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1 Úvod

Vyučovanie informatiky ako všeobecnovzdelávacieho predmetu na Slovensku je ešte stále vo fáze
vývoja. Chýbajú metodické pomôcky, obsahová náplň sa neustále mení. Tento problém neregistru-
jeme iba na Slovensku. Registrujú ho odborníci vo veľa krajinách, o čom svedčí množstvo publikácií
a rôznych koncepcií.

V našej práci sa zameriame na prvú časť prípravy na maturitu. Pre voliteľnú informatiku nie sú
známe platné osnovy, pre učiteľov existuje iba veľmi málo metodických pomôcok. My sa budeme
snažiť dokumenty vytvoriť kvalifikovane využitím pravidiel pedagogického výskumu. Tie síce budú
určené špeciálne pre študentov spĺňajúcich istý profil, ale učitelia ich budú môcť prispôsobiť aj pre
svojich študentov, alebo sa nimi budú môcť aspoň inšpirovať. Dôležité je tiež poznamenať, že sa
zameriame na štvorročné alebo osemročné gymnáziá. Ak bude niekto tvoriť metodiku pre stredné
odborné školy, bude môcť vychádzať aj z našej práce.

Súčasťou práce je aj súbor aktivít, ktoré môže učiteľ využiť na svojich hodinách. Metodika je
reakciou aj na meniace sa cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky,
pozri [Špú08], [Špú10]. Vychádzať ale budeme hlavne z cieľových požiadaviek [Špú08], pretože nové
cieľové požiadavky boli platné až ku koncu výskumu.

Do metodiky sme zapracovali skúsenosti učiteľov, odborníkov a aj svetový trend vo vyučovaní
informatiky. Ďalším zdrojom poznatkov boli autorkine skúsenosti z práce s nadanými žiakmi v
oblasti informatiky, napr. [Lip09, SŠ10] a predchádzajúceho vyučovania semináru z informatiky na
gymnáziu, projektu prípravy študentov na maturitu z informatiky a prijímacie pohovory na vysoké
školy a Ďalšieho vzdelávania učiteľov v predmete informatika a hlavne z aplikácie jednotlivých
iterácií metodík na strednej škole.

V práci prezentujeme výskumný projekt, jeho tému, ciele a otázky, zvolíme výskumnú metodo-
lógiu, stratégiu a metódy, ktoré použijeme. Popisujeme vývoj informatiky z historického hľadiska,
čo nám pomôže inšpirovať sa pozitívami a vyvarovať sa chybám z minulosti. Skúmame názory na
vyučovanie informatiky a skúsenosti vo svete, zameriavame sa na štúdium, ktoré je prípravou na
záverečné skúšky a štúdium na vysokej škole. Predkladáme oficiálne pedagogické dokumenty via-
žúce sa k téme nášho výskumu a ich dôsledky. Popisujeme taxonómie vzdelávacích cieľov a etapy
poznávacieho procesu, ktoré budeme potrebovať pri tvorbe vzdelávacích cieľov a súboru aktivít v
metodike.

Ďalej v práci popisujeme celý priebeh výskumu, použité metódy a ich výsledky. Analyzujeme,
aký obsah by mal pokrývať predmet, ktorý je predmetom výskumu, zisťujeme reálne výkony
študentov, vytvárame časovo-tematický plán, metodiku vybraných tém a ďalšie postrehy, ktoré
môžu pomôcť učiteľovi pri vyučovaní informatiky.

Nakoniec prezentujeme výsledky projektu dizertačnej práce a odpovede na otázky výskumného
projektu.

2 Ciele dizertačnej práce

Cieľom dizertačného výskumu bolo vytvoriť metodiku pre vyučovanie informatiky ako všeobec-
novzdelávacieho predmetu v príprave na maturitnú skúšku. Z dôvodu rozsahu práce sme výskum
smerovali iba pre prvý ročník prípravy na maturitnú skúšku

Metodika, ktorú sme vytvorili, zahŕňa:

• časovo-tematický plán,

• vstupné požiadavky a výstupné štandardy,

• cieľové požiadavky vybraných tém,

• metodické pomôcky, postrehy, ukážky hodín s vybranými cieľmi a ďalšie didaktické aspekty.

Výslednou metodikou sme sa pokúsili zohľadniť všetky didaktické zásady modernej pedagogiky,
náročnosť tém, požiadavky vysokých škôl a cieľové požiadavky na maturitu z informatiky.
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3 Hlavné výsledky a ich význam

V projekte dizertačnej práce sme vyvíjali metodiku pre vyučovanie informatiky v prvej časti príp-
ravy na maturitu. Použili sme na to iteratívny vývoj podľa pravidiel výskumu vývojom. Vytvorili
sme niekoľko dokumentov: časovo-tematický plán, metodiky vybraných tém, ktorých súčasťou sú
cieľové požiadavky, vstupné požiadavky a výstupné štandardy, všeobecné metodické pomôcky a
webový portál pre študentov so súborom úloh, ktoré sme použili vo vyučovaním. Všetky tieto
dokumenty je možné nájsť v práci, sú výsledkom nášho výskumu a z dôvodu rozsahu ich tu ne-
uvádzame. Väčšina z týchto dokumentov je síce navrhnutá iba pre istý profil študentov, veríme
však, že po úprave sa dajú použiť aj u inej cieľovej skupiny.

3.1 Použité metódy zberu dát

Aby sme sa dopracovali k výsledkom, výskum prebiehal pomocou týchto metód zberu dát:

1. pozorovanie a výučba v rámci mimoškolského prípravného kurzu na maturitu z informatiky,
analýza produktov,

2. interview s učiteľmi informatiky,

3. nultá iterácia – pozorovanie na seminári z informatiky, analýza produktov,

4. prvá iterácia – pozorovanie a výučba seminára z informatiky, analýza produktov, rozhovory
s dozerajúcou učiteľkou,

5. druhá iterácia – pozorovanie a výučba seminára z informatiky, analýza produktov, rozhovory
s dozerajúcou učiteľkou.

Ďalšie nápady a inšpirácie sme získali zo štúdia odbornej literatúry, účasti na vedeckých konfe-
renciách, rozhovormi s kolegami a pedagogickej praxe získanej v minulosti alebo počas vzdelávania
DVUI.

3.2 Odpovede na výskumné otázky

K cieľom práce sme si položili výskumné otázky, na ktoré aj odpovieme.

Ako špecifikovať vstupné požiadavky a výstupné štandardy tak, aby študenti spĺňajúci
tieto požiadavky dokázali úspešne absolvovať maturitnú skúšku a mali informatické
kompetencie potrebné pre štúdium na vysokej škole.

Na špecifikáciu vstupných požiadaviek sme použili zistený skutočný stav poznania u študentov.
Vstupné požiadavky a výstupné štandardy sme prezentovali v práci. Pozorovaním sme tiež zistili,
že už účastníci výskumu z prvej iterácie dokázali úspešne absolvovať maturitnú skúšku a ich
odpovede spĺňali všetky požiadavky na maturitu z informatiky.

Aký časovo-tematický plán zvoliť, aby študenti spĺňali výstupné štandardy?

Časovo-tematický plán sme vyvinuli iteratívne vyššie uvedenými metódami. V práci popisujeme
čiastový aj finálny plán.
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Aké metodické postupy a prostriedky použiť, aby sme dosiahli špecifikované ciele a
čiastkové ciele?

Z dôvodu rozsahu práce sme vytvorili metodiku vybraných tém: dvojková sústava a jednotky
informácie a znakové reťazce a bezpečnosť. K obom metodikám sme špecifikovali vzdelávacie ciele
a analyzovali ich naplnenie. Taktiež sme vytvorili všeobecné metodické potrehy z hodín. Vytvorili
sme portál určený pre našich študentov, kde môže čitateľ uvidieť celý súbor aktivít, ktoré sme
použili v druhej iterácii.

3.3 Význam výsledkov

Hlavný prínos tejto práce je v oblasti teórie vyučovania informatiky. Dúfame, že naše výsledky
budú môcť využiť učitelia pri realizovaní vyučovacích hodín, tvorbe časovo-tematických plánov a
inej pedagogickej dokumentácie. Výsledky by mohli byť tiež inšpiráciou pre pedagogické ústavy,
metodické centrá a predmetové komisie.
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