
 N Á Z O R Y  O D B O R N Í K O V

18  KATOLÍCKY učiteľ        1-2/2008–09 

Spustením reformy si školy pripravu-
jú svoje školské vzdelávacie programy. 
V školských vzdelávacích programoch 
katolíckych škôl by sa mal odzrkadľovať 
duch katolíckej školy. Katolícke pedago-
gické a katechetické centrum, n. o. sa na 
vzdelávaniach pre vedúcich pedagogických 
zamestnancov katolíckych škôl:
• školský manažment
• spiritualita riaditeľa katolíckej školy
• vedúci predmetových komisií a metodic-

kých združení
spolu s pedagógmi zamýšľalo nad pro-

gramom katolíckych škôl, ktorý by mal 
mať zakomponovaný pastoračný program. 
Katolícka škola svojim programom oslovu-
je žiakov a rodičov a pozýva ich k životu ná-
deje. Pastoračný program nie je len o ponu-
ke duchovného programu, ale je základnou 
profiláciou katolíckej školy spočívajúcej vo 
vytvorení chráneného prostredia pre dozrie-
vanie a rozvíjanie celej osobnosti žiaka tak 
po ľudskej ako aj po duchovnej stránke. Ka-
tolícka škola je službou Cirkvi, preto v jej 
programe majú svoje miesto poradenstvo 
(pre žiakov a rodičov) , výchova k diakonii 
(konkrétne aktivity sociálnej služby), edu-

kačné projekty, ponuky rozvíjajúce spolo-
čenský život (ponuky pre oslovenie rodičov 
a verejnosti), ponuky rozvíjajúce školskú kul-
túru. Toto všetko vedie k rozvoju ľudského 
a spirituálneho rozmeru žiaka, k pozvaniu 
nie len do ľudského spoločenstva ale aj 
k pozvaniu do spoločenstva s Bohom. Mož-
no práve tvorba školského programu nám 
pomôže prehodnotiť doterajší pastoračný 
program a umožní nám rozvíjať všetky jeho 
prvky.

Jana Hurajtová,
KPKC

Pastoračný program katolíckej školy

Dnešná reforma školstva vo zvýšenej 
miere očakáva od učiteľa, aby v edukačnom 
procese plnil úlohu koordinátora. Žiak nie 
je len objektom výchovno-vzdelávacieho 
procesu, ale aj jeho subjektom. Reforma 
ponúka progresívne spôsoby edukačného 
vzdelávania. Cieľom výchovno-vzdeláva-
cieho procesu je rozvoj všetkých zložiek 
osobnosti žiaka, t.j. kognitívnej, afektív-
nej a psychomotorickej. Úlohou učiteľa je 
pripraviť vyučovaciu hodinu tak, aby žiaci 
vnímali dôležitosť vzdelávania, a aby sami 
objavovali, či spoznávali pravdy.

Pri príprave vyučovacej hodiny si učiteľ 
stanoví špecifické ciele. Rozvrhne vyučova-
ciu hodinu a vyberie náplň hodiny. Pripraví 
si pomôcky, ktoré použije vo výchovno-
vzdelávacom procese. Nesmie zabudnúť ani 
na spôsob sledovania a hodnotenia žiakov, 
nakoľko sa im darí postupovať v učení.

K príprave pomôcok na vyučovanie pa-
tria aj pracovné listy. Donedávna prevládal 
trend, že úlohou pracovných listov je opa-
kovanie učiva. Pracovné listy sa používali 
len na I. stupni základných škôl. Vo vyšších 
ročníkoch boli len doplnkom k učebnici. 
(Průcha, J., 1991). Dnešná reforma ponúka 

bohatšiu škálu využitia pracovných listov. 
V súčasnosti sa pri tvorbe úloh v pracov-
ných listoch zohľadňuje ich náročnosť. 
Úlohy a cvičenia v pracovných listoch sa 
zameriavajú na samostatnú prácu žiaka aj 
vo vyšších ročníkoch. Neplnia len úlohu 
opakovacích cvičení, ale tiež motivačných, 
expozičných a fixačných úloh. Zadania 
úloh korešpondujú s jednotlivými úrovňami 
špecifických cieľov v kognitívnej, afektívnej 
a psychomotorickej oblasti. Takto zadáva-
né úlohy vedú žiakov k získavaniu nových 
vedomostí a zručností alebo k prehĺbeniu 
už získaných poznatkov.

Výhodou pracovných listov je, že pobá-
dajú žiakov k samostatnému objavovaniu 
nových skutočností. Vysvetľujú žiakom 
postup pri tomto objavovaní. V niektorých 
prípadoch im poskytujú správne odpovede 
alebo plnia pomocnú funkciu v prípade ťaž-
kostí. (Kyriacou, Ch., 1991).
Prečo používať pracovné listy?
Dôvodov je hneď niekoľko: 
– úlohy a cvičenia sú prispôsobené schop-

nostiam žiakov;
– žiaci získavajú nové vedomosti, podľa 

úrovne špecifických cieľov;

– vplývajú na rozvoj samostatnej činnosti 
žiakov.
Pri príprave pracovných listov učiteľ 

nesmie zabudnúť na kvalitatívnu stránku 
pracovného listu: dobrú grafickú úpravu, 
vecnú náplň a pútavý obsah. Ďalšou dôle-
žitou podmienkou pri príprave pracovných 
listov je ich efektívne využitie. Učiteľ má ve-
dieť použiť pracovný list vo vhodnom čase 
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Postup pri tvorbe pracovných listov:
– stanovenie špecifických cieľov;
– príprava štruktúry hodiny;
– tvorba úloh a cvičení pre jednotlivé časti 

vyučovacej hodiny;
– výber typov úloh;
– samotná tvorba pracovného listu;
– využitie pracovného listu na vyučovacej 

hodine.
Každý učiteľ si môže sám pripraviť pra-

covné listy na akúkoľvek tému. Pomôžu 
mu pri zefektívňovaní práce a k vytvoreniu 
tvorivej pracovnej atmosféry vo výchovno-
vzdelávacom procese.

Mgr. Zuzana Hovancová
metodik

Využitie pracovných
listov vo vyučovacom procese
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Zdroj: Priebežné vzdelávanie riaditeľov katolíckych škôl „Spiritualita riaditeľa katolíckej ško-
ly“. Prednášajúci: ThDr. Tibor Reimer, PhD. (Marec 2008)
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