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ANOTÁCIA 
 

Vzdelávame sa po väčšinu nášho života. Od prvých riekaniek, pesničiek, „výtvarných prác“, 

pohybových aktivít doma či v predškolských a školských zariadeniach rôznych stupňov, záujmových 

organizáciách, knižniciach, spolkoch, združeniach si vzdelávaním rozširujeme naše vedomosti 

a zdokonaľujeme zručnosti. 

Téma vzdelávanie a osveta je veľmi široká. Môžeme ju uchopiť ako prierez dejinami školstva 

a školských inštitúcií od staroveku po súčasnosť, alebo ako súbor medailónov o významných 

osobnostiach pôsobiacich vo sfére školstva a vzdelávania, iniciátorov reforiem školstva a školských 

systémov, učiteľov a zároveň spoločenských dejateľov, ktorí sa angažovali v politike, kultúre, 

spolkovom živote, budovali knižnice, zakladali učené spoločnosti, písali do odborných časopisov 

a prispievali k vedeckému bádaniu. 

Kým vzdelávanie sa dotýka školstva, resp. škôl a preto má za sebou zvyčajne inštitucionálne 

zázemie (štát, cirkev, mesto či iného zriaďovateľa) a sústreďuje sa predovšetkým na mládež, osveta 

zvyčajne funguje na dobrovoľníckej báze a zameriava sa na ľudí, ktorí už dávno opustili školské lavice. 

Na prelome 18. a 19. storočia sa zásadným spôsobom zmenila dostupnosť vzdelania, čítania 

a čitateľské zázemie sa stalo jedným z prostriedkov pokroku a zmien v spoločnosti. Prostredníctvom 

osvetovej literatúry sa šírili nielen poznatky ale udomácňoval sa spisovný jazyk a odborná 

terminológia. 

Téma vzdelávanie a osveta umožňuje skĺbiť školské vedomosti viacerých predmetov, vybrať si 

na spracovanie osobnosti, inštitúcie alebo si vybrať z rôznych osvetových aktivít, preto ako 

organizátori 9. ročníka Dejepisnej olympiády predpokladáme záujem žiakov a študentov o dejiny 

Slovenska, všeobecné dejiny či regionálne dejiny. 
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Tento materiál bude na začiatku školského roku 2016/2017 zaradený do Metodicko-organizačných 
pokynov pre 9. ročník Dejepisnej olympiády. 


