
Informačné zabezpečenie výučby
na školách (inšpirácie zo zahraničia)

Lucia Poledníková, Ladislav Svršek

Albertina icome Bratislava

Slovenská pedagogická knižnica, 23. 03. 2017



Albertina icome Bratislava

• Založená v roku 1996

• Dcérska spoločnosť Albertina icome Praha (zal. 1991)

• Zameranie

– Elektronické informačné zdroje

– Nadstavbové nástroje

– Konzultácie, poradenstvo

– Školenia

• Popredné zahraničné vydavateľstvá, agregátori
a producenti dát





Školstvo na Slovensku

• Verejná diskusia (?) – Učiace sa Slovensko (Národný program 
rozvoja výchovy a vzdelávania)
[https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/]

• 226 strán

– Knižnice 6 x (interiér, prepojenie s IKT, prepojenie na lokálnu 
komunitu)

– Gramotnosť

• Matematická (a prírodovedná) - 3 x

• Digitálna - 4 x

– Digitálny obsah, digitálne zručnosti

– Nová kariérová pozícia „Špecialista digitálnych edukačných obsahov“

https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/


Školstvo v zahraničí

• Mimo Európy – označenie K-12

– K ako posledný ročník škôlky (kindergarten)

– 12 ako 12 ďalších rokov v štruktúre základných a stredných škôl

• Veková hranica 18 rok života

• Štruktúra škôl podobná ako u nás (2 alebo 3 úrovne):

– Základná a stredná škola (gymnázium) alebo

– Prvý stupeň a tzv. 8-ročné gymnáziá alebo

– Prvý stupeň, potom špecializované stredné školy a ďalšie nadstavby

• Knižnice a informačné vzdelávanie a sú súčasťou 
vzdelávacieho procesu (v celej štruktúre K-12)



Potreba zmien I.

• Nielen u nás, ale aj v zahraničí

• „V školách zo včera pripravujú učitelia z predvčerajška deti 
dneška na zajtrajšie úlohy“

• Rôzne aktivity ako napr. „Inovatívna škola“



Potreba zmien II.

• „Žiak/študent potrebuje slobodu, nie bulimické učenie, kde 
žiak do seba najprv natlačí vedomosti a potom sa ich rýchlo 
zbaví“

• „Dôležité je tiež naučiť ich (deti), ako môžu získať informácie 
a ako rozlíšia pravdivé od lživých. Ako si majú vyhľadávať len 
tie, ktoré skutočne potrebujú, pretože dnes sa množstvo 
ľahko dostupných informácií každú hodinu znásobuje.“

[Margret Rasfeld, https://plus.sme.sk/c/20513364/]

https://plus.sme.sk/c/20513364/


Informačná gramotnosť I.

• Mnohé definície, mnohé organizácie…

• IFLA – vlastná sekcia, množstvo materiálov
[https://www.ifla.org/information-literacy]

• ALA – tiež vlastné definície a dokumenty
[http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency]

• UNESCO – informačná a mediálna gramotnosť
[http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/capacity-building-
tools/media-and-information-literacy/]

https://www.ifla.org/information-literacy
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/capacity-building-tools/media-and-information-literacy/


Informačná gramotnosť II.

• Schopnosť jednotlivca:

– rozlíšiť rozsah potrebných informácií

– účinne a efektívne pristupovať k hľadaniu informácií

– kriticky vyhodnotiť získané informácie a ich zdroje

– začleniť vybrané informácie do svojej „znalostnej databázy“

– efektívne využiť získané informácie na dosiahnutie cieľa

– pochopiť ekonomické, právne a sociálne aspekty využívania informácií

– získavať a využívať informácie eticky a legálne

Information Literacy Competency Standards for Higher Education, © ALA, 2000
[http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency#ildef]

http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency#ildef


Niečo viac než informačná gramotnosť

• Informačná gramotnosť je len jedna časť

• Spomínajú sa aj ďalšie „gramotnosti“:

– Mediálna

– Digitálna

– Vizuálna

– Textová (čitateľská)

– Technologická (informatická)

• Knižnica ako dôležitá súčasť rozvoja študijných zručností



Študijné zručnosti I.

• Veľká šestka (The Big6™ Skills) – definované už v roku 1987

1. Definícia úlohy

2. Stratégia získania informácií

3. Miesto a prístup (získanie informácií)

4. Použitie informácií

5. Syntéza

6. Vyhodnotenie

Big6 Skills Overview, © Big6, 2017

[http://big6.com/pages/about/big6-skills-overview.php]

http://big6.com/pages/about/big6-skills-overview.php


Študijné zručnosti II.

• Veľká šestka (The Big6™ Skills) – Pre menšie deti 
zredukované na Super trojku (The Super3)

1. Naplánovanie

2. Urobenie

3. Pohľad späť

Letáky a ďalšie materiály na:
http://big6.com/pages/free-stuff.php

http://big6.com/pages/free-stuff.php


Študijné zručnosti III.

• Školská knižnica a jej poslanie:

– Školské knižnice poskytujú rovnocenný fyzický aj intelektuálny prístup 
k zdrojom a nástrojom potrebným pre učenie v príjemnom, 
stimulujúcom a bezpečnom prostredí. Školskí knihovníci spolupracujú 
s ostatnými (pedagógmi) na poskytovaní výučby, vzdelávacích 
stratégií a praxe na použitie podstatných študijných zručností pre 21. 
storočie. 

• Štandardy pre študenta 21. storočia

American Association of School Librarians/American Library Association © 2007
[http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningst
andards/AASL_LearningStandards.pdf]

http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.pdf


Štandardy pre študenta 21. storočia

• Žiaci/študenti využívajú zručnosti, zdroje a nástroje na:

1. Kladenie otázok, kritické myslenie a získavanie vedomostí

2. Vyvodenie záverov, informované rozhodnutia, aplikovanie vedomostí 
na nové situácie a tvorbu nových poznatkov

3. Zdieľanie znalostí a na etickú a produktívnu účasť na živote v 
demokratickej spoločnosti

4. Úsilie o svoj osobnostný a estetický rast

• Každá z týchto oblastí ma definované potrebné zručnosti, 
praktické aplikácie, zodpovednosť a stratégie sebahodnotenia

American Association of School Librarians/American Library Association © 2007
[http://www.ala.org/aasl/standards/learning]

http://www.ala.org/aasl/standards/learning


Participácia knižnice na výuke

• Metódy

– Návšteva knižnice v rámci vyučovania (aplikácia kombinovaných 
techník výuky a výuky s podporou IKT)

– Možnosť využiť techniku „obráteného vyučovania“ (flipped classroom)

• Zvážiť či len informačná gramotnosť alebo orientácia na 
všeobecné študijné zručnosti

• Kvalifikovaní knihovníci v spolupráci s pedagógmi

• Využitie všetkých dostupných zdrojov 



Aké druhy dokumentov

• Encyklopédie a slovníky

• Knihy

• Časopisy, noviny a aktuálne spravodajstvo

• Oficiálne a odtajnené dokumenty

• Historické pramene

• Štatistiky, grafy, tabuľky

• Partitúry

• Multimédiá - audio, video, obrázky, fotografie, infografiky

• Mapy

• Recepty

• ...



Prispôsobené deťom/žiakom/študentom

• Výber materiálov

– Informačné kurátorstvo

• Iná (pútavejšia) forma prezentácie

• Prispôsobené rozhranie

– Čím menšie deti, tým väčšie písmo

– Ikony uľahčujú orientáciu

– Spomaliť hovorené slovo



Nástroje [nielen] pre učiteľov I.

• Prepojenie s e-learningovými systémami
– Google Classroom a Google Drive

– MOOC

• Widgety
– Vyhľadávanie dostupné z web stránky školskej knižnice

• Vytváranie vlastných materiálov
– Kvízy

– Zoznamy odporúčanej literatúry, playlisty, prezentácie textové a 
obrazové (slideshows)

– Časové priamky

– Tabuľky a grafy



Nástroje [nielen] pre učiteľov II.

• Transkripty k videám

• Strojové preklady

• Autorské práva

– všetky materiály možno používať na vzdelávacie účely

• Vkladanie vlastných materiálov



Aj pre knihovníkov

• MARC záznamy na integráciu do vášho katalógu

• Štatistiky využitia



Pre život v informačnej dobe

• Nájsť informácie

• Vyhodnotiť informácie

• Použiť informácie

• A pozrieť sa, ako sa to dá urobiť nabudúce ešte lepšie



Otvorené

• Jazyková bariéra?

– Alebo nástroj na prehĺbenie jazykových zručností.

• Je obsah vhodný pre nás?

– Vyskúšajte.

– Výber materiálov sa dá ovplyvniť.



Ukážky a otázky

• Screenshoty v samostatnom súbore s obrázkami…



Ďakujeme za pozornosť

Albertina icome Praha s.r.o.

Štěpánská 16, 110 00 Praha

www.aip.cz

Albertina icome Bratislava s.r.o.

Cukrová 14, 813 39 Bratislava

www.aib.sk


