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Cjieayer nooHepiaiyrb, TTO asTopu BBOAXT B HayHHufi oôopoT coBepnieHHO HOBUH, 
aioyanbHLiH MarepHan, a He aaHMCTByioT HSBecrHwe vnpaacHeHjoi m npexHHx n o c o ô i u í , 
K3K 3TO HepeflKO ÔblBaCT. 

IIpH COCTaBJíeHHH yMeÔHHKB npHHHMaeTCH BO BHHMBHHC H3btKOBaX nOATOTOBJíeilHOCTb 
moj ieň , BpamaioiuHxoi B ccjiepe 6H3Heca, - Hosue cBe^eHtu mnaraioTCJi npe^ejibHo 
xcHUM 83UK0M H 34><t>eKTHBHO npopaôaTMBaioTca B CHCTCMe ynpaxcHeHHH. Or6op TCM 
TCCHO cMsau c HyxAaMH npaxTHKH HeuiCKo-poccHňcKux êjioBbix KOHTaKTOB. Hraic, 
aBTopaM yaajiocb coôpaTb aKTyanbHbiií Mareptiaji H nojiaTb ero B KOMiuieKce, MaKCH-
MajiiHO OTBeiaioiueM noipeĎHOCTUM npenoflaBaHiu aenoBoro pyccKoro »3biKa CTyaeH-
TaM-6aKajiaBpaM. HOBMÍÍ yneÔHHK HecoMHeHHO Haň/ieT uiupoKoe npHMeHeHHe xax 
B By3ax H yHHjiHmax, TSK H B npaKTHxe npeanpMHHMaTejieň, aenywm nena c PoccHeň . 

JliodMwia CmenaHoea 

Bálintová, H.: Cudzie jazyky áno, ale ako? Sprievodca metódami cudzojazyčnej 
edukácie. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. 88 s. ISBN 80-8055-762-4. 

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici vydala v roku 
2003 PaedDr. Helene Bálintovej, PhD. publikáciu pod uvedeným názvom s podtitulom 
Sprievodca metódami cudzojazyčnej edukácie. Jej obsah tvorí osem kapitol: 

1. Z histórie vyučovacích metód (spracované cudzojazyčné vzdelávanie v historickom 
kontexte od najstarších čias po súčasnosť). 

2. Vyučovacie metódy. 
3. Klasifikácia metód. 
4. Aplikácia lingvistických teórií vo vyučovaní cudzích jazykov. 
5. Problematika vývoja kognitívnych a intuitívnych metód. 
6. Moderné vyučovacie koncepcie. 
7. Učiteľská rola v edukácii. 
8. Prognózy vývoja cudzojazyčného vyučovania a cudzojazyčných vyučovacích metód. 

Podľa autorky práce každá vyučovacia metóda je dobová, vznikla na určitom stupni 
spoločenského vývoja a je poznačená dobovými rysmi - stupňom rozvoja výroby, 
obchodu, kultúry, stupňom poznatkov o spoločnosti, prírode a človeku, čo sa v konečnom 
dôsledku premieta aj do vzdelania a školského systému. 

Vyučovacie metódy prezentované v práci mali a majú svoje krátke alebo dlhodobejšie 
trvanie. Každá zohráva svoju úlohu, má svojich stúpencov a prívržencov, ale aj odporcov. 
Dr. Bálintová vníma vývin vyučovacích metód ako neukončený proces, ktorý má vždy 
svoje pokračovanie aj v budúcnosti. 

Ak pre stredoveké vzdelávanie bol typický bezduchý dril, tak súčasná škola zmenila 
prístup k vzdelávaniu a osvojovaniu cudzích jazykov osobitne. 

Prvoradým cieľom vzdelávacích inštitúcií je podávať učebnú látku zrozumiteľným, 
pútavým a efektívnym spôsobom a súčasne dosiahnuť, aby študent vo vymedzenom 
časovom limite zvládol všetky rečové zručnosti daného jazyka. Z tohto pohľadu sa otázky 
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cieľa, obsahu výučby, voľby efektívnych metód a schopnosti produkovať jazykový prejav 
v cudzom jazyku stávajú v súčasnosti v jazykovej príprave primárnymi pojmami. 

Možno súhlasiť a stotožniť sa s myšlienkou uvedenou v závere práce, že „epocha, 
v ktorej žijeme a vzdelávame sa, predpokladá uplatňovanie intenzívnych metód, t. j . uplat
ňuje sa požiadavka percipienta za relatívne krátky, prísne limitovaný čas osvojiť si relatív
ne maximálne penzum cudzojazyčnej zručnosti a poznatkov". 

Explózia informácií, prudký nárast nových poznatkov a otváranie hraníc v spoločnej 
Európe vyvoláva akútnu potrebu aktívne ovládať cudzie jazyky. Potreba ich osvojenia ša 
premieta do koncepcie vzdelávania a vyučovacích metód, v ktorých sa akcentuje nové 
ponímanie úlohy učiteľa a Studenta, ich tvorivá aktivita a vzájomná interakcia, striedanie 
rôznych foriem práce (frontálnych a individuálnych), efektívne využívanie audio
vizuálnych pomôcok a didaktickej techniky, využívanie hudby, evokujúcej stav uvoľne
nosti a eliminujúcej emócie (stres, napätie) a iných motivujúcich činiteľov. 

Prínos uvedenej publikácie vidíme v tom, že svojím obsahom a strukturováním je 
aktuálna, podnetná a môže pozitívne ovplyvniť jazykovú prípravu na naSich Školách 
a v jazykových kurzoch. 

Michal Firc 
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