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Prostredníctvom internetu sa začal sprí-

stupňovať internetový obsah cez vznikajúce

virtuálne univerzity, ktoré ponúkajú všetky

svoje kurzy a získanie certifikátov cez internet.

Koncom deväťdesiatych rokov už e-Lear -

ningové nástroje umožňovali skúšanie on-line

v reálnom čase, kde je výhodou okamžitá

spätná väzba s možnosťou okamžite vidieť

svoje nedostatky a učiť sa na nich. Študenti

tak majú možnosť poznať svoje slabé a silné

stránky. Výhodou škôl je, že nemajú žiadne,

resp. veľmi malé nároky na počty učební,

majú nízke prevádzkové náklady a minimálne

požiadavky na ubytovanie študentov inter-

nátnym spôsobom.

Z tohto hľadiska sa riešil problém tra-

dičného vzdelávania stanovenou dennou

formou štúdia, ktoré bolo menej prístupné ši-

rokým vrstvám populácie. Aj keď sa Minis-

terstvo školstva SR a krajské úrady zapojili

do za vádzania IKT do škôl v partnerstve so

súk rom ným sektorom (spoločnosti Telenor

Slovakia a Nextra) prostredníctvom pilot-

ných projektov, ako je Infovek alebo v rámci

projektu EUNIS - SK, ktorý vznikol v rámci

dohody so spoločnosťou Microsoft a dodá -

val školám systémy MS Windows a MS Office,

ukázalo sa, že tieto aktivity neboli dostaču-

júce a bolo potrebné implementovať pod-

porné technológie, ktoré by sprístupnili multi -

mediálne podporované štúdium. e-Learning

a jeho technológie tak ponúkali riešenie si-

tuácie a sprostredkovanie celej škály apli-
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kácií a procesov na distribúciu obsahu vzde-

lávania cez internet, intranet, extranet, audio-

a videotechnológiami či satelitnými prenosmi.

STAV V e-LEARNINGU VŠEOBECNE
Zhodnotením skúseností možno konšta -

tovať, že IKT síce vstúpili do univerzitného

vzdelávania, ale dopad mali skôr na admi-

nistratívne služby (napr. prijímanie, registrá-

cia, platenie poplatkov, nákupy), než na peda -

gogický základ vo výučbe. Ďalej sa ukázalo,

že on-line vzdelávanie je potrebné, ale je po-

trebná aj interakcia medzi učiteľom a študen -

tom a ich spoločná zodpovednosť v procese

výučby. Takisto to netreba pokladať za náznak

straty dôvery v IKT ako nástroja na realizá-

ciu elektronických foriem vzdelávania. Správa

OECD a vyjadrenie komisárky pani Redin-

govej ukazujú, že úspech e-Learningu zá-

visí od pedagogického rozvoja a ešte viac od

včlenenia technológií do predchádzajúcich

skúseností študentov. Technológia sama

osebe neprinesie úspech vo výučbe. Hod-

notu nadobúda až vtedy, keď ju študenti 

a vyučujúci dokážu užitočne spracovať. Tak -

isto sa konštatuje, že obsah vzdelávania 

a služby e-Learningu musia byť ušité na mieru

miestnym potrebám a kultúre. Momentálnu

nezrelosť on-line učenia vidieť na nízkom pri-

jímaní manažmentových systémov obsahu. 

Zdroje učenia (predmety učenia) sa ak-

tivizujú len počas učebného procesu, keď

s nimi študent niečo užitočné robí. Najdôle-

žitejším sa stáva vytvorenie príslušných učeb-

ných aktivít. Úspešné učebné aktivity mo-

bilizujú schopnosti (nadobudnuté vedomosti,

kultúrne dedičstvo a podobne) študentov 

a vytvárajú dialóg s novým učebným zdro-

jom ako základom na učenie. Takto sa uči-

telia a tútori dostávajú do pozície osoby zod-

povednej za organizáciu učebného procesu.

Učiteľ (tútor) vyberá príslušné učebné zdroje

a vytvára učebné aktivity potrebné na získa -

nie definovaných vzdelávacích cieľov. Tech-

nológie, ktoré majú podporiť zmenu učenia

na e-Learning, by mali vylepšiť tieto skutoč -

nosti procesu učenia – interakciu, komuni-

káciu, spoluprácu a budovanie – tak, aby

sa dostavil úspech a splnili sa očakávania,

kladené na e-Learning. 

Podľa Gauntletta sa práve presúvame 

z kultúry „seď a počúvaj“ ku kultúre „vstaň

a pracuj“. „Sociálno-kultúrna perspektíva

nám umožňuje opäť si premyslieť, ako majú

ľudia používať technológie, aby zdieľali, vy-

tvárali, inšpirovali alebo pretvárali svoju tvorbu

a vytvorili nové výrobky.“

Ťažkosti, s ktorými sa stretli mnohé vyš-

šie spomenuté e-Learningové a on-line vy-

učovacie iniciatívy boli spôsobené nazeraním

na učenie a najmä na e-Learning ako 

na proces „presunu vedomostí“ namiesto

ich „budovania“ – priveľký dôraz sa kládol

na samostatné kurzy a učenie sa zo zdrojov.

Tento prístup na jednej strane podporil rela-

tívny úspech krátkych, na prax orientova-

ných kurzov, prístupných na internete, alebo

na CD-ROMoch, a na druhej strane zame-

ranie sa na predmety vzdelávania (znovu po-

užiteľné zdroje učenia) ako na možný spô-

sob zníženia nákladov vo vzdelávaní. 

Z toho vyplýva záver, že prínos e-Lear-

ningu nemožno hľadať len v samotnom ob-

sahu prístupnom elektronicky, ale mal by

umožňovať interakciu a motivovanosť štu-

den tov pri riešení ich praktických problémov.

To možno dosiahnuť potrebnou funkciona-

litou používaných podporných systémov.

e-LEARNING A JEHO PODPORNÉ 
NÁSTROJE

Vo výučbe na vysokých školách sa osved-

čila najmä kombinovaná forma – prezen čná

forma doplnená elektronickým vzdelávaním

(tzv. blended learning). Na sprístupnenie 

e-Learningu sa skôr používalo označenie

portál. V súčasnosti je výstižnejšie označe-

nie vzdelávacie prostredie.

Jedným z problémov e-Learningu je po-

čiatočná vysoká investícia zo strany peda-

góga v podobe časovej náročnosti na prí-

pravu jednotlivých predmetu. Je to dlho-

dobá vec, ktorá najmä v prvej fáze vyžaduje

pretransformovanie rozličných druhov učeb-

ného obsahu do elektronickej formy a vy-

tváranie interaktívnych aktivít – testov, za-

daní, animácií, simulácií a podobne. Tie sú

prístupné formou prístupu cez intranetové

stránky škôl ako virtuálne univerzity, ktoré

ponúkajú potrebné služby pokrývajúce tak

nároky prístupu k e-portálom, čiže obsahujú

vstupy k prostrediam typu LMS – Learning

management system – k systémom na ria-

denie štúdia, k LCMS – Learning content

management system – k systémom úložísk

pre správu univerzitného e-Learningového

obsahu s cieľom indexovania, vyhľadáva-

nia, správy a zdieľania informácií, ako aj sprí-

stupnenia multimediálnych podpôr. Ide 

o produkty, ktoré ponúkajú automatickú

podporu výučbového procesu integráciou: 

|| nástrojov na tvorbu elektronických e-kur-

zov, 

|| nástrojov na vytvorenie tzv. virtuálnej trie-

dy (účastníci štúdia, pripojení prostred-

níctvom internetu z rôznych vzdialených

miest, sa „stretávajú" v danom čase vo

fiktívnej virtuálnej triede)

|| nástrojov na riadenie štúdia (časový roz-

vrh štúdia, informácie o tutoriáloch, kur-

zoch, o termínoch odovzdania samostat-

ných projektov a skúšok a pod.),

|| transferu študijných materiálov k študento-

vi, zoznamu odbornej literatúry, prípadne

adries webových stránok prehlbujúcich 

a rozširujúcich študovanú problematiku, 

|| systémov na zabezpečenie spätnej väz-

by medzi študentom a vyučujúcim, 

Prínos e-Learningu nemožno hľadať len v samotnom
obsahu prístupnom elektronicky, ale mal by umožňo-
vať interakciu a motivovanosť študentov pri riešení
ich praktických problémov.
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|| sekcií, kam účastníci uvádzajú svoje pri-

pomienky k obsahu organizácie kurzu, 

k študijným materiálom a hodnotia funkcie

národného tútora (ak s ním komunikujú), 

|| záznamov a archivácie študijných aktivít a

študijných výsledkov, 

|| generovania diplomov, certifikátov, potvrde-

ní,

|| nástrojov na umožnenie štúdia bez pri-

pojenia na sieť (off-line štúdium). 

ŠTANDARDY 
Na sprístupnenie e-Learningu v systé-

moch dostupných cez internet sú určené

štandardy, obvykle tvoriace súčasť LMS sys-

témov na riadenie vyučovania. Sú to tieto: 

|| The World Wide Web Consortium (W3C), 

|| IMS štandard je produktom IMS Global

Learning Consortium Inc., ktoré prepája

približne 150 organizácií s cieľom navrho-

vať štandardy na výmenu dát v oblasti 

e-Learningu, založené na kódovacom

jazyku XML. Obsahuje rôzne špecifikácie

vrátane štandardov na prístup k infor-

mačným zdrojom, poskytuje metodickú

kvalitu a podobne,

|| AICC patrí k jednému z prvých štandar-

dov organizácie Aviation Industry CBT

Comittee. Aj tento štandard prísne a kon-

krétne určuje, ako má fungovať výmena

výučbových materiálov medzi kurzami a sys-

témami, ako sa majú zálohovať dáta o výsled-

koch študentov a podobne. Umožňuje

spravovať kurzy vytvorené nástrojmi

popredných svetových dodávateľov, ako

sú Click2learn.com, NETg, SkillSoft,

Macromedia či SmartForce.com. 

|| ADL – Advanced Distributed Learning

štandardy boli vytvorené štandardizačnou

skupinou Advanced Distributed Lerning

Initiative, zriadenou Ministerstvom obra-

ny USA. Ich úlohou je vývoj elektronickej

podpory dištančného vzdelávania, tvorba

kvalitných vzdelávacích materiálov a podob-

ne. Hlavnou úlohou ADL bolo predovšetkým

vytvoriť prostredníka medzi priemyselnými

a akademickými konzorciami (IMS, IEEE,

AICC) a všeobecnými organizáciami

(W3C, ISO). Výsledkom tohto úsilia je

Sharable Content Object Reference 

|| IEEE štandard Institute of Electrical and

Electronics Engineers je zameraný na štan-

dardizáciu Európy. Keďže prístup k štandar -

dom IEEE nie je zadarmo, často sa využí-

vajú jeho reprodukcie v podobe vyšších

štandardov – napr. SCORM.

|| SCORM – predstavuje štandard umož-

ňujúci kvalitnú viacrozmernú interopera-

bilitu postavenú na kódovacom jazyku

XML. 

Uvedené štandardy sa postupne vyví-

jali, pričom sa postupne kladie čoraz väčší

dôraz na kompatibilitu riešenia, čo znamená

vytváranie troch aspektov alebo typov inter -

operability, a to vzhľadom na:

1. Možnosť presúvania štruktúry, správy a ob-

sahu kurzu medzi rôznymi systémami;

Odporúčanie Európskeho par-

lamentu a Rady z 18. decembra

2006 o kľúčových kompetenciách

pre celoživotné vzdelávanie od-

porúča členským štátom, aby rozví -

jali vyučovanie kľúčových kompe-

tencií u všetkých ako súčasť ich

stratégií celoživotného vzdelávania,

vrátane stratégií na dosiahnutie

všeobecnej gramotnosti a aby ako

referenčný nástroj využívali „Kľú-

čové kompetencie pre celoživotné

vzdelávanie – európsky referenčný

rámec“ s cieľom zabezpečiť: 

1. aby počiatočné vzdelávanie 

a odborná príprava ponúkali

mladým ľuďom prostriedok na

rozvoj kľúčových kompetencií 

v takej miere, ktorá ich vybaví

pre život v dospelosti, a ktorá bude

predstavovať základ pre ďalšie

vzdelávanie a profesionálny rast,

2. aby sa poskytli vhodné opatre-

nia pre tých mladých ľudí, ktorí

v dôsledku znevýhodnenia spo-

jeného so vzdelaním, spôsobe-

ného osobnými, sociálnymi,

kultúrnymi alebo ekonomickými

okolnosťami, potrebujú osobit-

nú podporu, aby mohli napl niť

svoj vzdelávací potenciál, 

3. aby boli dospelí schopní rozví-

jať a aktualizovať svoje kľúčové

kompetencie počas celého živo-

ta a aby sa osobitná pozornosť

venovala cieľovým skupinám

určeným za prioritné v celoštát-

nom, regionálnom alebo miest-

nom kontexte, ako sú napríklad

jednotlivci, ktorí si potrebujú

aktualizovať svoje zručnosti,

4. aby bola k dispozícii vhodná infra -

štruktúra na pokračovanie vo

vzdelávaní a odbornej príprave

dospelých vrátane učiteľov a ško-

liteľov, postupov schvaľovania

a hodnotenia, opatrení zamera-

ných na zabezpečenie rovna-

kého prístupu k celoživotnému

vzdelávaniu i na trh práce a  pod -

pory pre učiacich sa, ktorá zo -

hľad ňuje odlišné potreby a schop-

 nosti dospelých,

5. koherenciu poskytovania vzde-

lávania a odbornej prípravy do -

s pelých pre jednotlivých obča-

ODPORÚČANIA EÚ O KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÁCH
PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

IMS štandard je produktom IMS Global Learning Con-
 sortium Inc., ktore prepája približne 150 organizácií
s cieľom navrhovať štandardy na výmenu dát v oblasti
e-Learningu, založené na kódovacom jazyku XML.
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2. Komunikáciu medzi správcovským sys-

témom a lekciou;

3. Zapamätanie si údajov o hodnotení štu-

denta.

Väčšina systémov funguje na princípe

IEEE CMI štandardov, ktorý podporuje jed-

noduché CBT (Computer Based Training)

lekcie od rovnakého dodávateľa. To by bolo

v poriadku, pokiaľ sa zákazník nerozhodne

pre zhromažďovanie všetkých elektronic-

kých informácií a materiálov používaných 

v rámci výučby, vytvorených a určených pre

rôzne autorizované systémy od rôznych do-

dávateľov. Tu nastáva problém so zobraze-

ním a samotným načítaním, ako aj so sprí-

stupnením potrebných informácií. Je to dané

už aj tým, že na realizáciu e-Learningu sa

vytvorilo viacero prostredí a systémov.

NÁSTROJE NA PODPORU KOMUNIKÁCIE
Komunikačné nástroje v prostredí inter-

netu, resp. intranetu môžeme rozdeliť na in-

teraktívne a neinteraktívne.

Neinteraktívne komunikačné nástroje sú:

|| elektronická pošta,

|| elektronické noviny zasielané elektronic-

kou poštou,

|| elektronické noviny, kde je možnosť pridať

svoj názor na článok, odpovedať na ko -

mentáre iných,

|| zdieľanie súborov,

|| zdieľanie obrazovky

|| diskusné fórum.

Interaktívne komunikačné nástroje umož-

ňujú Instant messaging – služby umožňu-

júce komunikáciu a výmenu dát v reálnom

čase, pričom obvykle umožňujú chatovanie

medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi:

|| videokonferenčné systémy, napr. VRVS

(Virtual Room Videoconferencing System),

pričom výhodou systému VRVS je mož-

nosť plánovania videokonferencií pro-

stredníctvom kalendára akcií. Akcie možno

s predstihom naplánovať a oznámiť ich

čas, miesto a konanie všetkým záujem-

com. Vhodným prostriedkom na pláno-

vanie videokonferencií je tiež Conferencing

server, SharePoint Portal Server alebo MS

Live Communications Server 2003. 

|| EVO – (Enabling Virtual Organizations) –

poskytuje finančne nenáročnú realizáciu

videokonferencií a vzdialenú spoluprácu

cez sieť, rieši problém tvorby integrova-

ného prostredia. Od roku 2006 je základ-

ným komunikačným prostriedkom virtuál -

nej kolaborácie, čo znamená, že všetky

pracovné porady a semináre VK sa reali-

zujú v tomto virtuálnom prostredí.

|| Technológie pre on-line komunikáciu:

Pidgin, Miranda IM, ICQ, Jabber, Trillian,

QIP 2005, MSN alebo Windows Live Mes -

senger, AIM alebo America Online Instant

Messenger, Windows Live Messanger,

|| Internet Telephony – telefonovanie cez

internet,

|| Skype či VoIP (Voice over Internet

Protocol) umožňujú ľuďom instant mes-

saging (Skype) a navyše veľmi jednodu-

chú audio či video konferenciu. Novinkou

v týchto programoch je možnosť zavolať

i na pevnú linku či mobilný telefón, čo

umožní jednoduchú a lacnú komunikáciu

pre potreby priameho kontaktu učiteľa 

a študentov, alebo študentov navzájom. 

Komunikáciu a výmenu informácií zabez -

pečujú aj systémy na správu dokumentov 

a podporu vzdelávacích či pracovných pro-

cesov a prostriedky na ďalšie vzdelávanie 

a rozvoj zamestnancov, akými sú rôzne Lear-

ning management systémy (systémy na ria-

denie výučby).

nov prostredníctvom úzkeho

prepo jenia na politiku zamest -

nanosti a sociálnu, kultúrnu,

inovačnú politiku a ďalšie poli-

tiky, ktoré ovplyvňujú mladých

ľudí. 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Kompetencie pre tento rámec

sa definujú ako kombinácia vedo-

mostí, zručností a postojov pri-

meraných danému kontextu. 

Kľúčové kompetencie sú tie,

ktoré potrebujú všetci jednotlivci

na osobné uspokojenie a rozvoj,

aktívne občianstvo, spoločenské

začlenenie a zamestnanosť.

Referenčný rámec stanovuje

osem kľúčových kompetencií:

1. komunikácia v materinskom

jazyku,

2. komunikácia v cudzích jazykoch,

3. matematická kompetencia 

a základné kompetencie v oblas-

ti vedy a techniky,

4. digitálna kompetencia,

5. naučiť sa učiť,

6. spoločenské a občianske kom-

petencie,

7. iniciatívnosť a podnikavosť, a

8. kultúrne povedomie a vyjadro-

vanie.

Všetky kľúčové kompetencie

sa pokladajú za rovnako dôležité,

pretože každá z nich môže pri-

spieť k úspešnému životu v zna-

lostnej spoločnosti. Mnohé kom-

petencie sa prekrývajú a nadvä-

zujú na seba: aspekty, ktoré sú

podstatné v jednej oblasti, budú

podporovať kompetencie v ďalšej

oblasti. 

Z týchto kompetencií sú pre po-

treby vzdelávania v európskom rám -

ci veľmi dôležité také kompetencie,

ako je základná jazyková zručnosť,

počítačová gramotnosť či schop-

nosť vedieť aktívne využívať všetky

dostupné informácie vo svoj pros -

pech. Na tento cieľ je zameraná aj

kompetencia Naučiť sa učiť.

Je to schopnosť pokračovať

a zotrvať v učení, organizovať

vlastné učenie sa aj pomocou

efektívneho manažmentu času 

a informácií, a to individuálne alebo

v skupinách. Táto kompetencia

zahŕňa uvedomenie si procesu uče-

nia sa a potrieb jednotlivca, určenie

dostupných príležitostí a schopnosť

prekonať prekážky na účel úspeš-

ného vzdelávania sa. Táto kompe -

tencia znamená získavať, spraco-

vávať a prispôsobovať nové vedo -

mosti a zručnosti, ako aj hľadať 

a využívať poradenstvo. Naučiť sa

učiť podnecuje učiacich sa, aby

stavali na predchádzajúcom vzde-

laní a životných skúsenostiach,

aby mohli používať a uplatňovať

vedomosti a zručnosti v rozličných

súvislostiach: doma, v práci, pri vzde-

lávaní sa a odbornej príprave. Moti -

vácia a sebadôvera sú pri tejto kom-

petencii jednotlivca rozhodujúce.

(mp)
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