznania základnej technickej problematiky a funk�nosti, osvojenia si potrebných 
zru�ností a kompetencií ide aj o využitie vzdelávacieho, výchovného a rozvíjajúceho 
potenciálu obsahu pre správne formovanie návykov vo vz�ahu k prostrediu, 
ochrane zdravia, bezpe�ného a hygienického správania sa v živote, ako aj 
ekonomického, sociálneho a ekologického poh�adu na život a �innosti s ním 
spojené. 

Efektívnos� edukácie je pod�a I. Tureka [1997] priamo ovplyvnená procesom 
odovzdávania informácií, akou metódou, spôsobom, s využitým akých prostriedkov 
sa u�ivo vysvet�uje, opakuje, upev�uje a preveruje. Z tohto dôvodu rôznorodos�
prostriedkov IKT, multimédií, animácií, simulácií a pod. a ich využitia, v spojení 
s potrebnými teoretickými a praktickými vedomos�ami pedagóga sú 
dostato�ným predpokladom pre zvýšenie efektivity výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 

Žiaci využívajúci digitálne technológie dosahujú lepšie výsledky pri komunikácii, 
spolupráci a riešení problémov a zárove� sú po�íta�ovo gramotnejší. IK technológie 
vytvárajú širšie možnosti prípravy na výu�bu, opakovanie u�iva a testovanie 
žiakov. V kombinácii s multimediálnym eduka�ným materiálom môžu vo ve�kej 
miere u�ah�i� a zefektívni� proces u�enia sa, ako aj prispie� k rozvoju 
myšlienkových a tvorivých aktivít žiakov. Samotní u�itelia uvádzajú, že v�aka 
moderným technológiám je príprava na výu�bu efektívnejšia a môžu sa lepšie 
sústredi� na didaktickú �as� prípravy. Môžu uplat�ova� rôzne inova�né metódy 
a formy práce s IKT, majú viac priestoru a možností pre individualizáciu práce 
na hodine a pod. Viaceré experimenty [napríklad Hôrecký, 	uriš 2010; Pavelka 
2008] potvrdili vzdelávaciu hodnotu digitálnych technológií, zapojenie 
multimédií do výu�by prispieva k názornosti, vä�šej aktivite a koncentrácii 
žiakov pri vyu�ovaní, ako aj k lepším vzdelávacím výsledkom. 

1. Zaradenie multimediálneho elektronického kurzu do vzdelávania 
v predmete Technika 

Na dosiahnutie cie�ov v technickom vzdelávaní je vhodné zaradi� do edukácie 
multimediálne prvky, ktoré sa stanú vhodným prostriedkom sa dosiahnutie 
zvýšenej efektívnosti vzdelávacieho procesu. Návrh multimediálnych pomôcok 
uvádza napríklad J. Jurinová [2013], pod�a ktorej zaradenie multimediálnej 
eduka�nej pomôcky (MEP) do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci predmetu 
Technika s využitím navrhovanej aplikácie umožní zvýši� názornos�, atraktívnos�
a samotnú kvalitu vzdelávania spolu s utváraním pozitívneho postoja žiakov 
k tomuto predmetu. Zárove� zaradenie navrhovaného modelu prirodzeným 
spôsobom formuje po�íta�ovú gramotnos� žiakov, ktorú si práca s MEP 
vyžaduje. Overenie vhodnosti zaradenie MEP vo výchovno-vzdelávacom 
procese bolo následne overené v pedagogickom experimente, v ktorom bolo 
cie�om overi�, �i zaradenie MEP štatisticky významne ovplyvní kognitívnu 
a psychomotorickú úrove� žiakov v experimentálnych skupinách, v ktorých sa 
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výu�ba uskuto�ní. Forma multimediálnej elektronickej pomôcky je elektronický 
kurz s prvkami e-learningu, ktorý môže by� využitý tak pri priamej výu�be, ako 
aj pri individuálnej práci žiakov bez �asového a priestorového obmedzenia. 
Overenie navrhovaného modelu bolo prostredníctvom realizácie pedagogického 
experimentu. Konkrétna forma experimentu bola realizovaná v predmete 
Technika v tematickom celku Elektrická energia. 

Vzh�adom na široký záber tematického celku, ako aj z dôvodu existencie 
dostato�ného množstva spracovaných a dostupných materiálov ostatných 
tematických oblastí vo vybranom tematickom celku Elektrická energia (napríklad 
zdroje energie, spôsob výroby energie, možnosti šetrenia energie, domáce 
spotrebi�e, jednoduché elektrické zna�ky a schémy zapojenia, prvá pomoc pri 
úraze elektrickým prúdom a pod.), bolo zameranie experimentu smerované na 
elektroinštala�ný materiál a montáž jeho prvkov, bytovú elektroinštaláciu a jej 
priamo súvisiacich �astí. 

Vzh�adom na široký záber tematického celku Elektrická energia pod�a 
ISCED2, ako aj dostato�né spracovanie niektorých tematických �astí [Jurinová, 
Depešová 2011a] bol experiment špecificky orientovaný na �as� Bezpe�nos� pri 
práci na elektrických zariadeniach a Prvky a technológie montáže v elektrotechnike. 
Navrhnutý e-learningový kurz je spracovaný s dôrazom na metodické a didaktické 
postupy uplat�ované pri tvorbe elektronických multimediálnych vzdelávacích 
kurzov [Jurinová, Depešová 2011b]. Na základe podrobnej metodickej a odbornej 
prípravy má multimediálna eduka�ná pomôcka, t.j. navrhovaný vzdelávací kurz 
nasledovnú štruktúru: 

Obrázok 1. Štruktúra MEP a jej sú	astí [Jurinová, Depešová 2011b] 
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Obrázok 2. Štruktúra jednotlivých tém [Jurinová, Depešová 2011b]

2. Zhodnotenie a vyvodenie záverov 

Na základe analýzy výsledkov získaných overením aplikácie navrhovaného 
modelu multimediálnej eduka�nej pomôcky do edukácie v predmete technika 
môžeme skonštatova�, že po�íta�om podporované vyu�ovanie a využívanie  
e-kurzov môže efektívne dopJ�a� iné metódy zaradené do výu�by, pri�om 
po�íta�om podporované metódy umož�ujú každému žiakovi postupova�
individuálnym tempom, opakovane analyzova� k�ú�ové body u�iva, opakovane 
pozorova� technické javy a procesy, využíva� testy pre spätnú väzbu a iné 
aktivity pre overenie úrovne osvojenia poznatkov a to všetko nielen v priestoroch 
školy, ale aj vo vo�nom �ase. 

Výhodou vo�ne šírite�ného obsahu je aj to, že si žiaci nemusia všetko 
zaznamenáva� do zošita priamo po�as výu�by na vyu�ovacej hodine, ale môžu 
sa sústredi� na pochopenie u�iva, spolupracova� s u�ite�mi a spolužiakmi 
a tvorivo reagova� na nové podnety a tak sa aktívne zú�ast�ujú výchovno- 
-vzdelávacieho procesu. 

Zmysluplné využitie a navrhovanie, resp. tvorba multimediálnych prostriedkov 
vo vyu�ovacom procese technického vzdelávania, ako aj existencia metodicky 
vhodne spracovaných e-materiálov nachádza opodstatnenie najmä v súvislosti 
s faktom, že tvorbou a distribúciou digitálneho obsahu pre technické vzdelávanie 
v tak špecifickej forme, ako si predmet Technika vyžaduje, sa na Slovensku 
nevenuje ani jedna z distribu�ných spolo�ností zabezpe�ujúcich elektronické 
vzdelávacie materiály. 
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Záver 

Jednou zo základných úloh sú�asného vzdelávania je vytvorenie a realizovanie 
takého systému vzdelávania, ktorý bude vies� u�iaceho sa jednotlivca k získaniu 
potrebných návykov a schopnosti racionálne pracova� so získanými informáciami 
významnými pre rozvoj jeho kompetencií uplatnite�ných na trhu práce v reálnom 
živote. Neschopnos� triedi� informácie pod�a dôležitosti a významu môže 
pôsobi� ako demotivujúci faktor a fixova� nechu� žiaka, študenta u�i� sa 
a osvojova� si vedomosti. Je preto ve�mi dôležité žiakov, resp. študentov 
pozitívne motivova�. Dosiahnu� takýto stav bude možné iba vtedy, ak žiak 
nebude zahlcovaný množstvom informácii a vyu�ovacie hodiny, na ktorých sa 
budú sprostredkováva� dôležité poznatky budú pre neho zaujímavé a originálne, 
žiak sa bude môc� prejavi� na vyu�ovacích hodinách ako rovnocenný jedinec 
v kolektíve u�iacich sa a ako taký aktívne pracova� v tíme na riešení tvorivých 
úloh a jeho výkon bude aj spravodlivo hodnotený [Kozík, Depešová 2007]. 
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Abstrakt 
Zmysluplné prepojenie nových informa�ných a komunika�ných technológií 

s bežnými formami výu�by pri využití kvalitného vzdelávacieho obsahu 
a vzájomného prepojenia žiakov a u�ite�ov v spolo�nom digitálnom priestore sa 
javí, ako vhodný prostriedok pre pozitívne ovplyvnenie kvality výchovno- 
-vzdelávacieho procesu. Príspevok je zameraný na aplikáciu multimediálnych 
pomôcok do technického vzdelávania.

K�ú	ové slová: vzdelávanie, technické vzdelávanie, multimédia, podpora 
vzdelávania. 

Multimedia support for technical education 

Abstract 
Meaningful connection of new information and communication technologies 

with traditional forms of education by the use of quality educational content and 
interconnection of students and teachers in a common digital space appears as an 
appropriate means for positively affecting the quality of the educational process. 
The paper is focused on the application of multimedia devices in technical edu-
cation. 

Key words: education, technical education, multimedia, support for education. 


