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Vedecké dôkazy & medzery v poznaní

Technológiami podporené učenie sa 
napr. online webináre, gamifikácia,  

virtuálna/rozšírená realita

Zníženie kognitívnej nálože

Zmiešané učenie

Prevrátená učebňa

Briefing/Debriefing

Rozložené učenie sa

Spätná väzba

Simulácia

Opakovanie  čítanie – e-learning – podcast 

 Interdisciplinárne/interprofesionálne vzdelávanie

   Efekt hodnotenia/testovania

    Checklist v priebehu výcviku

    Mentoring/koučing

    Učenie malých skupín

Rozvoj inštruktorov

    Zámerná prax 

  Zvládnutie učenia

   Prednášanie

Učenie & učenie sa

Osvedčené postupy 
Zlepšenie prežívania pacientov

Implementácia
Podpora operátorom práve včas

Logistika & technológia (napr. drony)

Aplikácie na mobilných telefónoch

Kontrolné zoznamy (pre ALS  
v skutočnom živote)
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Teórie vzdelávania
“pokus vysvetliť ako  

sa učíme”

Výskum
“idey zároveň vytvára  

aj z nich vychádza”

Idea

Vplyv

Otázky

Realizácia

Prístupy k učeniu
“odporúčania výskumu”

Výsledky 
“prístupy majú vplyv  

na učenie sa 
& klinickú prax”
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Behaviourizmus
Skinner, Thorndyke, Pavlov 

Konektivizmus
Siemens, Downes

Pedagogika Heutagogika

Androgogika

TEÓRIE UČENIA A PRÍSTUPY

Konštruktivizmus
Bruner, Vygotsky, Kolb, 

Piaget, Gagne

Spätná väzba
Briefing & debriefing 
Zmiešané učenie sa
Obrátená učebňa
Simulácia

Kognitivizmus
Ausabel, Piaget, Bloom

Teória kognitívnej záťaže
Spätná väzba
Efekt hodnotenia/testovania 
Rozložené učenie sa

Humanizmus
Maslow, Rogers, Lyon

Spätná väzba
Zvládnutie učenia
Samoštúdium
Neinštruktorom vedené učenie sa

Učenie zručností
Zvládnutie učenia
Inštruktorom vedené učenie sa
Checklisty (vo výcviku a reálnej KPR)
Sociálne učenie sa v skupinách 

Technológiami podporené vzdelávanie
Interdisciplinárne & interprofesionálne vzdelávanie
Ideálna veľkosť skupiny
Gamifikované učenie sa
Inštrukcia práve včas 
Samoštúdium



 Life 
Support 

kurz

Prax & 
hodnotenie

Prax & 
hodnoteniePrax & 

hodnotenie
Prax & 

hodnotenie

Opakovanie 
cyklu podľa 

potreby

Recertifikácia

Prístupy k vzdelávaniu

CYKLUS CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
(PODPOROVANÝ VIRTUÁLNYM UČEBNÝM PROSTREDÍM)

• e-learning
• Čítanie manuálu
• Programy samoštúdia
• Nácvik praktických zručností
• Gamifikácia (VR & AR)

• Workshopy
• Simulácia zastavenia srdca
• Hodnotenie kompetencií
• Recertifikácia
• Sebahodnotenie



Fáza pred kurzom
(individuálna)

Po kurze
(individuálne:  

udržiavací kurz /
recertifikácia

Kurz
(fyzická prítomnosť)

Skutočný život 
(zastavenie srdca)

Modifikované z: Breckwoldt J. E-Learning: [New Technologies for Resuscitation Training] v nemčine. 
V: Neumayr A, Baubin M, Schinnerl A (Edit.). Herausforderung Notfallmedizin: Innovation, Vision, Zukunft. Heidelberg 2018 (Springer) pp 163-172.

Materiál na čítanie  
pred kurzom Vyjasnenie otázok 

(upevňovanie 
vedomostí)

Výcvik zručností
(so zmysluplnou 
spätnou väzbou 
od inštruktora)

Podpora práve včas
• Upozorňujúca SMS / 

mobilná aplikácia
• KPR inštrukcie 

operátorom  
tiesňovej linky 

• Spätná väzba  
zo zariadení (napr. 
metronóm, hĺbka 
kompresií hrudníka)

Udržiavací kurz: 
interaktívny 
e-learning, 

video demá, 
mobilné aplikácie 

Interaktívny
e-learning

Video demo /  
video na samoštúdium

Test vedomostí  
pred kurzom  

(úspešné  
absolvovanie môže 

byť podmienkou 
praktického  

tréningu)

Praktický test  
na konci kurzu  

(na vydanie  
certifikátu musí  

byť úspešne 
absolvovaný)

Zlepšenie  
výsledného stavu 

pacientov
(plus rozbor  
udalosti –  

debriefing)

Sebahodnotenie / 
recertifikácia
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