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ABSTRAKT
Študenti informatických odborov aplikovaná informatika a učiteľstvo informatiky na FMFI UK sa v druhom ročníku
bakalárskeho štúdia stretávajú s predmetom Algoritmy a dátové štruktúry. Vo všeobecnosti je tento predmet považovaný za veľmi
náročný a mnohí študenti s ním majú problémy. Kvôli ich lepšej motivácii im ponúkame aj viaceré aktivity, za ktoré môžu získať
bonusové body. Jednou z nich je písanie odborných blogových článkov.
Doterajšie skúsenosti s touto aktivitou však nevykazovali taký vysoký záujem študentov, aký sme očakávali, preto sme ju v
uplynulom semestri inovovali. Zatiaľ, čo doteraz študentské blogové príspevky čítali viac-menej len vyučujúci, teraz dostali
študenti za úlohu si ich navzájom čítať, komentovať, či dokonca hodnotiť použitím Lickertovej stupnice.
V úvode semestra sme medzi študentmi spravili dotazníkový prieskum zameraný na ich postoje a skúsenosti s blogovaním, či
hodnotením práce iných, ktorý sme v závere semestra zopakovali a ešte mierne rozšírili. V tomto príspevku prinesieme stručné
výsledky a závery z uvádzaných dvoch dotazníkov, poukážeme na rozdiely v účasti oproti minulým rokom a vyslovíme
odporúčania, ktoré by mohli tento blogovací systém ešte vylepšiť.
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ÚVOD
Učiteľ, ktorého cieľom je dosiahnuť komplexný rozvoj kompetencií svojich študentov, zameriava svoju pozornosť nielen na to,
ako má učiť on sám, ale najmä na to, ako sa majú učiť jeho študenti. Pri zmene spôsobu vyučovania je vhodné hľadať nové metódy a
aktivity v súlade so v súčasnosti uznávanými teóriami učenia, akými sú napr. Vygotského sociálny konštruktivizmus [8], ktorý
položil základy teórii kolaboratívneho učenia sa, alebo Papertov konštrukcionizmus [6], vychádzajúci z poznania, že učenie je
najefektívnejšie vtedy, keď sa pri ňom tvorí, či Siemensov konektivizmus [7] označovaný aj za „teóriu učenia v digitálnom veku“.
Potrebné je však pritom vychádzať aj z dôslednej analýzy potrieb a východiskových predpokladov cieľovej skupiny, ktorou sú
študenti.
Súčasní študenti patria ku generácii označovanej ako internetová generácia, digitálni domorodci, mediálna generácia a pod., teda
pojmami, ktoré by mali vystihovať ich zručnosti a kompetencie v oblasti digitálnych technológií. Tieto zručnosti a kompetencie (aj
keď v niektorých výskumoch spochybňované [2]) sú dôsledkom toho, že mladí ľudia žijú obklopení digitálnymi technológiami už od
raného detstva a stali sa teda prirodzenou súčasťou ich života. Pokladajú preto za samozrejmé, že budú aj súčasťou ich vzdelávania.
Žiaľ, často tomu tak nie je.
Druhým dôležitým faktorom, na ktorý sme pri analýze cieľovej skupiny narazili, je fakt, že okrem prívlastkov vyzdvihujúcich ich
digitálne kompetencie, sú súčasným mladým ľuďom často prisudzované aj menej pozitívne charakteristiky, vyjadrujúce ich
nedostatočnú motiváciu ku štúdiu. Od týchto dvoch základných zistení sme sa odrazili pri modernizácii našich kurzov a sústredili
sme sa na oblasť zvyšovania motivácie prostredníctvom vzdelávacích aktivít podporujúcich spoluprácu a sociálne učenie študentov.
Ako prostriedky na ich implementáciu sme zvolili technológie a nástroje webu 2.0, prevažne blogy a wiki. Podobné aktivity sme už
realizovali počas niekoľkých semestrov [1, 3, 4, 5], v poslednom semestri sme ich však rozšírili o viaceré prvky spolupráce, čo
výrazne prispelo k motivácii študentov. Aktivity sa stali súčasťou dvoch rôznych kurzov, ktoré mali aj niekoľkých spoločných
študentov. V oboch kurzoch prebehol na začiatku aj na konci semestra dotazníkový prieskum, čiastkové výsledky ktorého sú
obsahom nasledujúcich častí tohto príspevku. Pre nedostatok priestoru sa budeme zaoberať len výsledkami získanými v jednom zo
spomenutých kurzov.

1.

BLOGY V KURZE NA FMFI UK

1.1. Východiskový stav
Trend poskytovania vysokoškolského vzdelania čo najširším masám populácie, ktorý sa v našej spoločnosti v poslednej dobe
presadzuje, prináša so sebou aj negatívne javy. I napriek širokej ponuke univerzít na Slovensku a rozmanitosti odborov, ktoré na nich
možno študovať, sa čoraz častejšie stretávame so študentmi, ktorých do veľkej miery nezaujíma obsah nimi študovaného odboru,
nemajú pre vzdelávanie dostatočnú motiváciu, a tomu potom zodpovedá aj ich prístup k študijným povinnostiam a aj ich študijné
výsledky. Žiaľ, výnimku netvoria ani študenti informatických odborov (najmä aplikovanej informatiky a učiteľstva informatiky) na
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
Jedným z povinných predmetov, ktoré študenti týchto odborov musia absolvovať, je i predmet Algoritmy a dátové štruktúry
(ADS). Obsah tohto predmetu študenti považujú za náročný, i preto sme okrem obligátneho hodnotenia priebežnej aktivity na
cvičeniach, pravidelných päťminútoviek, či priebežných a záverečných skúškových testov zaviedli aj rôzne iné nepovinné aktivity, za
ktoré môžu študenti získavať body a zlepšovať si tak výslednú známku. Patria k nim napríklad programátorské projekty, na ktorých
pracujú v skupinách, ale aj aktivity založené na využívaní prostriedkov webu 2.0, akými sú blogy, či wiki. V tomto článku sa chceme
venovať práve jednej z týchto aktivít, a to blogovaniu na odborné témy súvisiace s predmetom.

Táto dobrovoľná aktivita prebiehala v predchádzajúcich rokoch nasledovne: semester bol rozdelený na tri etapy, počas ktorých
mali študenti zverejniť určitý počet blogových príspevkov. Každá etapa bola hodnotená zvlášť a bolo možné za ňu získať rovnaký na
začiatku semestra oznámený maximálny počet bodov. Podľa toho, nakoľko články spĺňali isté vopred stanovené kritériá, študenti za
ne priebežne získavali od nula po maximum bodov. Do takéhoto systému sa v každej etape zapojilo od 7 do 15 študentov z
celkového počtu 124 až 135 študentov. Len veľmi malé počty z nich získavali body blízke maximu a nikomu sa nepodarilo získať
maximum vo všetkých troch etapách. Okrem toho podľa nás takto definovaná aktivita nesplnila úplne cieľ, na ktorý bola zameraná.
Študenti síce získavali nové informácie pri písaní článkov, no tieto informácie si ďalej medzi sebou nedistribuovali. Nemali
motiváciu prečítať si články svojich kolegov. S tým bol zároveň spätý i fakt, že sami autori článkov nemali motiváciu produkovať čo
najlepšie, zaujímavé, či zmysluplné články, resp. nemali motiváciu sa zlepšovať od článku k článku.
1.2. Inovácia aktivity
V predchádzajúcom semestri sme sa zamerali na odstránenie vyššie spomenutého nedostatku a upravili sme pravidlá blogovania
a hodnotenia blogových príspevkov. Našim záujmom nebolo iba priviesť študentov k tomu, aby si články navzájom čítali, ale aj aby
autori článkov o tom, že si niekto ich článok prečítal, skutočne vedeli, a aby tak mali motiváciu podávať čo najlepšie výkony. Navrhli
sme preto systém, v ktorom články nehodnotila iba prednášajúca, resp. cvičiaci, ale aj samotní študenti. Každý článok bol
ohodnotený troma študentmi a každý študent hodnotil práve tri články. V hodnotení slovne odpovedali na vopred stanovené otázky,
pričom hodnotili i pomocou Lickertovej škály. Zároveň sme upravili systém hodnotenia tejto aktivity tak, aby mali študenti
motiváciu články i písať i hodnotiť.
Pôvodné tri etapy písania článkov sme nahradili dvojtýždennými cyklami, kde prvý týždeň bol určený na uverejnenie blogových
príspevkov a druhý na ich hodnotenie študentmi. Takýchto cyklov bolo pôvodne naplánovaných päť, nakoniec sme však pridali ešte
jeden – náhradný. Študenti mohli na svojom blogu uverejniť ľubovoľný počet článkov, ale v každom cykle si mohol každý študent
dať ohodnotiť len jeden článok. Každý študent, ktorý odoslal článok na hodnotenie sa automaticky stal hodnotiacim troch náhodne
vybratých článkov jeho spolužiakov. Za článok aj za hodnotenie článkov spolužiakov dostávali študenti body, ktorých celkový počet
za všetky cykly bol rovnaký ako celkový počet bodov, ktoré sa dali získať za blogovanie v predchádzajúcich rokoch. Počty bodov za
články a za hodnotenia sme nastavili v pomere 1:2, čím sme chceli študentov motivovať k čítaniu článkov spolužiakov a k
poskytovaniu kvalitnej spätnej väzby.
Paralelne so spolužiakmi poskytovali autorom spätnú väzbu na články aj vyučujúci. Ich bodové hodnotenie článkov bolo
nezávislé od hodnotenia, ktoré študenti dostali od svojich spolužiakov. Vyučujúci hodnotili študentom aj ich hodnotenia článkov
spolužiakov a aj k týmto hodnoteniam poskytovali študentom spätnú väzbu.

2.

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM

V súvislosti s novou koncepciou tejto blogovej aktivity sme zrealizovali porovnávací prieskum s cieľom zistiť zmeny v postojoch
študentov, ktoré mohla spôsobiť táto aktivita. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom dvoch dotazníkov: úvodného – na začiatku
semestra a záverečného – po ukončení semestra. V oboch dotazníkoch sme sa okrem iného zamerali na ich názory a skúsenosti s
blogovaním. Zaujímalo nás, či sú aktívni bloggeri, či blogy aspoň čítajú a ak áno, či ich aj komentujú. Zisťovali sme, či nastal u
študentov nejaký posun voči blogovaniu ako takému (písanie príspevkov, čítanie blogov a komentovanie článkov na blogoch).
Zároveň nás zaujímal ich názor zo začiatku semestra na to, či im blogovanie niečo dá a názor z konca semestra, či pre nich
blogovanie bolo niečím užitočné.
Do úvodného dotazníka sa zapojilo 70 študentov (64,81%) a na záverečný dotazník odpovedalo 90 študentov (83,33%).
Blogovania v rámci predmetu ADS sa celkovo zúčastnilo 71 zo 108 študentov, čo je 65,74%. Priemerne napísali 3,96 článkov
(maximálne mohli napísať 6 článkov, pričom ohodnotených bolo 5 najlepších) a získali 9,61 bodov z 15 možných. Za študentské
hodnotenie mohli v každom kole získať 2 body, priemerne získali 1,89 bodov.
2.1. Skúsenosti s blogovaním
Do úvodného aj záverečného dotazníka sme zaradili okrem iných aj tri priame otázky týkajúce sa konkrétnych skúseností
študentov s blogovaním, a to písania vlastných blogov, čítania blogov a komentovania blogových príspevkov. V tejto časti postupne
rozoberieme odpovede na všetky tri otázky.

Písanie článkov
Študenti odpovedali v úvodnom dotazníku na otázku: “Písal si si svoj vlastný blog aj pred začatím tohto predmetu?”. Vybrať si
mohli jednu zo štyroch možných odpovedí, a to: A – pravidelne; B – občas; C – písal som, ale prestal(a) som a D – nie (Obr. 1).
Nebolo pre nás prekvapivým zistením, že viac ako štyri pätiny (presne 81,43%) študentov sa vyjadrilo, že svoj vlastný blog
doteraz nepísali. Oproti tomu iba 1,43% študentov (čo je v skutočnosti iba jeden študent) sa vyjadrilo, že blog píše pravidelne a
12,86% študentov odpovedalo, že občas pridajú na svoje blogy nejaké príspevky. Traja študenti (4,29%) sa vyjadrili, že v minulosti
blogovali, ale prestali s tým. Ich zdôvodnenia sa týkali zlej skúsenosti s blogovaním na inom predmete, s nedostatkom času, či
dokonca jedna študentka uviedla: “Hanbila som sa za staré príspevky :P”.

Obr. 1 Odpovede študentov na otázku o písaní blogových článkov – úvodný dotazník
A - pravidelne;
pravidelne B - občas; C - písal som, ale prestal(a) som; D - nie

V záverečnom
nom dotazníku sme študentom položili podobnú otázku: “Aké sú Tvoje skúsenosti
kúsenosti s aktívnym blogovaním (s písaním
blogových článkov)?”. Tentokrát si mohli vybrať
vybra jednu z piatich možností odpovede (Obr. 2):
A – skúsenosť s blogovaním som mal(a) už i pred začiatkom
za iatkom tohto semestra a predpokladám, že blogovať neprestanem
B – skúsenosť s blogovaním som mal(a) už i pred začiatkom
za iatkom tohto semestra, no mimo školy už viac blogovať
blogova nemienim
C – toto je moja prvá skúsenosť s blogovaním, zaujalo ma to a možno to vyskúšam aj mimo školy
D – toto je moja prvá skúsenosť s blogovaním, mimo školy ďalej blogovať nemienim
E – blogy nepíšem

Obr. 2 Odpovede študentov na otázku o písaní blogových príspevkov – záverečný
čný dotazník

Zaujímalo nás, čii v pomere študentov, ktorí blogy píšu a ktorí blogy nepíšu, nastal rozdiel oprot
oproti úvodnému dotazníku. K
blogovaniu i pred začiatkom
iatkom tohto semestra (prvá a druhá možnosť)
možnos ) sa priznalo 20% študentov, z toho 13,33% tvrdilo, že blogovať
blogo
neprestanú. Jednoznačné
né “nie” písaniu blogov vyjadrilo 21,11%. Najdominantnejšou skupinou (36,67%) boli
bol tí študenti, pre ktorých
bolo toto blogovanie prvou skúsenosťou
ťou tohto druhu a neoslovila ich, teda v budúcnosti blogova
blogovaťť neplánujú. Každopádne pre nás
najzaujímavejšou skupinou boli študenti, ktorí sa vyslovili, že toto je ich prvá skúsenosť
skúsenos s blogovaním,, zaujalo ich to a možno v tom
budú pokračovať i mimo školy. Šlo o 22,22% študentov.
V konečnom
nom dôsledku teda môžeme po konci tohto semestra hovoriť
hovori o 35,55% študentoch, ktorých blogovanie zaujalo, resp. z
ktorých sa (podľa ich slov) možno stanú aktívni bloggeri. Keď
Ke to porovnáme so 14,29% študentov, ktorí sa v úvodnom dotazníku
vyjadrili kladne, môžeme hovoriťť o úspechu - dokázali sme touto aktivitou zaujať a vzbudiťť o ňu záujem v pomerne veľkom
ve
množstve študentov.

Čítanie článkov
Druhou oblasťou
ou týkajúcou sa blogovania, na ktorú sme sa v dotazníkoch zamerali, bolo čítanie blogov. V úvodnom
ú
dotazníku
sme študentom položili otázku: “Čítaš
ítaš nejaké blogy?”.
blogy?”. Odpovedali výberom jednej zo štyroch možností,
možností a to A – pravidelne;
B – občas; C – čítal
ítal som, ale prestal(a) som a D – nie (Obr. 3).
Očakávali
akávali sme, že na túto otázku bude viac pozitívnych odpovedí ako
ak na predchádzajúcu, týkajúcu sa písania blogov. Naše
očakávania sa naplnili - až 67,14% študentov sa vyjadrilo, že blogy si občas
ob
prečítajú
ítajú a 11,43% študentov blogy číta pravidelne. Z
tých, ktorí takto odpovedali, zdôvodnil svoju odpoveď
odpove iba jeden študent. Vyjadril sa, že blogy číta obč
občas a to “najmä keď hľadám
odpovede na konkrétne otázky”.

Na rozdiel od toho, zo zvyšných 21,43% študentov, ktorí odpovedali, že blogy nečítajú,
ne ítajú, bol iba jeden taký, ktorý svoju odpove
odpoveď
nezdôvodnil. Ostatní podali vysvetlenie ako “nemám
“
dôvod”, “nemám čas”, “nezaujíma ma to”, či dokonca “nikdy
“
ma nenapadlo ich
čítať” alebo “blogy neznášam”.
Možnosť čítal
ítal som, ale prestal(a) som si nevybral nikto z oslovených študentov.

Obr. 3 Odpovede študentov na otázku o čítaní blogových príspevkov – úvodný dotazník
A – pravidelne;
pravidelne B – občas; C – čítal som, ale prestal(a) som; D – nie

V záverečnom
nom dotazníku sme sa podobne, ako v predchádzajúcej otázke, snažili zistiť,
zistiť či sa objavil nárast počtu
po
takých
študentov, ktorí blogy čítajú.. Odpovedali preto na otázku “Aké
“
sú Tvoje skúsenosti s čítaním blogov?”.
?”. V odpovedi si mohli zvoliť
zvoli
jednu z piatich možností, a to (Obr. 4):
A – blogy som čítal(a) i pred začiatkom
iatkom tohto semestra a predpokladám, že čítať ich neprestanem
B – blogy som čítal(a) i pred začiatkom
iatkom tohto semestra, no mimo školy ich už viac čítať nebudem
C – toto je moja prvá skúsenosť s čítaním
ítaním blogov, zaujalo ma to a možno budem čítať i iné blogy
D – toto je moja prvá skúsenosť s čítaním
ítaním blogov, no mimo školy ich už viac čítať nebudem
E – blogy nečítam

Obr. 4 Odpovede študentov na otázku o čítaní blogových príspevkov – záverečný
čný dotazník

V tomto prípade si iba 34,44% študentov vybralo prvú možnosť (skúsenosť mali a čítať blogy neprestanú) a 7,78% študentov si
vybralo druhú možnosť (skúsenosťť mali a čítať prestanú). Spolu ide teda o 42,22% študentov, ktorí v záverečnom
závere
dotazníku uviedli,
že skúsenosť s čítaním
ítaním blogov mali už i pred začiatkom
za
tohto semestra.
Tretiu možnosť si celkovo vybralo 28,89% študentov, čo vnímame ako úspech aj vzhľadom
adom k tomu, že štvrtú možnos
možnosť (toto je
moja prvá skúsenosť, ale čítať ďalej
alej nebudem) si vybralo iba 13,33% študentov.
Poslednú možnosť, a teda jednoznačné
čné “nie” čítaniu blogov, zvolilo 15,56% študentov.

Komentovanie blogových príspevkov
Dôležitou súčasťou
ou systému, ktorý sme v tomto semestri v súvislosti s odborným blogovaním
blog
na kurze ADS zaviedli, bolo
študentské hodnotenie článkov,
lánkov, teda aktivita, pri ktorej si študenti navzájom hodnotili blogové príspevky.
príspevky V súvislosti s tým nás
zaujímalo, či sú títo študenti zvyknutí blogové príspevky komentovať.. V úvodnom dotazníku sme im k tomu položili otázku:
“Komentuješ články na blogoch?”.
?”. Rovnako, ako v predchádzajúcich prípadoch, i tu mali na výber zo štyroch odpovedí, a to
A – pravidelne; B – občas; C – komentoval(a) som, ale prestal(a) som a D – nie (Obr. 5).
V tomto prípade si ani jeden študent nevybral možnosť
možnos pravidelne, čii komentoval(a) som, ale prestal(a) som. Študenti sa rozdelili
rozde
do dvoch skupín. Menšiu z nich tvorilo 38,57% študentov, ktorí sa vyjadrili, že blogy občas
as komentuje, zatiaľ
zatia čo 61,43% študentov

podľaa odpovedí v dotazníkoch blogy nekomentuj
nekomentuje.. Odôvodnenia tých, ktorí blogy nekomentujú, boli napríklad takéto: “nechcem
“
sa
nechať zatiahnuť do hádky”, “málokedy
málokedy mám čo
č užitočné dodať”, “články si len prečítam
ítam a nekomentujem
nekomentujem”.

Obr. 5 Odpovede študentov na otázku o komentovaní blogových príspevkov – úvodný dotazník
dot
A – pravidelne;; B – občas; C – komentoval(a) som, ale prestal(a) som a D – nie

Hodnotenie príspevkov spolužiakov, ktoré študenti robili v každom cykle blogovej aktivity, nie je totožné s komentovaním
príspevkov. Študenti sa mohli zapojiťť do oboch týchto aktivít, avšak len za hodnotenie pridelených článkov mohli získať
získa bonusové
body. Navyše, hodnotenie študenti robili v špeciálnom systéme, kde museli byť kvôli identifikácii prihlásení, zatiaľ čo komentáre
mohol pripisovať priamo pod článok na blogovom portáli prakticky ktokoľvek.
ktoko
Komentovanie
omentovanie príspevkov bolo úplne dobrovoľné.
dobrovo
V záverečnom
nom dotazníku sme preto pri otázke “Komentuješ
“
blogy?” doplnili stručné vysvetlenie, že máme na mysli pridávanie
komentárov priamo pod článkom.
lánkom. Študenti si mohli vybra
vybrať jednu z piatich možných odpovedí a to (Obr. 6):
A – komentoval(a) som i pred začatím
tím tohto semestra a predpokladám, že komentovať
komentova neprestanem
B – komentoval(a) som i pred začatím
atím tohto semestra, no komentovať
komentova ďalej už nemienim
C – komentoval(a) som zatiaľ iba v rámci predmetov v tomto semestri a možno skúsim komentova
komentovaťť i iné články
č
D – komentoval(a) som zatiaľ iba v rámci predmetov v tomto semestri, no v komentovaní článkov
lánkov nebudem ďalej pokračovať
E – nekomentoval(a) som zatiaľ žiadne blogy

Obr. 6 Odpovede študentov na otázku o komentovaní blogových príspevkov – záverečný
čný dotazník
(F vyjadruje počet
po študentov, ktorí neodpovedali na otázku )

Jednoznačne
ne najviac študentov (58,89%) sa vyjadrilo, že blogy zatiaľ
zatia nekomentovali, teda ani v rámci
rámc tohto predmetu.
Pozitívnym zistením pre nás bol fakt, že 17,78% študentov si vybralo tretiu možnosť,
možnos , a teda že skúsenosť
skúsenos s komentovaním blogov
nadobudli počas
as tohto semestra a zaujalo ich to, preto v tom možno budú pokračovať.
2.2. Užitočnosť blogovania
Touto komplexnou aktivitou sme sledovali niekoľko
nieko
cieľov. V prvom rade sme sa snažili dosiahnu
siahnuť, aby študenti aj takouto
formou prijímali nové informácie a overovali si vedomosti súvisiace s obsahom ADS nadobudnuté inými aktivitami na tomto
predmete. Nové informácie získavali z rôznych zdrojov, ktoré preštudovali pri písaní
písan vlastných článkov, ale aj pri čítaní článkov ich
kolegov, keďže ich úlohou pri hodnotení článkov iných bloggerov bolo okrem iného aj objektívne posúdiť správnosť údajov v týchto
článkoch.
Študenti boli ďalej nútení učiťť sa pracovať so zdrojmi (i keď šlo takmer výlučne
ne o zdroje z internetu), využíva
využívať ich korektným
spôsobom a citovať ich.

Okrem toho trénovali i svoje vyjadrovacie schopnosti a schopnosť
schopnos napísať súvislý text na odbornú tému,
tému čo im – podľa nášho
názoru – bude užitočné napríklad pri písaní záverečných
záve
prác.
Pri hodnotení článkov kolegov sme študentov prostredníctvom poznámok vysvetľujúcich
vysvet ujúcich jednotlivé body hodnotenia, ako aj
prostredníctvom spätnej väzby na hodnotenia, ktoré oni udelili iným, usmerňovali
usmer
tak, aby sústredili svoju pozornosť
pozornos na podstatné a
dôležité body, t. j. či článok
lánok obsahoval dostatočné
dostato
množstvo nových informácií, čii boli tieto informácie korektné, či článok
korešpondoval s informáciami uvádzanými v zdrojoch, či tematicky článok dostatočne súvisí s predmetom ADS, a pod. Zároveň sa
mali vyjadriť i k zrozumiteľnosti článku, resp. jeho správnosti po gramatickej, štylistickej či formálnej stránke. Aj týmto nnašim
prístupom k ich hodnoteniam sme hodnotiacich študentov chceli podporiť
podpori v konštruktívnej kritike a hodnotených študentov k
správnej sebareflexii.
Vzhľadom k cieľom,
om, ktoré sme si kládli, nás zaujímalo,
za
aký názor na užitočnosť blogovania a hodnotenia článkov kolegov v
rámci tohto predmetu si vytvorili študenti počas
poč tejto aktivity. Preto boli súčasťou dotazníkového
ho prieskumu aj otázky zamerané na
túto oblasť. V úvodnom dotazníku sme im položili otázku: “Myslíš
“
si, že Ti písanie blogových článkov
lánkov a čítanie blogových článkov
kolegov na tomto predmete niečo dá?”.
?”. Odpovedať
Odpoveda mohli pozitívne (áno) alebo negatívne (nie), v oboch prípadoch však mali svoj
názor odôvodniť.
Prekvapivo až 67,14% študentov odpovedalo pozitívne (Obr. 7). Ich odôvodnenia boli napríklad takéto: “pozriem
“
si veľa iného
ku danej téme. Prinútim sa venovať viac štúdiu.
štúdiu.”; “snáď kolegovia vysvetlia daný problém pre mňa
ňa pochopiteľnejším
pochopite
spôsobom”;
“prinajmenšom
prinajmenšom získam body, ktoré sa na tomto predmete zídu, možno mi to ale dá viac”;
viac “môže
môže to pomôcť lepšie pochopiť veci, ktoré
neboli úplne vysvetlené na prednáškach + upevniť
upevni si pochopené”.

Obr. 7 Odpovede študentov na otázku o užitočnosti blogových príspevkov – úvodný dotazník
A – áno; B – nie

Tí, ktorí odpovedali negatívne, mali na to rôzne dôvody, a to napríklad “nemám
“
čas”; “ide viac-menej
menej o teóriu,
te
ktorú sa treba
naučiť. Ťažko
ažko mi ju priblíži niekto, kto sa do toho nerozumie o ni
nič viac než ja.”; “blogy sú o ničom,
om, obsahujú dezinformácie a blogy
neznášam”.
V závere semestra sme sa študentov opýtali, koľko
ko
článkov odoslali na hodnotenie. Len štvrtina
tina (25,56%) opýtaných študentov
odpovedala, že sa do tohto blogovania nezapojila, z toho vyplýva, že sa záverečného
závere
dotazníka zúčastnilo
častnilo 67 študentov z celko
celkového
počtu 71 takých, ktorí blogovali (Obr. 8).

Obr. 8 Odpovede študentov na otázku o počte ich blogových príspevkov – záverečný
čný dotazník
A – 0; B – 1; C – 2; D – 3; E – 4; F – 5 a viac; G – bez odpovede

Zároveň sme sa tých študentov, ktorí v dotazníku odpovedali na predchádzajúcu otázku výberom inej odpovede ako “0”,
“ opýtali:
“Čím bolo pre Teba čítanie,
ítanie, hodnotenie a komentovanie príspevkov na blogoch spojených s týmto predmetom užitočné?”.
užito
Odpovedať
mohli výberom aj viacerých možností z nasledujúcej ponuky:
A – dozvedel(a) som sa nové informácie
B – pomohlo mi to lepšie pochopiť preberané učivo
C – videl(a) som, ako danú problematiku chápu moji spolužiaci
D – naučil(a) som sa podávať konštruktívnu kritiku
E – naučil(a) som sa formulovať svoj názor
F – nedalo mi to nič
G – iné, odôvodni:
Až 67,16% študentov sa vyjadrilo, že sa dozvedeli nové informácie
informácie a 61,19% študentov prezentovalo,
prezentoval že im to pomohlo lepšie
pochopiť preberané učivo
ivo (Obr. 9). Na rozdiel od toho, iba 4,48% študentov z tých, ktorí sa do tejto aktivity zapojili, sa vyjadrilo,
vyjadrilo že
im to nič nedalo.

Obr. 9 Odpovede študentov na otázku o užitočnosti blogových príspevkov – záverečný
čný dotazník

3.

ZÁVER

V snahe zatraktívniť študentom vyučovanie
čovanie a zaviesť doňho prvky sociálneho učenia
enia podporovaného digitálnymi technológi
technológiami
sme už pred niekoľkými rokmi začali
čali využívať
využíva v niektorých kurzoch pre študentov aplikovanej informatiky a učiteľského štúdia
informatiky na FMFI UK prostriedky webu 2.0, najmä blogy a wiki. Aktivity spojené so zapojením týchto prostriedkov do
vyučovania na predmete Algoritmy a dátové štruktúry boli dobrovoľné.
dobrovo né. Aj napriek tomu, že sa za ne dali získa
získať bonusové body,
spôsobila táto dobrovoľnosť,, že sa do nich zapájalo len okolo 15-20%
15
študentov. Navyše, sami nedokázali z týchto aktivít vyťažiť to,
na čo boli pôvodne zamýšľané – sociálnu konštrukciu nových poznatkov. Napr. pri aktivitách spojených s blogovaním si články
navzájom nečítali a nekomentovali a túto časť aktivity prenechali len na učiteľa; pri aktivitách s wiki zasa nedokázali využiť
využi silu
tohto prostriedku
rostriedku a efektívne spolupracovať.
Preto sme v predchádzajúcom semestri inovovali blogovú aktivitu tak, aby lepšie motivovala študentov k účasti na nej,
k pravidelnej práci, ako aj k využitiu potenciálu blogov na tvorivú spoluprácu. Aktivita naďalej
na
zostala
tala nepovinnou a oproti minulým
rokom sa nezmenil ani celkový počet
čet bodov, ktoré bolo za ňu možné získať počas
as celého semestra. Rozdiel bol v tom, že študenti
mali presne predpísané dvojtýždenné cykly, počas
po
ktorých v jednom týždni písali blogové príspevkyy a v druhom týždni hodnotili
pridelené príspevky svojich kolegov. Ukázalo sa, že takto upravená aktivita je pre študentov značne
značne viac motivujúca, ako pôvo
pôvodná,
pretože sa do nej – aj napriek dobrovoľnosti
ľnosti – zapojilo 65,74% študentov.
Pred spustením tejto aktivity, počas
čas nej i po jej skončení
ení sme zbierali od študentov údaje rôznych typov – odpovede z úvodného
a záverečného
ného dotazníkového prieskumu, blogové príspevky, slovné i číselné
íselné hodnotenia, komentáre a pod. Nadobudli sme takto
veľké množstvo údajov, analýzou
ýzou ktorých sa snažíme získať
získa odpovede na to, či a nakoľko
ko sa nám podarilo naplni
naplniť ciele, kvôli
ktorým sme blogovú aktivitu takýmto spôsobom upravovali.
Predbežné výsledky z oboch dotazníkových prieskumov, ktorých malú časť sme uviedli v tomto článku, poukazujú
pou
na to, že táto
aktivita oslovila nezanedbateľný počet študentov, ktorí predtým skúsenosti s blogmi nemali a práve na základe skúseností
nadobudnutých prostredníctvom tejto aktivity deklarovali, že plánujú blogy ďalej písať (22,22%), čítať (28,89%), či komentovať
(17,78%). Až na približne 4,5% zúčastnených
častnených sa zvyšní študenti vyjadrili, že blogovanie
blogov nie bolo pre nich užitočné,
užito
a to z rôznych
dôvodov – ako zdroj nových informácií, pomôcka pre lepšie pochopenie preberaného učiva,
u iva, tréning na vyjadrovanie kon
konštruktívnej
kritiky, či formulovanie vlastného názoru a pod. Za dôležité považujeme aj to, že študenti sa pri písaní blogových príspevkov stretli
v praxi aj s problematikou korektnej práce so zdrojmi, citovania, dodržiavania licenčných
licen ných podmienok a autorského práva.
Na základe porovnania predchádzajúcich skúseností z blogovania na našich kurzoch s vyššie uvedenými výsledkami si
dovoľujeme tvrdiť,, že takto inovovaná blogová aktivita je pre študentov zna
značne viac motivujúca a prispieva nielen k prehĺbeniu
záujmu študentov o problematiku súvisiacu s predmetom, ale aj k ich sociálnemu a kolaboratívnemu učeniu
u
sa. Medzi prípadné
ďalšie vylepšenia tejto blogovej aktivity,, o ktorých do budúcnosti uvažujeme, by sa dalo zahrnúťť napr. vyváženejšie bodovanie
blogových príspevkov a hodnotení, zahrnutie komentovania
kom
pod blogmi do hodnotenia a pod.
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