
Vzdelávanie nepracujúcich je 
nevyhnutne v!eobecné, lebo 
ich zameranie e!te nie je vy-
hranená. Zamestnan" #lovek 
sa u#í inak. Má povolanie, tak-
$e uprednost%uje tie poznat-
ky, ktoré mu pomô$u zv"!i& 
pracovné zru#nosti a skvalit-
ni& ich v"sledky. Nielen$e sa 

chce sa zbavi& medzier vo ve-
domostiach, vie ich aj identi-
fikova&. U#í sa z vlastnej vôle, 
tak$e !anca zapamätania je 
vy!!ia. Z praxe má dos& po-
znatkov, ktoré v!ak nadobudol 
„náhodne“ – pod'a momentál-
nej potreby.

U#i& dospel"ch teda zname-

ná dop(%a&, systematizova&, 
zjednocova& a spreh'ad%ova& 
ich poznatky. )al!ím prob-
lémom extern"ch !tudentov 
je #as. Majú svoje pracovné 
a rodinné povinnosti, tak$e 
uprednost%ujú metódy mi-
nimalizujúce „straten"“ #as, 
napríklad na cestovanie do 
miesta !koly.

Optimálnou metódou vzde-
lávania pre nich je tá, ktorá 
je „!itá na mieru“ a dá sa re-
alizova& z domova – adaptívny 
e-learning. V"skumné a v"vo-
jové skupiny, ktoré sa na% za-
meriavajú, vznikajú po celom 
svete. Vysoká !kola mana$-
mentu v Tren#íne v spoluprá-
ci so City University of Seattle, 

Sabey Corporation, DreamBox 
Learning a Altius Education 
rozvíja tieto metódy do !tu-
dijn"ch programov rôznych 
zameraní a stup%ov. 

Hlavn"m cie'om adaptív-
neho e-learningu je vyu$i& 
informa#né a komunika#né 
technológie na zmenu para-
digmy vzdelávania od maso-
vého (jednotného) vzdeláva-
nia k vzdelávaniu !itého na 
potreby jednotlivca. Spravme 
analógiu medzi v"robou obuvi 
a organizáciou vzdelávania. 
Vzdelávanie v dávnoveku re-
alizovali rodinní u#itelia pre 
deti svojich zamestnávate'ov 
a bolo !ité na mieru ich bu-
dúceho postavenia. To sa od-

hadovalo 'ahko, lebo sa dedilo. 
Po nástupe v!eobecnej !kol-
skej dochádzky vznikla po-
treba u#i& „v!etk"ch v!etko“, 
lebo budúca profesia $iaka 
nebola jasná. Situácia u#ite'a 
pripomína napríklad prácu 
obuvníka – kedysi robil to-
pánky na mieru, teraz pracuje 
vo ve'kov"robe. Ekonomické 
náklady na kus sa zní$ili, ale 
zákazník nemá vplyv na ich 
budúcu podobu. Musí vybera& 
z toho, #o je. 

V*aka po#íta#om sa v!ak 
v"roba obuvi za#ína individu-
alizova&. Zákazník si doká$e 
cez internet navrhnú& vlast-
n", jedine#n" model. Podobne 
sa pri adaptívnom vzdelávaní 
dá re!pektova& individuality 
vypl"vajúca z predchádzajú-
ceho vzdelania, psychologic-
kého profilu a spôsobu, ak"m 
!tudent najprirodzenej!ie ab-
sorbuje nové poznatky. Ide o 
zmenu paradigmy. Za predpo-
kladu existencie rozsiahlych 
úlo$ísk „elementárnych po-
znatkov“, tvoriacich znalost-
nú bázu !tudovaného odboru 
a s pou$itím metód znalost-
ného mana$mentu sa dajú 
vytvára& individualizované 
!tudijn" program prakticky 
pre ka$dého ako kombinácia 
vhodne vybran"ch a logicky 
zostaven"ch „elementárnych 
poznatkov“.

Pod pojmom „elementár-
ny poznatok“ treba v tomto 
prípade rozumie& relatívne 
uzatvoren", presne definova-
n" poznatok alebo rozvíjanú 
zru#nos&, ktoré mô$u tvori& 
sú#asti zlo$itej!ej vedomost-
nej !truktúry – predná!ku, ex-
periment, fakt, formulu, vz&ah 
medzi poznatkami, rie!en" 
alebo nerie!en" príklad, prí-
padovú !túdiu vo forme tex-
tu alebo videa, test a pod. Ich 
kombináciou vzniká !truk-
túra, zoh'ad%ujúca vzdeláva-
cie potreby jednotlivca, resp. 
malej skupiny s podobn"mi 
potrebami. Tento progresívny 
spôsob vzdelávania prostred-
níctvom internetu sa ozna#u-

je ako adaptívny e-learning. 
Má v"znam hlavne pre jedin-
cov so !pecifick"mi potreba-
mi. V"u#bu talentovan"ch 
!tudentov dovo'uje obohati& 
o poznatky, ktorá presahujú 
be$nú u#ebnú látku. Zaostá-
vajúcim !tudentov umo$%uje 
opakovane sa vráti& k nepo-
chopenej látke, vidie& ju z iné-
ho uhla poh'adu a postupova& 
vlastn"m tempom pri jej pre-
beraní. Dia'kov"m !tudentom 
dáva !ancu zú#ast%ova& sa na 
vzdelávaní, ktoré sa uskuto#-
nilo na inom mieste a v inom 
#ase. V celo$ivotnom vzdelá-
vaní dáva príle$itos& sústredi& 
sa na poznatky a zru#nosti 
bezprostredne uplatnite'né v 
danej chvíli a  postupne ich 
roz!irova& pod'a momentál-
nych potrieb.

Adaptívny e-learning dovo-
'uje zmeni& aj charakter vzde-
lávania – namiesto memoro-
vania faktov vies& vzdeláva-
n"ch k chápaniu súvislostí a 
k tvorivému prístupu k rie!e-
niu problémov. Nevyhnutnou 
podmienkou pre budovanie 
vedomostnej ekonomiky je 
toti$ vzdelávací systém, ktor" 
vychováva 'udí schopn"ch ne-
závisle a kreatívne uva$ova&, 
efektívne prijíma&, spracová-
va& a tvori& nové informácie, 
a nie memorova& poznatky, 
ktoré beztak r"chlo zastarajú. 
Bude vies& 'udí k tomu, aby sa 
zaujímali o novovznikajúce 
poznatky t"m, $e cez inter-
net budú ma& k nim okam$it" 
prístup. Idea celo$ivotného 
vzdelávania nadobudne v*a-
ka tomu neformálnu podobu, 
lebo namiesto rozsiahlych 
vzdelávacích projektov sa 
bude sna$i& o naplnenie „ma-
l"ch“ momentálnych potrieb 
jednotlivca. A mo$no aj !tu-
dent – ako „spoluautor“ obsa-
hu – bude cíti& rovnakú hrdos& 
ako ten, kto nosí tenisky pod'a 
vlastného návrhu. 
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Adaptívny e-learning posúva 
!túdium k jednotlivcovi
� V POSLEDNOM OBDOBÍ sa !asto dis-
kutuje kvalita externého vzdelá-
vania. V t"chto diskusiách sa v#ak 
zriedkakedy prejavuje úsilie odlí#i$ 
potreby #tudentov denného a ex-
terného. 
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