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Abstrakt
Súĉasná moderná doba vyņaduje, aby sa v rámci vyuĉovacieho procesu vyuņívali aj
netradiĉné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokáņu ņiakov aktivizovať a podporujú rozvoj ich
logického, analytického a tvorivého myslenia. Táto ńtúdia prezentuje informácie o zriadení Centra
edukácie a popularizácie techniky (CEPT), ktoré poskytuje ńkolám v jeho okolí moņnosť
realizovať vzdelávacie aktivity osobitého zamerania.
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Abstract
Modern times require that not only classical teaching methods should be used in the teaching
process, but also non-traditional methods, procedures and resources that can activate pupils while
supporting the development of logical, analytical and creative thinking. This study presents information on the establishment of the Center for Education and Popularization Technology (CEPT),
which provides schools in its neighborhood with possibility to carry out educational activities with
a particular focus.
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Úvod
Od r. 1989 dońlo k viacerým podstatným zmenám v cieľovom a obsahovom
zameraní technického vzdelávania v základných ńkolách (ZŃ) na Slovensku, ale
aj iných krajinách. Vyplýva to zo snahy vzdelávacích inńtitúcií venovať zvýńenú
pozornosť podpore a rozvoju tvorivého intelektu ņiakov aj v oblasti vedy a techniky.
Nakoľko koncepcia budúceho základného vzdelávania u nás je v ńtádiu príprav,
predpokladáme, ņe oblasť technického vzdelania, ktorá je súĉasťou vńeobecného
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vzdelávania neostane nepovńimnutá. Naopak, technicky orientovaným predmetom
je nevyhnutné vytvoriť primerané podmienky v súlade so svetovými trendmi
a perspektívnymi potrebami ńtátu. Na základe uvedených skutoĉností vznikol
projekt KEGA Centrum edukácie a popularizácie techniky (CEPT) ĉ. 080TUKE-4/2015 zameraný najmä na podporu technického vzdelávania v rámci niņńieho
stredného vzdelávania v ZŃ (roĉ. 5. aņ 9.). Cieľom projektu bolo zriadiť pilotné
vývojovo-edukaĉné pracovisko popularizácie vedecko-technických poznatkov.
CEPT Katedry fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Preńove
Výchovu ņiakov k pracovnej samostatnosti a aktivite treba pokladať jednak
za prostriedok, jednak za cieľ výchovy. Rozvíjanie pracovnej aktivity a tvorivej
ĉinnosti v procese edukácie podmieňuje pouņitie vhodných materiálnych
prostriedkov ametodických materiálov. Základnou podmienkou uvedenia CEPT
do pilotnej skúńobnej prevádzky (od 27.03.2017) bolo vytvorenie takých
priestorových a materiálnych podmienok pre vzdelávanie, ktoré umoņnia ņiakom
ZŃ, SOŃ, ńtudentom VŃ i uĉiteľom techniky v rámci beņného i celoņivotného
vzdelávania poznávať svet a princípy techniky prostredníctvom bezprostrednej
manipulácie s technikou a záņitkovým uĉením sa. V súlade s platným
inovovaným Vzdelávacím ńtandardom uĉebného predmetu technika (iVŃ – T)
v ZŃ pre 5. aņ 9. roĉ. je v rámci dvoch miestností CEPT (Obr. 1 a 2) zriadený
pilotný komplex pracovísk pre ņiakov a ńtudentov, ktoré sú zamerané na výuĉbu
tematických oblastí: 1) Domáce prístroje a zariadenia (interiérové a exteriérové,
energie, voda a kúrenie v domácnosti, klimatizácia, regulácia a automatizácia
v domácnosti, domáca zábavná technika – technické stavebnice a hraĉky) a 2)
Obrábacie stroje UNIMAT na poznávanie princípov vybraných technológií
trieskového obrábania technických materiálov (napr. sústruņenie, frézovanie)
a tepelné spracovanie plastov. V ĉasti domáce prístroje a zariadenia je k dispozícii
36 ks domácich funkĉných zariadení a prístrojov, ktoré sú upravené do podoby
uĉebných pomôcok rezmi a priezormi. Vzhľadom na kapacitné moņnosti
jednotlivých miestností CEPT je moņné uskutoĉniť exkurziu so skupinou ņiakov
s maximálnym poĉtom 25 ņiakov postupne v oboch miestnostiach alebo
realizovať výučbu vmiestnostismax.poĉtomņiakov 25 asúĉasne výuĉbu v miestnosti
smax.poĉtom 10 ņiakov – podmienkousúdvajauĉitelia.

Obr. 1
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Obr. 2

Metodické materiály CEPT
Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek metodických materiálov pre výuĉbu
iVŃ – T zavádzaných tematických okruhov techniky (napr. Jednoduché stroje
a mechanizmy, Stroje a zariadenia v domácnosti, Elektrické spotrebiĉe
v domácnosti, Technická elektronika, Bytové inńtalácie, Údrņba domácnosti
a pod.) v ZŃ, bolo pre ĉinnosť CEPT nevyhnutné vytvoriť metodické materiály
spĺňajúce základné edukaĉné kritéria a umoņňujúce plniť poņiadavky iVŃ – T.
Najskôr sme vytvorili základnú ńtruktúru tvorby metodických materiálov, ktorá
je plne v súlade s cieľovými a obsahovými poņiadavkami platného iVŃ – T
a ktorá akceptuje poņiadavky vyjadrené taxnómiami pre oblasť kognitívnu,
psychomotoriskú i afektívnu. Okrem základných informaĉných textov
a obrazového materiálu, metodické materiály obsahujú vymedzenie základných
pojmov pre dané uĉivo a priebeņné pokyny a úlohy pre ņiakov i ńtudentov.
Metodické materiály v ich závere obsahujú aj úlohovú ĉasť, prostredníctvom
ktorej si môņu ņiaci preveriť rozsah a hĺbku práve osvojeného uĉiva. Závereĉné
otázky a úlohy metodických materiálov majú teoretický i praktický charakter
a môņu byť pouņité aj za úĉelom prezentácie výsledkov samońtúdia ņiaka
(dvojice ņiakov) pre kolektívom triedy. Úlohy a pokyny zamerané na praktickú
ĉasť obsahujú ĉinnosti, ktoré má ņiak vykonať, aby napr. prístroj alebo
zariadenie bezpeĉne ovládal, aby napr. poĉas spomalenej ĉinnosti prístroja
vysvetlil základný princíp jeho ĉinnosti a napr. aby demonńtroval základnú
údrņbu a pokyny BOZP pre prácu s vybraným prístrojom.
V rámci ńtúdia didaktiky techniky budúci uĉitelia techniky navrhujú modely
vyuĉovacích hodín techniky pre vybrané témy vyuĉovania a roĉníky ZŃ
s vyuņitím materiálno-technickej výbavy CEPT. Podieľajú sa tieņ na navrhovaní
a zhotovovaní metodických materiálov k jednotlivým prístrojom a zariadeniam.
Metodické materiály sú následne vyuņívané samotnými ńtudentmi tak v rámci
ńtúdia v CEPT, ako aj poĉas konania pedagogických praxí v ZŃ. Ńtudenti
techniky majú v CEPT vytvorené optimálne podmienky nielen na nadobúdanie
a rozvíjanie poznatkov o technických zariadeniach a prístrojoch, ale aj na
praktické ĉinnosti súvisiace s ich bezpeĉnou obsluhou a drobnou údrņbou.
Navrhnuté metodické materiály, ako je v ďalńom prezentovaný metodický
materiál Automatická práčka, sú urĉené na individuálnu alebo skupinovú aktívnu
a záņitkovú poznávaciu ĉinnosť ņiakov ZŃ, ńtudentov techniky a predpokladáme,
ņe neskôr aj ņiakov stredných odborných ńkôl vybraného zamerania. Uĉebná
téma spracovaná v metodickom materiáli predkladaná ņiakom k samostatnému
osvojovaniu a poznávaniu musí mať z metodického hľadiska primeraný
minimálny rozsah, aby obsahovala potrebné mnoņstvovzťahov a súvislosti
s preberaným uĉivom. Vńetky metodické materiály CEPT sú uĉiteľom techniky
v ZŃ sprístupnené na internete.
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Záver
Záverom je potrebné uviesť, ņe výstavba CEPT bude v rámci pilotného
projektu pokraĉovať do konca r. 2017. Niektoré prístroje a zariadenia budú
priebeņne podrobené ďalńím technickým úpravám do podoby „záņitkových“
uĉebných pomôcok. Samotný systém prevádzky CEPT bol v mesiaci marec
2017 v rámci workshop konzultovaný a spresnený samotnými uĉiteľmi techniky
pôsobiacimi v ZŃ v meste Preńov a jeho blízkom okolí. Azda najcennejńím
prínosom aktivít CEPT je, ņe nielen umoņňuje postupne a vhodnou gradáciou
poznávať tajomstvá princípov techniky a rozvíjať technické myslenie a ĉinnosti
spojené s technikou, ale významným spôsobom prispieva k popularizácii
techniky medzi ńkolopovinnou mládeņou. Túto skutoĉnosť nám umoņňujú
uviesť nańe skúsenosti z prvých návńtev a výuĉby ņiakov ZŃ v CEPT.
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