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Čím	 ďalej,	 tým	 viac	 sa	 stretávame	 zo	 strany	 našich	
klientov	s	tým,	že	požadujú	odborné,	niekedy	až	špe-
cifické	 vzdelanie,	 schopnosti	 a	 zručnosti	 od	 nových	
zamestnancov.	 Dnes	 je	 to	 absolútny	 trend,	 ktorý,	
myslím	si,	bude	pokračovať.	

Je	veľa	voľných	pracovných	pozícií,	ktoré	aj	pri	veľkom	
počte	uchádzačov	o	zamestnanienie	sú	zamestnáva-
telia	 schopní	 obsadiť.	 Nožnice	 sa	 roztvárajú.	 Tento	
fenomén	 je	 jednoznačne	 spôsobený	zlou	 štruktúrou	
vzdelania	 uchádzačov	 o	 zamestnanie,	 ako	 aj	 absol-
ventov.

Akí sú teda podľa vás dnešní absolventi? Aké 
majú nároky, keď hľadajú prvé zamestnanie? 

Samozrejme,	 že	 nemôžem	 a	 nechcem	 túto	 skupinu	
mladých	ľudí	generalizovať.	Sú	aj	takí,	aj	takí.	Pravda	
je,	 že	 často	 sa	 stretávame	 s	 prípadmi,	 že	 absolventi	
nemajú	poňatie,	 či	 po	 type	 ich	vzdelania	 je	na	 trhu	
práce	vôbec	dopyt.	S	tým	potom	súvisia	aj	ich	absolút-
ne	nereálne	či	úplne	prehnané	požiadavky	a	očakáva-
nia	na	pracovných	pohovoroch.

Myslíte si, že sú dnešní absolventi pripravení pre 
trh práce? Čo môže žiak urobiť ešte počas školy 
inak alebo lepšie ako jeho rovesníci, aby mal vyš-
šie šance uplatniť sa na trhu práce? 

Tiež	 by	 som	odpovedal,	 že	 ako	 ktorí.	 Sú	 absolventi,	
ktorí	 môžu	 nastúpiť	 na	 pracovnú	 pozíciu	 prakticky	
okamžite,	ale	sú	aj	takí,	ktorí	musia	prejsť	zdĺhavým	
a	nákladným	zaškolením,	v	horšom	prípade	preško-
lením.	Absolventi	môžu	 ešte	 počas	 štúdia,	 z	môjho	
pohľadu,	robiť	kopec	vecí,	aby	zvýšili	svoje	uplatnenie	
na	trhu	práce.	Môžu	zlepšovať	svoju	jazykovú	vybave-
nosť,	počítačové	zručnosti,	najlepšie	ale	je,	ak	absol-
vent	už	počas	štúdia	praxoval	vo	firme,	do	ktorej	po	
štúdiu	aj	nastúpi.

Teraz sa začal nový školský rok a o chvíľočku sa 
budú deviataci rozhodovať pre strednú školu 

a tým aj budúce povolanie. Akú radu by ste im 
dali? Na čo sa majú sústrediť?

Odporúčal	by	som	im,	aby	sa	poradili.	Aby	sa	poradili	
nielen	s	rodičmi,	ale	aj	so	školskými	poradcami,	ktorí	
sú	oboznámení	s	dopytom	na	pracovnom	trhu,	s	mož-
nosťami	a	kapacitami	konkrétnych	žiakov,	ale	hlavne	
tieto	dve	skutočnosti	vedia	v	zásade	objektívne	pre-
pojiť.	Odporúčal	by	som	im	teda	reflektovať	na	odpo-
rúčania	ako	rodičov,	tak	školských	poradcov	a	na	ich	
základe	sa	rozhodovať.

Mali by sa podľa vás deti pre štúdium na strednej 
škole rozhodnúť výhradne sami, s pomocou ro-
diča alebo by mal v tomto rozhodnúť sám rodič? 
Myslíte si, že sa v tomto veku vedia deti správne 
rozhodnúť aj samy?

Ako	 som	 už	 spomínal	 v	 predchádzajúcej	 odpovedi,	
malo	by	ísť	o	rozhodnutie	dieťaťa,	pri	ktorom	by	mal	
brať	na	 zreteľ	 odporúčanie	 rodičov	 aj	 školských	po-
radcov.

Čo	sa	 týka	deviatakov,	nemyslím	si,	že	sú	samostat-
ne	schopní	vyhodnotiť	všetky	relevantné	skutočnos-
ti,	 ktoré	majú	alebo	môžu	mať	 vplyv	na	 ich	budúce	
vzdelanie	a	uplatnenie	na	trhu	práce.	Preto	hovorím,	
že	by	sa	mali	určite	poradiť	a	určite	svoje	rozhodnutie	
konzultovať.

Čo je dôležité pri výbere strednej školy? Na čo by 
mali deviataci, a teda aj rodičia myslieť z pohľadu 
budúceho zamestnania?

V	 prvom	 rade	 by	 podľa	môjho	 názoru	mali	 zohľad-
ňovať	 ich	 uplatniteľnosť	 na	 trhu	 práce	 po	 ukonče-
ní	 vzdelávacieho	 procesu.	V	 druhom	 rade	možnosti 
a	kapacity	dieťaťa	úspešne	absolvovať	vybraný	študij-
ný	alebo	učebný	odbor.

Veľa sa hovorí o duálnom vzdelávaní. Vidíte 
v ňom zmysel? Pre akých žiakov by ste odporučili 

Adaptívne učenie súvisí najmä s využívaním moder-
nýchtechnológií prostredníctvom počítačov, tabletov či 
smartfónov. V tých u detí v školskom veku mnohí vidia 
skôr prostriedok na zábavu, a nie prospešný obsah vhod-
ný na výučbu. Adaptívne softvéry to však môžu zmeniť...

Existujú	rôzne	učebné	softvéry,	rôzne	multimediálne	
programy	a	interaktívne	portály,	ktoré	sú	učiteľom	do-
stupné	a	môžu	ich	využívať	na	vyučovacích	hodinách.	
Žiadny	z	nich	však	nevyužíva	základné	princípy	adap-
tívneho	učenia	–	neprispôsobujú	obsah	konkrétnemu	
žiakovi	podľa	jeho	schopností.	A	to	je	problém.

Využitie	adaptívneho	učenia	vo	výučbe	dokáže	moti-
vovať	žiakov	a	umožní	im	precvičiť	si	základné	učivo	
svojím	 tempom	 pomocou	 individuálne	 pridelených	
otázok	 a	 úloh.	Ak	má	 žiak	 s	 učivom	problém,	 adap-

tívny	softvér	mu	poskytne	také	otázky	a	úlohy,	ktoré	
zvládne,	a	postupne	mu	bude	obsah	sťažovať,	až	kým	
dosiahne	požadovanú	znalosť	preberaného	učiva.	Po-
zrime	sa	však	aj	na	opačnú	situáciu.	Šikovný	žiak	učivo	

duálne vzdelávania? Je vhodné pre všetkých?

Duálne	 vzdelávanie	 hodnotím	 veľmi	 pozitívne	 ako	
jeden	z	nástrojov	na	riešenie	nelichotivej	situácie	vo	
formálnom	systéme	vzdelávania	na	Slovensku.	Dá	sa	
povedať,	že	duálny	systém	je	výhodný	predovšetkým	
pre	žiakov,	ktorí	sú	rozhodnutí	mať	v	rukách	odborné	
vzdelanie	či	remeslo	v	oblasti,	ktorá	ich	zaujíma,	baví.	
Žiaci,	ktorí	sú	rozhodnutí	získať	všeobecné	vzdelanie	
ako	nástroj	prípravy	na	štúdium	na	vysokej	škole,	si	
vyberajú	skôr	všeobecno-vzdelávacie	inštitúcie,	teda	
gymnáziá	miesto	stredných	odborných	škôl.	Ukonče-
nie	strednej	odbornej	školy	však	nebráni	pokračovať 
v	štúdiu	na	vysokej	škole.

Myslíte si, že aj absolventi stredných odborných 
škôl majú šancu uspieť na dnešnom trhu práce? 

Určite.	Myslím	si,	že	absolventi	stredných	škôl	majú	
šancu	uplatniť	sa	na	trhu	práce.	Čím	viac	skúsenos-
tí	a	zručností	získajú	počas	vzdelávacieho	procesu	aj	
prostredníctvom	duálneho	vzdelávania,	tým	bude	ich	
uplatniteľnosť	vyššia	a	vyššia.

Ak	ste	kariérny	poradca,	žiak,	rodič	a	máte	otázky	tý-
kajúce	sa	systému	duálneho	vzdelávania,	pošlite	nám	
ich	na	adresu	info@dualnysystem.sk.

Zdroj:	ŠIOV

ČO PRINÁŠA A VYŽADUJE 
ADAPTÍVNE UČENIE?

Zdroj:	Internet
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pochopí	veľmi	rýchlo,	a	tak	mu	softvér	ponúkne	ťaž-
šie	 otázky,	 pomocou	 ktorých	 ďalej	 napreduje	 a	 zdo-
konaľuje	sa,	kým	si	iní	precvičujú	nevyhnutný	základ.	
Zlepšuje	sa	efektívnosť	výučby	aj	pracovné	prostredie,	
pretože	žiadny	žiak	nie	je	stresovaný	množstvom	pri-
delených	úloh	či	znudený	ich	nedostatkom.	Každý	žiak	
rieši	otázky	a	úlohy	prispôsobené	jeho	úrovni	a	efek-
tívne	využíva	čas	pridelený	na	ich	riešenie.	

Práce	 s	 digitálnymi	 technológiami	 sa	môžu	 niektorí	
učitelia	obávať.	Ak	k	tomu	pridáme	pojmy	ako	umelá	
inteligencia	či	vnútorný	algoritmus	adaptívneho	sof-
tvéru,	ktorý	sa	sám	zdokonaľuje	na	základe	skúseností	
z	odpovedí	žiakov	na	jednotlivé	otázky	a	úlohy,	môže	
to	byť	skutočne	odrádzajúce.	

Otázkou,	či	 je	naozaj	na	mieste	mať	strach	z	„evolú-
cie	výučby“	smerom	k	digitalizácii,	sa	dostávame	späť 
k	úvodu	–	ak	sú	moderné	technológie	využívané	pro-
spešne,	napríklad	na	výučbu	s	použitím	adaptívneho	
softvéru,	 je	 to	 krok	 vpred.	Digitalizácia	 výučby	 totiž 
v	tomto	prípade	prináša	možnosti,	ktoré	sa	pri	klasic-
kej	 forme	 za	 bežných	 podmienok	 nedajú	 dosiahnuť.	
Príkladom	je	individualizácia	vzdelávania.	Vo	svete	už	
existuje	viacero	adaptívnych	softvérov,	ktoré	prinášajú	
žiakom	individualizovaný	obsah.	

Aké výhody takýto softvér prináša?
	 	Každý	 žiak	 pracuje	 na	 individuálne	 pridelených	
otázkach,	 ktoré	 sú	motivujúce	 vďaka	 primeranej	
úrovni	obťažnosti.

	 	Zásah	 učiteľa	 je	 vítaný,	 ale	 nie	 je	 nevyhnut-
ný.	Učiteľ	 sa	môže	venovať	 tým	žiakom,	ktorí	ho 
potrebujú.	

	 	Každý	 žiak	 zvládne	 predkladané	 učivo	 tak,	 aby	
vzdelávanie	mohlo	efektívne	napredovať.

	 	Žiadneho	 žiaka	 nebrzdí	 tempo	 iných	 žiakov 
v	 triede,	 čo	 učiteľovi	 uľahčuje	 efektívne	 plnenie	
jednotlivých	vzdelávacích	cieľov.

	 	Učiteľ	má	prehľad	o	každom	žiakovi.	Vie,	čo	práve	
robí,	ako	sa	mu	darí,	ako	napreduje.	

	 	Učiteľ	má	prehľad	o	celej	triede.	Vie	zhodnotiť	vý-
sledky	a	posúdiť,	 či	a	ako	 trieda	zvláda	potrebné	
učivo	a	navrhnúť	prípadné	ďalšie	precvičovanie.	

	 	Vyučovanie	 napriek	 použitiu	 adaptívneho	 sof-
tvéru	 v	 počítači,	 tablete	 či	 smartfóne	 nie	 je	 se-
parované	 od	 používania	 klasických	 pomôcok 
a	ručných	výpočtov.	

Prvý	softvér	založený	na	princípoch	adaptívneho	uče-
nia	na	Slovensku	dostal	názov	Vedomat.	Slovenským	
žiakom,	učiteľom,	ale	aj	rodičom	ho	prináša	odborné	
nakladateľstvo	RAABE	Slovensko.	Cieľom	softvéru	 je	
umožniť	prístup	k	 individuálne	prispôsobenému	ob-
sahu	všetkým	žiakom,	čo	zefektívni	výučbu	a	motivu-
je	 ich	k	napredovaniu.	Učitelia	si	ho	spolu	so	žiakmi	
môžu	zadarmo	vyskúšať	na	jeden	mesiac.	Softvér	za-
tiaľ	 obsahuje	 matematiku	 pre	 2.	 stupeň	 základných	
škôl	a	príslušné	ročníky	osemročného	gymnázia,	pri-
pravujú	sa	však	aj	prírodovedné	predmety.

Zdroj:	Ing.	Róbert	Chudý,	RAABE	Slovensko

FÍNSKE (NIELEN) ŠKOLSTVO
NA VLASTNEJ KOŽI

Fínsko	 je	 dlhodobo	 považované	 za	 krajinu	 s	 jed-
ným	z	najlepších	vzdelávacích	systémov	na	svete,	
čo	pri	návšteve	krajiny	ocenil	aj	prezident	SR	An-
drej	Kiska,	 keď	uviedol,	 že	„Fíni postavili pokrok 
na kvalitnom školstve a výskume, prepojili ho 
s praxou.“	Dôkazom	toho	sú	aj	vynikajúce	výsledky,	
ktoré	fínski	študenti	pravidelne	dosahujú	v	každo-
ročnom	testovaní	PISA,	kde	sa	v	rámci	krajín	OECD	
pravidelne	 umiestňujú	 na	 popredných	 priečkach.	
Napriek	istému	zhoršeniu	výsledkov	v	posledných	
rokoch	 zapríčinenému	 jednak	 škrtmi	 výdajov	 na	
vzdelanie	 zapríčinenými	 klesajúcou	 ekonomic-
kou	výkonnosťou	krajiny,	ale	tiež	faktormi,	ako	 je	
zvyšujúci	 sa	 rozdiel	medzi	 študijnými	výsledkami	
dievčat	 a	 chlapcov	 či	 nárastom	 času,	 ktorý	 fínski	
študenti	 trávia	 pred	 obrazovkou,	 ponúka	 Fínsko	
stále	príklad	toho,	ako	môže	relatívne	malá	krajina	
s	populáciou	podobnou	 tej	 slovenskej	produkovať	
študentov	na	vrcholovej	svetovej	úrovni.	Paradox-
ne,	 spomenuté	 zhoršenie,	 i	 keď	 zatiaľ	 v	 podstate	
bezvýznamné,	môže	poukazovať	na	to,	aké	dôležité	
je	 zabezpečiť	 dostatok	financií	na	 vzdelávací	 sys-
tém	–	zdá	sa,	že	ich	nedostatok	sa	dokáže	prejaviť	

na	kvalite	školstva	rýchlejšie,	ako	by	si	človek	mo-
hol	myslieť,	 a	 to	 aj	 v	prípade,	 ak	 je	 to	 vaše	práve	
jedným	z	najlepších	na	svete.	

Detailne	 sme	 sa	 príčinám	úspechu	 fínskeho	 škol-
stva	venovali	už	v	minulosti	v	texte	Ľubomíra	Paj-
tinku,	 preto	 vám	 tentoraz	 prinášame	 rozhovor	 so	
slovenskou	študentkou	Alexandrou,	ktorá	študova-
la	na	Laurea	University	v	Espoo	neďaleko	Helsínk	a	
na	Východofínskej	univerzite	v	Joensuu,	teda	mala	
možnosť	zažiť	Fínsko	na	vlastnej	koži.

Ahoj, Alexandra, prečo si sa rozhodla práve pre 
Fínsko?
Vždy	 som	 sa	 zaujímala	 o	 Fínsko,	 fascinovala	 ma	
jeho	kultúra	a	krajina	ako	 taká.	Pôvodne	som	do-
konca	 premýšľala	 nad	 štúdiom	 fínskeho	 jazyka	 a	
kultúry	na	Filozofickej	 fakulte	Univerzity	Komen-
ského	v	Bratislave,	nakoniec	som	sa	však	rozhodla	
študovať	 biznis.	 Vo	 výbere	 zohrala,	 samozrejme,	
úlohu	aj	povestná	kvalita	fínskeho	školstva	–	štú-
dium	som	teda	chápala	tiež	ako	vhodnú	voľbu	aj	z	
pohľadu	prínosu	pre	moju	kariérnu	budúcnosť.

Často sa hovorí, že krajina je presne taká, akí 
sú jej obyvatelia. Akí sú teda Fíni?
Toto	je	veľmi	ťažká	otázka,	keďže	podľa	môjho	ná-
zoru	 je	 takmer	vždy	nemožné	generalizovať	ohľa-
dom	 takej	 veľkej	 skupiny,	 akou	 je	 národ.	 Zároveň	
nie	 som	 expert	 na	 fínsku	 kultúru	 a	 svoje	 názory	
mám	založené	výhradne	na	 svojej	osobnej	 skúse-
nosti.	Z	môjho	pohľadu	sú	teda	Fíni	predovšetkým	
veľmi	príjemní	 ľudia,	ochotní	kedykoľvek	pomôcť,	
a	 to	 aj	 úplne	 neznámemu	 človeku.	 Raz	 po	 ces-
te	 do	 školy	 mi	 napríklad	 spadla	 reťaz	 na	 bicykli	

Zdroj:	Osobný	archív	autora


	Strany z UCN-oktober-2017-NAHLAD-5
	Strany z UCN-oktober-2017-NAHLAD-5-2

