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ÚLOHA U ITE A CHÉMIE PRI TVORBE  
NOVÉHO KURIKULA 

Renata Bellová, Dana Blahútová 

Anotácia: Vyu ovanie chémie kladie na u ite ov vysoké požiadavky na prípravu a realizáciu 
vyu ovacieho procesu, ale zárove  im vytvára ve ké možnosti na aplikovanie a realizáciu 
problémového vyu ovania. Príspevok prináša poh ad autorky na zvyšovanie záujmu žiakov 
(študentov) o štúdium chémie tzv. „ innostným prístupom“. 

Abstract: From the perspective of preparation and execution of a teaching process, teaching 
chemistry poses high claims on teachers, but at the same time it also creates opportunities to 
apply and implement problem-based teaching. The contribution presents the authors’ views to 
increase a students’ interest in the study of chemistry by means of a so-called “active approach”.  

Moderná škola 21. storo ia ustupuje od požiadavky memorovania encyklo-
pedických vedomostí a orientuje sa na osvojovanie takých vedomostí, zru ností 
a postojov, ktoré vedú k riešeniu konkrétnych problémov v rôznych oblastiach 
udskej innosti. Úlohou školy je nau i  novú generáciu používa  nové informa -

né a komunika né technológie tak, aby slúžili pre skvalitnenie a zmysluplné pre-
žitie jednotlivca, prosperitu celej spolo nosti, ochranu a rozvoj života na Zemi.  

Vyu ovanie v tradi nej škole sa zameriava na výkon žiakov, u ite  sa sústre-
uje na úlohy, osnovy, asovo-tematické plány a ich plnenie. Výchova tradi ného

charakteru sa zameriava na plnenie úloh plánu, na akcie, innosti, výkony. Nespo-
kojnos  s tradi ným vyu ovaním ve akrát prejavili aj žiaci a ich rodi ia, o tiež p i-
spieva k širšiemu uplatneniu humanizácie vyu ovacieho procesu na našich ško-
lách. K cie om humanistickej školy ur ite patrí, aby prírodné vedy a v tom i chémia 
nebola prezentovaná ako postrach pre žiakov, ale aby v nej mohli objavova
zákonitosti prírody a vedeli si sami zdôvodni  jednoduché každodenné skúsenosti. 

Efektívne vyu ovanie a výchova je afektívna výchova. Akceptuje žiakove pocity, 
city, skúsenosti, zážitky, ašpirácie, hodnotenia, postoje, sebauplatnenie. To všetko 
sa uplat uje aj pri vyu ovaní chémie. Humanisticky orientovaný u ite  chémie 
ustupuje od memorovania jednotlivých poznatkov a nahrádza ho za tvorivé a di-
vergentné myslenie s následným sebahodnotením. V úlohách na premýš anie, 
komplementáciu, úvahy, následnú analýzu je potrebný širší asový priestor. Ten 
poskytujú skupinové formy práce, kde skupina samostatne diskutuje a premýš a
nad riešením problému. Z pedagogických a psychologických výskumov posledného 
desa ro ia vieme, že ak majú žiaci získa  viac ako len povrchné vedomosti, potre-
bujú by  aktívne zapojení do vzdelávania, mnohonásobne si objas ova  dôležité 
myšlienky, by  v kontakte s ostatnými spolužiakmi a vytvára  si vlastné závery na 
základe vlastných skúseností. Teda nemajú zosta  len pasívnymi prijímate mi no-
vých informácií z kníh alebo od u ite a.
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V oblasti prírodných vied denne pribúda ve ké množstvo nových poznatkov, 
ktoré sú výsledkom spolupráce mnohých vedcov. Aj žiaci musia pri osvojovaní si 
nových poznatkov využíva  v najširšej možnej miere medzipredmetové vz ahy. 
Komplexný poh ad na konkrétne u ivo vedie k u ah eniu u enia sa. Ukazuje sa, 
že prírodovedné vyu ovanie vychádzajúce z overených vedeckých poznatkov 
a používajúce aspo  základné vedecké metódy je zárove  vzorom pre žiakov, ako 
sa majú u i .

Prírodovedné u ivo ZŠ a gymnázií je štruktúrované špirálovite, s vä šinou 
pojmov sa žiak stretáva opakovane, každý rok, pri om o om postupne získava 
podrobnejšie a presnejšie informácie. Využívanie medzipredmetových vz ahov je 
doslovne „vynútené“ v samotnej nadväznosti u iva chémie na poznatky z iných 
p edmetov, ale ich zmysluplné uplat ovanie závisí od spolupráce všetkých vyu u-
júcich. Musia nabáda  žiakov k tomu, aby si vlastnou experimentálnou innos ou 
overovali a upev ovali poznatky z prírodných vied a nachádzali medzi nimi súvis-
losti. Výskumy, v ktorých bola sledovaná otázka medzipredmetových vz ahov, kde 
sa zis ovalo využívanie vedomostí rôznych predmetov na chémiu zistili, že najviac 
sa využívajú vedomosti z prírodopisu, biológie, fyziky, matematiky, zemepisu. Vy-
užívanie a aplikácia už osvojených poznatkov o chemických zákonitostiach zvýši 
ob úbenos  chémie medzi predmetmi. 

Do obsahu u iva chémie bolo v minulosti zaradené ve ké množstvo teore-
tických poznatkov týkajúcich sa štruktúry látok, všeobecných poznatkov o che-
mických reakciách, ako i ve ké množstvo faktov z anorganickej, organickej chémie 
a biochémie. To viedlo k tomu, že u ite  chémie sa celý as ponáh al pri realizácii 
asovo-tematických plánov a vôbec nemal as sa venova  otázkam spojených s oko-

litým svetom napriek tomu, že problémy spojené s prírodou a každodenným ži-
votom sú najviac zaujímavé. Ur itá zmena obsahu u iva chémie nastala v škol-
skom roku 1995/96, kedy sa zredukovalo u ivo zo všeobecnej chémie a vytvoril 
sa priestor na zaradenie u iva z chémie bežného života. Aj tieto zmeny sledovali 
zvýšenie záujmu žiakov o štúdium chémie. 

V návrhu modelu stredoškolského vzdelávania, ktorý vznikol ako výsledok 
projektu ŠPÚ v Bratislave Kurikulárna transformácia vyu ovania všeobecnovzdeláva-
cej zložky stredoškolského vzdelávania v procese prípravy mládeže pre požiadavky 
trhu práce, by malo vyu ovanie prejs  zásadnými zmenami. Obsah vzdelávania, 
ktorý prináša dnešné kurikulum, nezodpovedá dostato ne potrebám sú asného
loveka. V tabu ke je uvedený preh ad najdôležitejších zmien, ktoré by sa mali 

kurikulárnou transformáciou dosiahnu :
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Odkia  (sú asný stav) Kam (náš cie )
od poznania k rozvoju 
zru ností a schopností

rozvoj poznania najmä 
prostredníctvom zru ností
a schopností

encyklopedické vzdelávanie 
je prioritou  

výchova a vzdelávanie pre život 
je prioritou  

posil uje sa memorovanie  

(dôraz na reprodukciu 
informácií)  

rozvoj tvorivosti, schopnosti 
rieši  problémy (dôraz na 
pochopenie)  

rozvoj nižších kognitívnych 
funkcií

rozvoj vyšších kognitívnych 
funkcií

východisko – štruktúra 
vedných disciplín

východisko – zru nosti
a schopnosti potrebné pre 
riešenie životných situácií  N

íz
ka

 e
fe

kt
iv

it
a 

p
od

m
ie

n
en

á 
od

tr
h

n
u

to
s

ou
od

 ž
iv

ot
a 

uzavretie v predmete a vo 
vednej disciplíne  V

yš
ši

a 
ef

ek
ti

vi
ta

 p
re

p
oj

en
ím

 n
a 

re
ál

n
y 

ži
vo

t
reálne prepájanie predmetov 
cez problémy sveta okolo nás  
a života žiakov

minimálna možnos  výberu podstatné posilnenie 
výberovosti  

výchovný cie  je prioritou  sebavýchovný cie  je prioritou  
disciplína navonok je 
prioritou  

proporcia medzi disciplínou 
dovnútra a navonok  

orientácia na žiadaný výkon proporcia medzi orientáciou 
na žiadaný a vytý ený výkon  

orientácia na vyžadovanú 
zodpovednos

proporcia medzi vyžadovanou  
a vnútorne prijatou 
zodpovednos ou

orientácia na vonkajšie 
hodnotenie a akceptovanie 

proporcia medzi vonkajším 
hodnotením 
a sebahodnotením  N
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skuto ne preukázaná 
samostatnos

živelná, náhodná, formálna, 
krátkodobá spolupráca  

koncep ná, cielená, dlhodobá, 
mnohostranná tímová práca  

dôraz na vzdelávanie 
(u enie vedomosti)  

proporcia medzi vzdelávaním  
a výchovou (u enie správania 
sa k vonkajšiemu svetu)
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vyšší dôraz na rozširovanie 
identity (spolo nos  a životné 
prostredie)  
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Nové kurikulum vychádza zo štyroch základných princípov:
1. Žiak ako vzdelávajúci sa subjekt. 
2. Vzdelávanie spojené s reálnym životom.  
3. Neu i  každého všetko. 
4. Da  školám, rodi om a žiakom vä šiu vo nos .

Prvé dva princípy sa dotýkajú predovšetkým iného chápania vz ahov medzi 
žiakom, u ite om a u ivom. Cie om vzdelávania nemá by  „u ivo odu ené pod a
tematického plánu“, ale vzdelaný, osobnostne rozvinutý lovek. alšie dva princípy 
vychádzajú z poznania, že objem informácií, ktoré by mal žiak zvládnu  pod a sú-
asného kurikula, je neprimeraný. Zásadná redukcia faktografického obsahu 

v chémii je preto nevyhnutná. Kým k tomuto dôjde, je len na samotnom u ite ovi, 
ako bude aplikova  zmeny do vyu ovania chémie, ktoré by sa mali dosiahnu  ku-
rikulárnou transformáciou. 

Vyu ovanie chémie kladie na u ite ov vysoké požiadavky na prípravu a rea-
lizáciu vyu ovacieho procesu, ale zárove  im vytvára ve ké možnosti na aplikovanie 
problémového vyu ovania. Je dôležité, aby u ite  chémie vedel zauja  správny postoj 
k novým, moderným kognitívnym procesom, ale i k netradi ným modernitova-
ným metódam vo vyu ovaní chémie a zárove  prostredníctvom dobre zvolených 
metód, foriem, princípov i didaktických prostriedkov sprostredkoval žiakom (štu-
dentom) dostatok informácií. Pre podobné prístupy v edukácii existuje pomenova-
nie „ inné u enie“, resp. „ innostný prístup“. Niektoré sú asovo náro né a reali-
zujú sa po as celého vyu ovania (vyu ovacej hodiny), ale asto sta í do vyu ovania
zaradi  1 prípadne viac metodických obratov a tak žiaka motivova  k myšlienkovej 
innosti, aktivizova  ho. Je len na samotnom u ite ovi, i tradi né vyu ovanie oživí 

nejakým metodickým obratom, alebo ho úplne nahradí problémovým vyu ovaním. 
Je to náro né najmä z h adiska asu, i z h adiska prípravy, stihnú  sledova  u ebné
osnovy a realizova  problémové vyu ovanie a v nich sa venova  nielen dobrým, 
ale i prospechovo slabším žiakom.  

Jenou z možností, ako realizova  „ innostný prístup“ je projektové vyu o-
vanie, v ktorom sa využívajú i medzipredmetové väzby. Realizácia projektového 
vyu ovania nie je pre u ite a chémie jednoduchá, pretože vyžaduje: 

asovo náro nú prípravu, 
pohotové reakcie na nepredvídané otázky a nápady žiakov, 
schopnos  vecne oponova  a argumentmi vysvet ova  nesprávne poznatky a po-
stupy,
taktné vystupovanie vo vzájomných „partnerských“ diskusiách so žiakmi, 
veku primerané usmernenie pri verifikácii nastolených hypotéz.  

Snahou u ite a chémie by malo by  vybudova  u žiakov kladný vz ah k chémii 
ako predmetu, prostredníctvom ktorého sa môže rozvíja  ich cítenie, myslenie, 
tvorivos  a následná sebarealizácia v rôznych oblastiach života, ktoré s chémiou 
budú súvisie .
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Úloha u ite a pri projektovom vyu ovaní je nasledovná: 
oboznámi žiakov so špecifickými (konkrétnymi) cie mi – ak žiaci vedia, o je 
cie om a obsahom vyu ovania, zvyšuje to ich motiváciu k osvojovaniu si nových 
poznatkov,
zostaví problémové iastkové úlohy, prostredníctvom ktorých žiaci tvorivo ap-
likujú základné pojmy pod a platných princípov, zákonov, teórií, 
navrhne používanie všeobecne uznávaných metód práce, ktoré vychádzajú z tvo-
rivých schopností práce, 
poskytne základný preh ad literatúry potrebnej na zvládnutie úloh, 
sleduje priebeh práce študentov, usmer uje ich v prípade potreby, 
preveruje výsledky práce a hodnotí ich v závislosti od úrovne triedy, jednotli-
vých žiakov, t.j. diferencovane, 
podporuje sebahodnotenie žiakov, 
vypracuje závere né hodnotenie projektov – upozorní na nedostatky, zdôrazní 
klady,
pomáha pri príprave obhajoby projektu – pokúsi sa priblíži  ju úrovni obhajoby 
vedeckej práce, 
snaží sa zapoji  kolektív triedy do života miestnej komunity s poukazom na 
globálne riešenie problémov.  

Pozitíva projektového vyu ovania v predmete chémia je v nasledovnom: 
Vlastná motivácia žiaka – u ite  využíva prirodzenú zvedavos  žiaka a jeho snahu 
prezentova  vlastné názory, poznatky i osobné skúsenosti pred rovesníkmi, 
rados  z objavovania, skúmania, experimentovania. 
Predchádzanie pre ažovaniu pamäte – dôraz sa kladie na riešenie úloh 
a otázok zameraných na tvorivé, divergentné myslenie, pri om žiak môže po-
užíva  odbornú literatúru s podporou informa ných a multimediálnych tech-
nolegií. 
Odstránenie stresu z vyu ovacích hodín – odstránenie asového stresu, alej 
stresu zo skúšania (pamä ové úlohy, osobné zlyhanie v danom ase), stresu 
z klasifikácie známkou. 
Zrušenie suverénneho postavenia školského u ebného textu – podporuje sa 
práca s informa nými fondami – žiak sa u í pracova  so slovníkmi, encyklopé-
diami, u í sa spracováva  poznámky, využíva knižni né a po íta ové služby. 
U enie sa kooperácii v atmosfére rovnoprávnosti a vzájomnej pomoci – žiak 
sa v innosti u í, o znamená zodpovednos , povinnos , koordinácia postupov, 
podria ovanie, spolupráca, pomoc, tolerancia, riešenie konfliktov apod. 
Posilnenie zážitkovej sféry žiaka na úkor samotného výkonu – nie je dôležité 
množstvo informácií, ale zaujímavé informácie, aplikované na svoje najbližšie 
okolie, na svoje sobné zážitky a skúsenosti, prežívanie spoluzodpovednosti za 
vlastné riešenia. 
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Rozvoj kreativity – oce uje sa originalita riešení, vlastné postupy a námety na 
zlepšenie stavu, riešenie tvorivých a hodnotiacich úloh, uplatnenie brainstor-
mingu pri h adaní východísk apod. 
Iný prístup u ite a – zmena jeho postavenia v procese interakcie so žiakom, 
ustupuje autoritatívne pôsobenie u ite a a mení sa na partnerský vz ah, zame-
raný na riešenie spolo ného problému, prejavuje sa humanistické správanie 
k žiakom so slabším prospechom, pretože u ite  nesleduje samotný výkon, ale 
najmä osobnostný prístup k riešeniu problémových úloh. 

Projektové vyu ovanie zdôraz uje vz ahy medzi jednotlivými disciplínami 
prírodných vied, pri om poukazuje na spojitos  vedy a spolo nosti s dôrazom na 
humanistické prvky vo výchove. Žiaci teda nezískavajú iba nové poznatky z oblasti 
prírodných vied, nerozširujú si iba svoj pojmový aparát, ale projektové vyu ovanie 
vplýva aj na rozvoj osobnostných vlastností žiakov. Projektové úlohy slúžia žiakom 
po as celej školskej dochádzky, iastkové úlohy môžu alej rozpracova  a využíva
k vypracovaniu rôznych referátov, prezentácií, v sú ažiach, olympiádach, apod. 

Záver

Úlohou u ite a je predovšetkým u ah ova  žiakom – študentom proces 
u enia sa. Je známe, že u enie nie je jednoduchá práca a k jej zvládnutie nesta í
len dostato ný prísun informácií. I ke  v sú asnosti nastupujú do vyu ovacieho 
procesu stále nové informa né technológie, u ite  chémie zostane i na alej neza-
stupite ným inite om, ktorý u ah uje žiakom (študentom) poznáva  prírodné zá-
konitosti, usmer uje vyu ovanie k participatívnemu, interaktívnemu, zážitkovému 
u eniu, ktoré je založené nielen nadobúdaní nových vedomostí, ale i na skúse-
nostiach a je prepojené so životom. 


