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OBSAH METODOLÓGIE 

1. MODUL METODOLÓGIE 

1.1 Úvod 

O čom je projekt  NEWS. Čo môžete od NEWS očakávať: zámer projektu. Ciele projektu. Ako môže 

ovplyvniť Vašu prácu/pracovnú pozíciu? 

1.2 Prečo kritické myslenie? 

Čo je kritické myslenie? Prečo je kritické myslenie dôležité? Prečo vlastne chceme zdokonaľovať 

kritické myslenie účastníkov vzdelávania? Čo znamená zdokonaľovanie sa v kritickom myslení? 

Kritické myslenie a kolaboratívne učenie. Príklady: čo je a čo nie je kritické myslenie. Kritické 

myslenie a kľúčové kompetencie 

1.3 Prehľad štruktúry kurzu 

Ako používať metodológiu projektu NEWS. Rozdelenie tém a modulov. Štruktúra kurzov – fázy 

kurzov. Štruktúra aktivít.  

1.4 Ciele modulu 

Bloomova taxonómia a Finkova taxonómia v zdokonaľovaní kritického myslenia.   

1.5 Cieľové skupiny 

Školitelia. Účastníci vzdelávania: 45+ a 60+. Komunikácia v skupine. Dynamika v skupine  

1.6 Kľúčové kompetencie: teoretické minimum pre školiteľov a účastníkov o je to kľúčová 

kompetencia? Čo znamenajú vo vzdelávaní dospelých? Prečo práve týchto 5 kompetencií v 

súvislosti s kritickým myslením? Prečo sú dôležité pre školiteľa a účastníka vzdelávania? 

1.6.1 Kritické myslenie 

Kritické myslenie v skutočnom živote. Kritické myslenie vo vzdelávaní dospelých. Rozvíjanie 

kritického myslenia. Kritické myslenie pre školiteľa. Ako túto kompetenciu rozvíjať? 

1.6.2 Komunikácia 

Komunikácia v reálnom živote a vo vzdelávaní dospelých. Komunikácia a zdokonaľovanie 

kritického myslenia. Komunikácia a školitelia. 

1.6.3 Riešenie problémov  

Riešenie problémov v reálnom živote a vo vzdelávaní dospelých. Riešenie problémov a 

zdokonaľovanie kritického myslenia. Ako zdokonaliť túto kompetenciu? Ako túto 

kompetenciu uplatniť v triede? 
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1.6.4 Digitálne kompetencie  

Digitálne kompetencie v reálnom živote. Digitálne kompetencie vo vzdelávaní dospelých. 

Digitálne kompetencie a zdokonaľovanie kritického myslenia. Digitálne kompetencie a 

školitelia. Ako zdokonaľovať tieto kompetencie? 

1.6.5 Naučiť sa učiť  

Učiť sa ako sa učiť v reálnom živote a vo vzdelávaní dospelých. Učiť sa ako sa učiť a 

zdokonaľovanie kritického myslenia. Učiť sa ako sa učiť a školitelia. 
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  ÚVOD 

PROJEKT „NEWS” sa zameriava na inovatívne prístupy, prostredníctvom ktorých môžu skúsení 

lektori1 ďalšieho vzdelávania pomáhať začínajúcim lektorom a učiacim sa v rámci tém ako sú 

médiá, kritické myslenie a cudzie jazyky.  

CIEĽ projektu je poskytnúť skúseným aj začínajúcim lektorom vzdelávacie nástroje, ktorými budú 

môcť lepšie a cielenejšie vzdelávať starších učiacich sa. 

Pre optimálne dosiahnutie cieľov projektu boli definované TRI INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY:  

1. „Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania dospelých”: Každá partnerská krajina sa zúčastnila 

prieskumu o potrebách lektorov ďalšieho vzdelávania v súčasnosti a budúcnosti.  

2. „Metodológia: všeobecná metodológia – kritické myslenie”: Kľúčový intelektuálny výstup 

projektu obsahuje novú efektívnu metodológiu a kurikulum s využitím kritického myslenia vo 

všeobecnej pedagogike. To predstavuje odrazový mostík pre konkrétne riešenia v mediálnej 

výchove, vo vzdelávaní informačno-komunikačných technológií (IKT) a vo vzdelávaní cudzích 

jazykov.  

3. „Metodická príručka pre tréning nových lektorov”: Tento intelektuálny výstup sa zameriava na 

tréning nových lektorov ďalšieho vzdelávania. Tréning bude určený pre lektorov, ktorí následne 

môžu školiť ďalších lektorov v tom ako vzdelávať s ohľadom na všetky riešené aspekty. Odborné 

skúsenosti nových lektorov a nové metodické zručnosti, ktoré nadobudnú počas školenia im 

vytvoria ďalšie predpoklady na kvalitné a efektívne odovzdávanie svojich znalostí účastníkom 

vlastných vzdelávacích kurzov. 

CELKOVÝ CIEĽ projektu je pripraviť vzdelávacie nástroje na podporu lepšieho porozumenia 

kvalifikácií a zručností u lektorov a školiteľov ďalšieho vzdelávania. Projekt taktiež poskytne 

konečným príjemcom – školiteľom a lektorom ďalšieho vzdelávania integrovanejšiu metódu, ktorá 

im pomôže v ich kariérnom raste v oblasti cudzích jazykov, IKT a médií. 

PROJEKT OBSAHUJE  cenné metodické a informačné zdroje posilňujúce kompetencie lektorov 

dlhodobo pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých a súčasne poskytne nástroje na zlepšenie  

kompetencií začínajúcim lektorom ďalšieho vzdelávania. Každý partner pristupuje jedinečne ku 

vzdelávaniu priamej a nepriamej cieľovej skupiny. Vďaka tomu je aplikácia výstupov projektu v 

praxi efektívna a validná.  

  

 
1 V prvej kapitole používame termíny lektor, školiteľ. Vychádzame z kombinácie našej a zahraničnej praxe. V anglickom 
jazyku sa zvyčajne stretávame v kontexte celoživotného vzdelávania s termínmi trainer a trainee. Nazdávame sa, že 
preklad tréner a trénovaný celkom nevystihuje edukačnú realitu a preto pri prekladoch týchto výrazov z originálneho 
dokumentu používame výraz školiteľ, resp. účastník kurzu. 
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  PREČO KRITICKÉ MYSLENIE? 

Čo je kritické myslenie? Prečo je kritické myslenie dôležité? Prečo vlastne chceme zdokonaľovať 

kritické myslenie účastníkov vzdelávania? Čo znamená zdokonaľovanie sa v kritickom myslení? 

Kritické myslenie a kolaboratívne učenie. Príklady: čo je a čo nie je kritické myslenie. Kritické 

myslenie a kľúčové kompetencie.  

ČO JE KRITICKÉ MYSLENIE? 

... Na základe predloženej metodológie plánujeme v realizovaných kurzoch zdokonaľovať kritické 

myslenie cieľovej skupiny – dospelých študentov. Ak má školiteľ zdokonaľovať kritické myslenie 

cieľovej skupiny, musí jednoznačne rozumieť tomu, čo vlastne kritické myslenie je. Samozrejme, 

nielen on ale aj ten, kto sa zdokonaľuje. Pohľadov, definícií je veľa a: áno, najvýstižnejšie definície 

nie sú vždy najjednoduchšie. Poďme si to vysvetliť:  

Pod kritickým myslením budeme rozumieť „vedome ovládateľný proces aktívnej a zručnej 

aplikácie, analýzy, syntézy a/alebo hodnotenia informácií získaných alebo vytvorených 

pozorovaním, skúsenosťou, reflexiou, uvažovaním alebo komunikáciou. Týmto procesom sú 

usmerňované naše názory a konanie." (Scriven & Paul, 2007, s. 1). Dodajme, že "kritické myslenie 

je systematické hodnotenie alebo formulovanie názorov, resp. výrokov na základe racionálnych 

noriem. Funguje podľa racionálnych noriem v tom zmysle, že názory sa posudzujú podľa toho, ako 

dobre sú podložené dôvodmi" (Vaughn, 2005, s. 4). 

 

Obr. 1. Príklady zručností, ktoré zahŕňa kritické myslenie 
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Pozrime sa bližšie na to, čo z tejto charakteristiky pre nás vyplýva: 

- kritické myslenie je zručnosť, ktorej je možné sa učiť, dá sa rozvíjať, zdokonaľovať,  

- ak sa človek tomuto procesu učí, dá sa aktívne a vedome ovládať – čo sú pre nás, školiteľov, 

ale aj našu cieľovú skupinu pozitívne správy☺, 

- všimnime si, že kritické myslenie je „vedome ovládateľný proces“ – ide teda o postupné 

formovanie, systematický proces,  

- zahŕňa viaceré zručnosti a metódy, ktoré je potrebné si osvojiť. Ide napr. o analýzu 

informácií, ich posúdenie, zdôvodnenie svojich tvrdení a pod. My sme ich zahrnuli do tzv. 

Banky zručností kritického myslenia. Preto navrhované aktivity, zamerané na zdokonaľovanie 

kritického myslenia, môžu byť pre účastníkov kurzov jedným zo stimulov alebo foriem 

podpory na ceste rozvoja kritického myslenia. Majú viesť k tomu, aby v každodennom živote 

človeka bolo kritické myslenie samostatne riadené, ovládané, kontrolované a korigované 

v každodenných životných situáciách.   

PREČO JE KRITICKÉ MYSLENIE DÔLEŽITÉ?  

Povedzme si, niekedy je oveľa pohodlnejšie kriticky nemyslieť alebo nemyslieť všeobecne. Prečo sa 

však zdokonaľovať v kritickom myslení? Pri kritickom myslení človek zdokonaľuje kvalitu 

schopnosti analyzovať, hodnotiť a prehodnocovať. Ľudia, ktorí kriticky uvažujú, sa dôsledne snažia 

žiť racionálne, rozumne, empaticky (Scriven & Paul, 2008, p.1). Položme si rečnícku otázku: „Kto 

z nás by tak žiť nechcel?“  

Ak sme uviedli, že kritické myslenie zlepšuje kvalitu myslenia človeka, vyzdvihnime zároveň na to 

nadväzujúce pozitíva osvojovania si kritického myslenia. Kritické myslenie je dôležité, pretože: 

- dáva impulz k tomu, aby sme uvažovali nad objektivitou prijímaných informácií,  

- podporuje autonómne, od druhých nezávislé myslenie,  

- podnecuje nás k rozhodovaniu sa na základe vlastného pohľadu na riešený problém, 

- buduje sebadôveru v podobe pozitívnej spätnej väzby, ktoré priniesli vlastné návrhy riešení, 

- prostredníctvom neho objavíme svoj vlastný potenciál a identitu, 

- zabraňuje nám nenechať sa zmiasť, či až manipulovať informáciami, nekritickým pozeraním 

sa na to, čo sa deje okolo nás,  

- chráni nás pred prijímaním unáhlených rozhodnutí.  

Je potrebné dodať, že charakteristickou črtou kriticky mysliaceho človeka je empatia. Nie je teda 

cestou k bezohľadnému rozvíjaniu egocentrizmu. Naopak, kriticky mysliaci človek zvažuje aj názory 

a dopad svojich rozhodnutí na ostatných, na druhej strane sa nimi nenechá nekriticky ovplyvniť. Aj 

v tomto smere prispôsobuje svoje reakcie. Preto kritické myslenie možno efektívne rozvíjať iba vo 

vzájomnej interakcii ľudí.  
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PREČO VLASTNE CHCEME ZDOKONAĽOVAŤ KRITICKÉ MYSLENIE ÚČASTNÍKOV 

VZDELÁVANIA?  

Pomenovali sme už pozitíva osvojovania si kritického myslenia, ale prečo sa vlastne majú ľudia vo 

veku 45+ and 60+ znova a opäť vracať k rozvoju, posilneniu, zdokonaleniu kritického myslenia? 

Mohlo by sa zdať, že dospelý človek sa chce a vie rozhodovať samostatne, byť autonómny. Áno, 

ale...  

Čo sa postupne deje s našim myslením vzhľadom na vek? Síce klesá flexibilita, človek sa rozhoduje 

pomalšie, ale zároveň aj uvážlivejšie. Ťaží z predošlých skúseností, využíva informácie a jeho názory 

sú stálejšie, čo môže viesť k rutinérstvu. Zároveň sa však mení postoj k riešeniu situácií (Končeková, 

Wágnerová, 2020). Presne toto súvisí s kritickým myslením, ktoré sa zvyšuje od konca detstva do 

polovice dvadsiatich rokov, následne táto úroveň pretrváva až do 35 rokov a potom postupne klesá 

až do sedemdesiatych rokov (Friend & Zubek, 2016, s. 413). Zaujímavé však je, že hoci starší ľudia 

ako celok majú kritické myslenie na nižšej úrovni, mnohí jednotlivci v tejto oblasti dosiahli vysoké 

výsledky, dokonca vyššie ako oveľa mladší ľudia. Aj z toho môžeme usúdiť, že ľudia, ktorí na sebe 

pracujú môžu naďalej zmysluplne ťažiť zo svojej schopnosti kriticky myslieť. Užitočné je si túto 

schopnosť udržiavať aktívnu aj preto, že rozhodovanie, plánovanie a organizovanie, či analytické 

zručnosti sú medzi tými prenositeľnými zručnosťami, ktoré najviac vyžadujú zamestnávatelia 

(Eurobarometer, 2010, s. 36).  

ČO ZNAMENÁ ZDOKONAĽOVANIE SA V KRITICKOM MYSLENÍ?  

Či už hovoríme o školiteľovi alebo účastníkovi vzdelávania, pre oboch sú zásadné pri zdokonaľovaní 

kritického myslenia minimálne tieto informácie: 

- vedieť, kde sa teraz nachádzame. Zručnosti kritického myslenia, má každý človek v určitom 

veku na určitej úrovni. Pre školiteľa, ktorý bude koučovať zdokonaľovanie kritického myslenia 

je dôležité vedieť, ako na tom účastníci kurzu sú, kde sa nachádzajú. Platí to aj pre účastníka 

kurzu. Aj tu platí, že najskôr musíme vedieť, kde sme až potom môžeme plánovať kam a ako 

sa tam dostať. Práve z tohto dôvodu sú naše aktivity usporiadané tak, aby prvé, menej zložité 

aktivity poskytovali možnosť dozvedieť sa túto informáciu a tie náročnejšie poskytovali 

možnosť rozvíjať sa pre všetkých.  

- vedieť, v čom a ako sa zlepšiť. Vieme, nevyzerá to tak ale zručnosti kritického myslenia sa 

dajú zdokonaľovať pomerne jednoducho. Je potrebné najskôr modelovanie týchto zručností, 

potom ich uplatňovanie/precvičovanie a poskytovanie spätnej väzby na výkon (Mulnix, 2012, 

s. 475). Práve na tejto štruktúre sú postavené naše aktivity. Pravdaže, zíde sa aj aká-taká 

dávka vrodeného talentu ☺.  

- vedieť ako sa samostatne rozvíjať. Ak je zdokonaľovanie kritického myslenia proces, vieme 

si potom predstaviť, že je tu nevyhnutné neustále opakovanie a využívanie v praktických 

životných situáciách. Preto sme použili učebné situácie, ktoré vychádzajú z reálneho života 

a predpokladáme, že pre účastníka vzdelávania tak bude v praktickom živote jednoduchšie 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 10 
 
 

SLOVAKIA 

preniesť si niektoré postupy, s ktorými sa na kurzoch stretol.   

 

 

Fig. 2. Zdokonaľovanie kritického myslenia 

KRITICKÉ MYSLENIE A KOLABORATÍVNE UČENIE 

Už dávno je preukázané, že zlepšovať si kritické myslenie môžeme jedine v kontexte skupiny, 

spoločenstva. Vieme, že človek je v skupine konfrontovaný s mnohými inovatívnymi a navyše 

neskutočne rozličnými spôsobmi ako sa pozerať na jeden a ten istý, aj známy problém☺.  

Pokiaľ však hovoríme o učení sa v rámci kurzov, je potrebné zdôrazniť, že nejde o jednoduché 

usadenie do dvojíc, či väčších skupín. Nestačí, keď školiteľ odporučí účastníkom spolupracovať. 

Úlohy musia byť nastavené tak, aby skutočne vyžadovali kooperáciu a to tak, že budú:   

- vyžadovať vzájomnú interakciu, 

- vyvolávať vzájomnú závislosť členov skupiny pri plnení úlohy,  

- vyžadovať, aby každý člen skupiny prispel k jej riešeniu,  

- vyžadovať sociálne spôsobilosti,  

- sa v diskusii vracať aj k samotnej kvalite práce skupiny (Trabalíková, 2017, s. 43).  

Iba za týchto okolností môže skutočne dochádzať k významnému zlepšeniu kritického myslenia 

práve kvôli rôznorodosti jednotlivcov. V našich kurzoch sú aktivity usporiadané tak, aby vyžadovali 

aj prácu v skupinách (pozri 1.6. – dynamika skupiny) a zároveň sme adekvátny priestor ponechali 

uvažovaniu jednotlivca, čo umožňujú rôzne techniky kolaboratívneho učenia. Počúvať, aký majú 

názor ostatní, ich argumenty a konštruktívne reagovať pri riešení problémov je spôsob ako výrazne 

v zážitkovom učení rozvíjať svoju schopnosť kritického myslenia.    
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PRÍKLADY: ČO JE A ČO NIE JE KRITICKÉ MYSLENIE 

štandardné myslenie kritické myslenie 

Mlieko poskytuje vápnik nevyhnutný 

pre kosti. Podľa potravinovej 

pyramídy je mlieko dobré pre 

každého. Aj ja potrebujem mlieko.  

Vápnik je nevyhnutný pre kosti. Keď pijem mlieko, 

pociťujem nadúvanie a bolesti. Musím skúsiť iný 

zdroj vápnika, napr. špenát, aby boli moje kosti silné.  

Maximálne povolená rýchlosť je 

60km/h. Budem jazdiť rýchlosťou 60 

km/h.  

Maximálne povolená rýchlosť je 100 km/h. Cesta je 

suchá. Viditeľnosť je dobrá. Už roky som nedostal 

pokutu. Zdá sa, že môžem bezpečne jazdiť 

rýchlosťou medzi 90-110 km/h.  

Túto informáciu o očkovacích látkach 

som našiel na obľúbenej internetovej 

stránke. Neodporúčam mojim 

pacientom túto vakcínu proti HPV.  

Táto informácia o očkovacej látke môže byť 

pravdivá. Pozriem sa na oficiálne stránky ako CDC, 

aby som posúdil ich vhodnosť. Na základe toho 

budem môcť poskytnúť mojim pacientom 

informácie, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa.  

Tento pacient má fibriláciu predsiení 

a potrebuje túto dávku digoxínu.  

 

Tento pacient má fibriláciu predsiení a srdcový tep 

55 úderov za minútu. Nasadím mu dávku digoxínu 

a budem ho sledovať. 

Ak tento mesiac nezaplatím účet za 

kreditnú kartu, mám ďalších 30€ na 

potraviny.  

Ak tento mesiac nezaplatím účet za kreditnú kartu, 

moje kreditné skóre sa zníži a budú mi účtovať 

ďalších 35 EUR. Preto mám rezance oveľa radšej, ako 

som si pamätal 😊.  

Fig.3. What is and what is not critical thinking. Obr. 3. Čo je a čo nie je kritické myslenie  

(Source:https://blog.nclexmastery.com/critical-thinking-ugh/) 
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KRITICKÉ MYSLENIE A KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

Každý deň riešime nejaký nový problém. Čelíme novým výzvam v osobnom, rodinnom živote, v 

komunite, spoločnosti. Myslíme si, že zručnosti, vedomosti a postoje, ktoré sme získali v škole, od 

našich rodičov alebo v práci sú a budú pre náš budúci život dostatočné?  

S určitosťou môžeme tvrdiť, že nie. Neustále sa musíme zlepšovať. Dôvody sú nasledovné: 

- chceli by sme žiť aktívnejšie, 

- chceme a musíme byť inovatívni, 

- chceme sa deliť s našimi myšlienkami, 

- chceme žiť tak, ako si naplánujeme, 

- všetko okolo nás sa vyvíja, 

- je to prínosné pre našu kariéru a osobnostný rast, 

- podporuje to všetky naše aktivity v oblasti vzdelávania sa. 

Chceme žiť aktívnejšie, byť inovatívni a deliť sa s myšlienkami. Všetko je vo vývoji a pokiaľ chceme 

žiť podľa našich plánov, je nevyhnutné neustále zdokonaľovanie našich kompetencií. To na jednej 

strane závisí od každého jednotlivca ale pokiaľ chceme byť skutočne aktívnymi občanmi, rozvíjajme 

aj kompetencie obohacujúce komunitu.  

Kompetencie sú definované ako súbor vedomostí, zručností a postojov primeraných kontextu. 

Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré všetci jednotlivci potrebujú na osobné naplnenie a rozvoj, 

aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnanosť (Recommendation, 2006, s. 13). 

Okrem týchto kľúčových kompetencií existujú prvky, ktoré sú spoločné pre väčšinu z nich a ktoré 

môžu uľahčiť ich zlepšenie. Pre nás ako vzdelávajúcich ale aj pre vzdelávaných je dôležité sa na ne 

sústrediť a správne ich rozvíjať, aby boli prospešné pre našu kariéru, ale aj osobný rast.  

Základné kľúčové kompetencie v oblasti jazykovej, čitateľskej, matematickej gramotnosti a v 

oblasti informačných a komunikačných technológií sú základom učenia sa. Učenie sa učiť 

podporuje následne všetky vzdelávacie činnosti. Existuje niekoľko schopností, ktoré zohrávajú 

dôležitú úlohu naprieč všetkými ôsmymi kľúčovými kompetenciami: kritické myslenie, kreativita, 

iniciatíva, riešenie problémov, hodnotenie rizík, rozhodovanie a konštruktívne riadenie pocitov 

(Recommendation, 2006, s. 14). 

Aký je význam a úloha týchto prenositeľných zručností? Všeobecné ale prenositeľné prvky (alebo 

kompetencie) sú často definované ako súbor kompetencií, ktoré je možné aplikovať pri 

rôznorodých situáciách alebo úlohách, bez ohľadu na to, kde boli získané. Práve v tom, že ich 

použitie nie je limitované oblasťou, predmetom alebo témou, je ich výhoda pre vzdelávajúceho ale 

aj vzdelávaného.  

Prierezové prvky sú viac prepojené s hodnotami a postojmi, ktoré presahujú daný odbor alebo 

študijný program, a majú transdisciplinárny charakter. Nie sme pri ich využívaní limitovaní. 
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Naopak, v súvislosti so vzdelávaním ich môžeme uplatniť pri rôznych úlohách.  

„Jednou z najdôležitejších úloh vzdelávania je formovať a rozvíjať základné kompetencie, najmä 

prierezové, ktoré zaručujú, že jednotlivci zvládnu svoje budúce roly“ (Tsankov, 2017, s.129). 

Zvykne sa tak kombinovať súbor rôznych kompetencií, čiastočne v rámci vybraného tematického 

zamerania alebo pre konkrétnu cieľovú skupinu. Tieto sú nad rámec kognitívnych schopností a 

zdôrazňujú sa non-kognitívne schopnosti, postoje alebo hodnoty. V poslednom čase bol 

preukázaný aj ich pozitívny vplyv napr. na výsledky zamestnanosti. Pozitívom je, že môžu byť 

formované vzdelávaním, tréningom a učením sa (UNESCO, 2016, s.2). Prierezové schopnosti, ako je 

kritické myslenie, kreativita a riešenie problémov, sa objavujú vo všetkých kompetenčných 

systémoch (Európska komisia, 2018, s. 21).  
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 3 PREHĽAD ŠTRUKTÚRY KURZU 

Ako používať metodológiu projektu NEWS. Rozdelenie tém a modulov. Štruktúra kurzov – fázy 

kurzov. Štruktúra aktivít.  

AKO POUŽÍVAŤ METODOLÓGIU PROJEKTU NEWS 

Vytvorenie novej efektívnej metodiky a kurikula je hlavným Intelektuálnym výstupom 2 projektu 

NEWS. Práve aplikácia kritického myslenia do všeobecnej pedagogiky tvorí základ ďalšieho 

prepojenia do oblasti A. mediálnej gramotnosti, B. IKT a C. cudzojazyčného vzdelávania. 

Metodológia NEWS je hlavným metodickým dokumentom používaným na rozvoj v rámci kritického 

myslenia. Táto štruktúra zahŕňa časti: 

1. Všeobecná metodológia  

- prehľad kurzu, ktorý popisuje a zameriava sa na problém kritického myslenia a vysvetľuje, 

akým spôsobom je vzdelávací program prispôsobený potrebám dospelých študentov 45+ 

a 65+, 

- opis metód získavania kľúčových kompetencií účastníkmi vzdelávania v oblasti 

všeobecného vzdelávania (general education), 

- všeobecne formulované vzdelávacie ciele pokrývajúce všetky určené konkrétne 

vzdelávacie výsledky modulu, 

- metodika kurzu, ktorá poskytuje vstupné informácie k prístupom, z ktorých vychádza 

rozvoja vzdelávací program, 

- kurikulum založené na rozvoji kompetencií, 

- štruktúra kurzu s učebnými témami/modulmi vzdelávacieho programu a pripojenými 

krátkymi popismi, 

- učebné činnosti zohľadňujúce individuálne tempo a školenie vedené školiteľom. 

2. NEWS kurikulum pre oblasť kompetencií v mediálnej výchove, IKT a cudzích jazykoch - majú 

podobnú štruktúru. 

Na základe výsledkov prieskumu (Intelektuálny výstup I) realizovaného partnerskými organizáciami 

sme definovali kľúčové kompetencie pre všeobecné vzdelávanie a pre vzdelávanie konkrétne v 

oblasti mediálnej gramotnosti, IKT a cudzích jazykov. Nové kompetencie pomáhajú formovať súbor 

schopností, ktoré dospelí študenti používajú pri posudzovaní vlastného myslenia, ale aj myslenia 

ostatných o informáciách, ktoré získavajú pozorovaním, skúsenosťami a rôznymi formami 

komunikácie. Prepojenie medzi kritickým myslením a vytváraním súboru nových kompetencií 

prostredníctvom určených metód, foriem a cieľov je vnímané ako základ pre osnovy pedagogiky 

kritického myslenia. 
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ROZDELENIE TÉM A MODULOV 

- Curriculum typically refers to the knowledge and skills students are expected to learn, 

which includes the learning standards or learning objectives they are expected to meet; 

the units and lessons that teachers teach; the assignments and projects given to students; 

the books, materials, videos, presentations, and readings used in a course; and the tests, 

assessments, and other methods used to evaluate student learning. 

- An educational module is an organized collection of course resources in one location. It is 

formed to increase active learning and improve critical thinking, as well as problem solving 

skills. It also gives the lecturer the opportunity for conducting formative assessment in the 

classroom. Thus, a module presents a more flexible learning environment for both 

instructors and learners. 

MODUL 1 VŠEOBECNÁ METODOLÓGIA 

Najdôležitejšie všeobecné kľúčové kompetencie sú učiť sa učiť, digitálne kompetencie, riešenie 

problémov, komunikácia a kritické myslenie.  

Trvanie: vzdelávací modul trvá 2 dni, t.j. 2x6 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia jednotka trvá 45 

minút.  

Štruktúra: Dva moduly sú rozdelené na úvod, 5 aktivít rozvíjajúcich kľúčové kompetencie a 

hodnotenie, t.j., 7 spracovaných aktivít.  

MODUL 2 IKT 

Najdôležitejšie všeobecné kľúčové kompetencie sú kritické myslenie, digitálne kompetencie, učiť sa 

učiť, riešenie problémov a komunikačné kompetencie.  

Trvanie: vzdelávací modul trvá 1 deň, t.j., 6 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina trvá 45 

minút. 

Štruktúra: Úvod, 2 aktivity, v ktorých sa zdokonaľovanie kritického myslenia prelína rozvojom 

kľúčových kompetencií a hodnotenie, t.j., 4 spracované aktivity. 
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MODUL 3 MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ 

Najdôležitejšie všeobecné kľúčové kompetencie sú kritické myslenie, mediálna 

gramotnosť, učiť sa učiť, riešenie problémov a komunikačné kompetencie. 

Trvanie: vzdelávací modul trvá 1 deň, t.j., 6 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina 

trvá 45 minút. 

Štruktúra: Úvod, 2 aktivity, v ktorých sa zdokonaľovanie kritického myslenia prelína 

rozvojom kľúčových kompetencií a hodnotenie, t.j., 4 spracované aktivity. 

MODUL 4 JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE 

Najdôležitejšie všeobecné kľúčové kompetencie sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, učiť sa 

učiť, riešenie problémov a komunikácia v cudzom jazyku. 

Trvanie: vzdelávací modul trvá 1 deň, t.j., 6 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina trvá 45 

minút. 

Štruktúra: Úvod, 2 aktivity, v ktorých sa zdokonaľovanie kritického myslenia prelína rozvojom 

kľúčových kompetencií a hodnotenie, t.j., 4 spracované aktivity.  

Štruktúra kurzov – fázy kurzov 

TRAINING COURSE STRUCTURE – PHASES OF THE COURSE 

Jednotlivé vzdelávacie moduly, čiže témy sme metodicky spracovali tak, aby boli vzájomne 

prepojené a aby bolo možné realizovať aktivity v nich stupňovane. Sú odstupňované od najmenej 

náročných po tie, ktoré sa spájajú s náročnejšími myšlienkovými procesmi. Sú v súlade s 

revidovanou Bloomovou taxonómiou vzdelávacích cieľov a Finkovou taxonómiou, ale prelínajú sa 

nimi aj iné prístupy. 

Štrukúra kurzu je nasledovná: 

KROK 1: Začiatok  

1. aktivita: prípravná aktivita  

KROK 2: Modelovanie zručností kritického myslenia  

2. aktivita: vstupná aktivita (vedomosť) 

KROK 3: Precvičovanie zručností kritického myslenia  

3. aktivita: (porozumenie)  

4. aktivita: (aplikácia)  

5. aktivita: (analýza)  
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KROK 4: Hodnotenie a poskytnutie spätnej väzby na kritické myslenie  

6. aktivita: záverečná aktivita (hodnotenie a tvorivosť)  

7. aktivita: sumarizácia 

 

  
STEP 1 

10 min. 
 

STEP 2 

15 min. 
 

STEP 3 

80 min. 
 

STEP 4 

70 min. 

phase  starter  modeling CT skills  practicing CT skills  

evaluating 
and 
providing 
feedback 

activities 
(accord 
ing the 
Bloom 
taxono 
my) 
 

 
LEAD IN  INPUT    OUTPUT 

 1. ACTIVITY  2. ACTIVITY 
(know) 

 3. ACTIVITY 
(understand) 

 6. ACTIVITY 
(evaluate 
and create) 

     4. ACTIVITY 
(apply) 

  

     3. ACTIVITY 
(analyse) 

  

        SUMMARIZE 

        7. ACTIVITY 

 
Tab.1. Štruktúra vzdelávacieho modulu 

 

Táto štruktúra umožňuje školiteľovi flexibilitu, lebo môže na základe vyhodnotenia úrovne 

kritického myslenia cieľovej skupiny ísť v niektorých aktivitách viac do hĺbky ako v iných. Na 

začiatku stretnutia, podľa situácie, ak je to vhodné môže školiteľ využiť aktivity, ktoré slúžia na 

zoznámenie sa členov skupiny: tzv. ice-breakers, zoznamovacie hry, neskôr tzv. warm-ups. 

Na príklade Téma 1 Kritické myslenie opíšeme jednotlivé fázy kurzu: 

- KROK 1: prípravná aktivita – ide o aktivitu, ktorá celkovo uvedie účastníkov do problematiky 

a začína tým, že oni aj školiteľ vyhodnocujú, čo o konkrétnej problematike už vedia  

- KROK 2: modelovanie zručnosti – v tejto fáze kurzu sa odporúča používať pojmové mapy s 

uvedením argumentov. Viete prečo? Tu je vysvetlenie:   

Rozhodujúce je, že zručnosti študentov v oblasti kritického myslenia sa zlepšujú rýchlejšie, ak je 

výučba založená na mapovaní pojmov (a argumentov) (Van Gelder, 2005, s. 45). Reťazce pojmov, 

ktoré sú hierarchicky usporiadané a navzájom spolu súvisia, a argumentov, ktoré zdôvodňujú a 

dokazujú názory, závery sú znázornené v grafickej podobe. Tak môžu byť obrazom procesov 

myslenia – metakognície (Dawson, 2000). Existujú tiež dôkazy, že skutočne kriticky mysliaci človek 
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rozumie teórii kritického myslenia. Znamená to, že má osvojenú  príslušnú odbornú slovnú zásobu. 

Namiesto toho, aby povedal: „Tento argument je zlý.“, môže povedať, že záver neprijíma, aj keď 

uznáva predpoklady (Van Gelder, 2005, s. 44). Ak chcú účastníci vzdelávania lepšie kriticky myslieť, 

musia sa naučiť uplatňovať argumentačné vzory a rozoznávať argumentačné omyly. Samozrejme, 

len samotné vyučovanie teórie kritického myslenia nezlepší schopnosť kriticky myslieť. 

- KROK 3: precvičovanie zručností kritického myslenia – vo viacerých aktivitách 

- KROK 4: hodnotenie a poskytnutie spätnej väzby na kritické myslenie  

Inšpiráciou k štruktúre nám bol Mulnix (2012, s. 475). V ďalších témach, ktoré nadväzujú na Tému 

1 – kritické myslenie sa opakujú už iba KROK 2, 3, 4 k jednotlivým kompetenciám. Úplne na záver 

práce skupiny môže školiteľ, opäť, ak je to vhodné využiť aktivity na ukončenie práce skupiny alebo 

rozlúčkové aktivity. 

ŠTRUKTÚRA AKTIVÍT 

Pri tvorbe konkrétnych aktivít sme dbali na ich jednotnú a jasnú štruktúru: 

Opis aktivity: 

Názov:  

Metodologický popis: ciele aktivity, metódy, zdokonaľované kľúčové kompetencie, zdokonaľované 

zručnosti kritického myslenia 

Trvanie: 

Materiály: 

Postup: príprava, otázky a motivácia, inštrukcia, reflexia, zhrnutie.  

Ďalšie informácie: facilitácia, tipy, faktory úspechu/slabé stránky, prekážky, možnosti transferu, 

potrebné zdroje... 

Opis aktivity:  

Tu je pre školiteľa vyjadrenie zámeru aktivity. Stručné zhrnutie, na čo má klásť dôraz a čo je 

potrebné v priebehu aktivity s účastníkmi dosiahnuť.   

Názov: 

Pre aktivity sme vždy vyberali nielen výstižné, ale aj zaujímavé názvy. Už názvom môže aktivita 

vzbudiť zvedavosť, vyvolať otázky k tomu, čo sa ide diať a to je predpokladom zamerania 

pozornosti účastníkov vzdelávania.   

Ciele aktivity: 

Aktivity sú zoradené podľa jednotlivých úrovní revidovanej Bloomovej taxonómie a prelína sa nimi 

Finkova taxonómia (bližšie 1.5). V tejto časti však pri každej aktivite ciele konkretizujeme, teda 

vyjadrujeme, čo účastníci v aktivite dosiahnu (Bajtoš, 2013, s. 13). Vyjadrujeme tu ciele kognitívne i 

afektívne, keďže našim cieľom je zdokonaľovať nielen oblasť vedomostí, poznávacích schopností, 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 20 
 
 

SLOVAKIA 

tvorivosti, myslenia, ale aj hodnotovej orientácie a sociálno-komunikačných zručností.   

Pri formulovaní cieľov sme použili Magerovu techniku:  

- ciele vyjadrujú výkon účastníka vzdelávania: pozorovateľnú činnosť. Túto sme vyjadrili 

využitím slovies v aktívnom tvare. Z toho je zrejmé, aké hlavné, konkrétne ciele chceme 

aktivitou dosiahnuť, teda, ktoré činnosti počas aktivity účastník vzdelávania vykonáva alebo, 

čo vie lepšie vykonávať po aktivite.   

- ciele vyjadrujú podmienky výkonu: vyjadrenie, akým spôsobom a za akých predpokladov sa 

má výkon realizovať. 

EXAMPLE: 

 

Metódy:  

V aktivitách využívame rozličné vyučovacie metódy a techniky, na tomto mieste uvádzame 

najdôležitejšie z nich pri konkrétnej aktivite. Pri ich výbere vychádzame z naplánovaných cieľov a 

aktuálnych vedeckých poznatkov o efektívnom, účinnom zdokonaľovaní kritického myslenia dospelých 

(bližšie: 1.3). Prelínajú sa v nich metódy samostatnej práce s prácou v skupinách – kolaboratívne 

metódy, dialogické metódy s metódami riešenia úloh.  

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: 

Vyberáme kľúčové kompetencie, ktoré v aktivite rozvíjame najviac. Je zrejmé, že kľúčové kompetencie 

nie je možné zdokonaľovať izolovane, naopak, v našich aktivitách ťažíme z ich synergického efektu.   

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia:  

V aktivitách sa pohybujeme v rovine cieleného zdokonaľovania určitých zručností kritického myslenia 

aby sme nimi podporili rozvoj schopností (vrodených predpokladov človeka) a v konečnom dôsledku 

jednotlivých, nami vybraných kompetencií v kontexte rozvoja kompetencie kritického myslenia (učiť sa 

učiť, digitálnych kompetencií, riešenia problémov, komunikácie – bližšie: 1.4). Aktivitami 

zdokonaľované zručnosti kritického myslenia sme sumarizovali v prílohe: Banke zručností kritického 

myslenia.    

  

 výkon účastníka vzdelávania 

– pozorovateľná činnosť  

(sloveso v aktívnom tvare) 

podmienky výkonu 

Účastník vzdelávania ... ... vysvetľuje a obhajuje ... ... poradie dôležitosti 

zručností kritického 

myslenia  členom skupiny. 
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Trvanie:  

Ide o predpokladaný čas za ideálnych podmienok. Aktivity sú však navrhnuté tak, aby školiteľ zvážil, 

ktorej z nich, vzhľadom na ním vyhodnotenú úroveň kľúčových kompetencií cieľovej skupiny je 

potrebné venovať viac času a ísť do hĺbky. Je vhodné, ak školiteľ oznámi účastníkom vzdelávania čas na 

začiatku každej aktivity a potom, v priebehu aktivity ho pripomenie. Pár minút pred koncom môže 

upozorniť na postupné dokončenie individuálnej, či skupinovej práce.   

Materiály:   

Je popísaný základný potrebný materiál, samozrejme školiteľ môže použiť, podľa podmienok, iné 

materiály, technológie.  

Postup: 

Metodicky vychádzame z Kolbovho cyklu učenia, ktorý sa uplatňuje v zážitkovej pedagogike. Našim 

cieľom bolo aktivity postaviť práve na zážitku, aby bola skúsenosť v nich ľahko prenositeľná do bežného 

života. V postupe aktivít využívame päť fáz, aktivitu začíname uvedením, následne motivujeme 

účastníkov, zadávame inštrukcie, reflektujeme prežitú skúsenosť a ukončujeme aktivitu (Trabalíková, J.; 

Zemančíková, V. , 2015, s. 17).  

Príprava (uvedenie do aktivity): 

Uvádzame náš príklad toho, ako môže školiteľ uviesť aktivitu, začať ju, či až zdôvodniť.  

Otázky a motivácia: 

Túto časť považujeme za rovnako dôležitú ako ostatné časti aktivity. Motivovať účastníkov k spolupráci 

na aktivite je významné pre jej priebeh a maximálne vyťaženie zo zážitku. Motivovať môžeme 

otázkami, príkladom, poukázaním na situáciu z bežného života. Sústredíme tak pozornosť účastníkov na 

prepojenie úlohy a bežného života.  

Inštrukcia: 

Inštrukcie sú napísané tak, ako by mali byť postupne zadávané školiteľom smerom ku skupine. Je z nich 

jasný spôsob riadenia práce účastníkov kurzu. Dôraz sme kládli na to, aby boli inštrukcie zadané jasne, 

zreteľne a aby bol jasný výstup, teda to, čo má byť hotové po aktivite. Školiteľ najskôr zadá inštrukciu a 

následne vyzve skupinu k otázkam. Počas riešenia úloh školiteľ monitoruje aktivitu účastníkov, 

stimuluje všetkých v skupine k riešeniu úlohy, poskytuje podporu. 

Reflexia: 

V závere aktivity prebieha reflexia spojená so spätnou väzbou. Táto je niekedy dôležitejšia ako samotná 

aktivita, preto sa nemá podceňovať jej význam. Práve vďaka reflexii sú účastníci obohatení o skúsenosť, 

ktorá napomáha ich učeniu sa i aplikácii v bežnom živote. V prípade verbálnej reflexie, prostredníctvom 

otázok, sa pýtame nielen na výsledok aktivity, ale aj na to, akým spôsobom jednotlivci v skupine tento 

záver dosiahli, aké majú pocity z výsledku vzhľadom na seba a ako túto skúsenosť využijú v bežnom 

živote. Zároveň sa tu vraciame k cieľom, ktoré mali dosiahnuť.  
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Zhrnutie: 

Prípravnou aktivitou uvádzame do situácie a v závere zhrnieme. Školiteľ tu po reflexii sumarizuje, čo 

bolo zmyslom aktivity, k čomu viedla.  

Ďalšie informácie: 

V prípade, ak to bolo nevyhnutné, do tejto časti sme napísali metodické poznámky k facilitácii, určité 

odporúčané tipy, faktory úspechu/slabé stránky – teda faktory, ktoré môžu v pozitívnom, či 

negatívnom smere ovplyvniť aktivitu, obmedzenia, možnosti transferu, prípadné ďalšie vhodné zdroje.  

Aktivity sú rozdelené do dvoch verzií, jedna je pre školiteľa a druhá verzia sú pracovné listy pre 

účastníkov vzdelávania. 
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 4. CIELE MODULU 

Bloomova taxonómia a Finkova taxonómia v zdokonaľovaní kritického myslenia.   

Čo Vám napadne ako prvé, ak sa Vás opýtame na problematiku cieľov vo vzdelávaní? Aký máte 

pocit? Pýtame sa preto, že si pamätáme, že naše pocity spojené s touto oblasťou na začiatkoch 

lektorovania boli dosť zmätené . Táto problematika naozaj vyzerá byť komplikovaná. Pravdou 

však je, že ak školiteľ rozumie opodstatnenosti cieľov, dobre rozumie cieľom kurzu a aktivít, je to 

základ ich naplnenia a teda dosiahnutia efektívnosti kurzu. Ak totiž chcem niekoho niekam autom 

zaviesť, musím hlavne ja vedieť kam        

Skúsme teda jednoducho:  

Našimi kurzami sa prelína Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov a čiastočne aj Finkova 

taxonómia signifikantného učenia. Bloomovu taxonómiu vzdelávacích cieľov, resp. jej revidovanú 

podobu (Turek, 2006, s. 22) sme vybrali ako jeden z možných spôsobov delenia cieľov kurzu do 

kategórií a teda následne aj otázok a úloh, ktoré na ciele nadväzujú (bližšie 1.2). Odporúča sa 

používať ju u začínajúcich lektorov, školiteľov. Oblasť nami vybraných kľúčových kompetencií 

(kritické myslenie, učiť sa učiť, digitálne kompetencie, riešenie problémov a komunikačné 

kompetencie) je zdokonaľovaním sa aj v oblasti afektívnej, to znamená určitým spôsobom tu 

pracujeme na zmenách v oblasti citov, hodnotovej orientácie, sociálno –komunikačných zručností, 

učenia sa učiť. Z toho dôvodu prepájame takto postavenú metodológiu aj na taxonómiu cieľov L. D. 

Finka, ktorý rozpracoval teóriu signifikantného učenia.   

BLOOMOVA TAXONÓMIA A ZDOKONAĽOVANIE KRITICKÉHO MYSLENIA 

V súvislosti so zdokonaľovaním kritického myslenia sme ju využili preto, že umožňuje deliť úlohy, 

ktoré  zadávame na úlohy „nižšieho rádu“ a úlohy „vyššieho rádu“, t.j. úlohy vyžadujúce si nižšiu 

myšlienkovú náročnosť a úlohy na vyššej hladine myšlienkovej náročnosti. V jednotlivých 

úrovniach sa teda stupňuje náročnosť psychických procesov učiaceho sa. Revidovaná Bloomova 

taxonómia však umožňuje aj to, aby sa tieto úlohy prelínali bez ohľadu na náročnosť.  

Jednoznačne však existuje spojitosť medzi typom či úrovňou úlohy, ktorú zadáva školiteľ a typom či 

úrovňou myslenia, ktoré prebieha u človeka. Náročnosť zadávaných úloh, kladených otázok môže 

podstatne ovplyvniť spôsob myslenia. Účastník vzdelávania, ktorý je schopný myslieť na „vyššej“ 

úrovni, dokáže informácie aj lepšie využiť a pracovať s nimi, než ten, ktorý iba rozpoznáva 

faktografické údaje v pamäti. Uplatnenie tohto faktu však predpokladá ovládanie problematiky 

zadávania úloh a kladenia otázok na strane školiteľa.  
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Úlohy vyžadujúce myslenie nižšej úrovne:  

1. úlohy vyžadujúce vedomosť (reprodukčné) – na tejto úrovni si účastník vybaví, alebo znovu 

spozná konkrétne poznatky, fakty, termíny, postupy, zásady, normy, pravidlá, kritériá, všeobecné i 

abstraktné poznatky, zákony, teórie. Ide o pamäťové reprodukovanie, ale nemusí to znamenať, že 

im rozumie alebo ich vie aplikovať. 

2. úlohy vyžadujúce porozumenie (interpretačné) – účastník je schopný porozumieť významu 

obsahu informácie poskytnutej mu v slovnej, obrazovej alebo symbolickej podobe. Obsah musí 

spracovať do podoby, ktorá je pre neho zmysluplná, inak je neužitočná – napr. vysvetlenie obsahu 

svojimi slovami.  

3. úlohy na aplikáciu (zovšeobecňovacie) – účastník má ovládať zmysluplné použitie abstrakcií a 

zovšeobecnení (teórií, zákonov, princípov, vzťahov, metód, postupov, pojmov, pravidiel) v 

konkrétnych situáciách – mal by dostať možnosť aplikovať všetko, čo sa učí aj v nových situáciách. 

To je základ myslenia na vyššej úrovni.  

 

Úlohy vyžadujúce myslenie vyššej úrovne:  

4. úlohy na analýzu – účastník má ovládať rozbor komplexnej informácie na prvky a časti, určenie 

hierarchie prvkov, princípov, ich organizácie, určenie vzťahov a interakcie medzi prvkami. Vyžaduje 

si to myslenie v kategóriách: teda zaraďovať a meniť usporiadanie informácií do kategórií. 

5. úlohy na hodnotenie - účastník by mal posúdiť, či myšlienky, vzťahy, výtvory, metódy a pod. 

zodpovedajú stanoveným kritériám a normám z hľadiska presnosti, efektívnosti, hospodárnosti, 

účelnosti. Toto posúdenie môže byť kvantitatívne i kvalitatívne. 

6. úlohy na kreativitu: účastník má kombinovať časti do nového celku, ktorým môže byť správa, 

plán, postup riešenia, projekt, odvodenie súboru abstraktných vzťahov. Môže vytvoriť nový celok, 

či zdokonaliť pôvodný.  

Keď školiteľ dobre rozumie jednotlivým úrovniam myslenia, vie zhodnotiť úroveň kľúčových 

kompetencií účastníkov. Rozumie tomu, do akej miery účastník učivo zvláda a vie formulovať úlohy 

a otázky tak, aby mu pomohol dostávať sa kvalitatívne na vyššiu úroveň myslenia. Následne môže 

dochádzať k tomu, že sa účastníci naučia samostatne sa riadiť a hodnotiť. Nech sa páči, príklad z 

Témy 5, kritické myslenie : Je rozdiel v tom, či účastník vie na kurze:  

1. úroveň: Vedomosť: na základnej úrovni pomenovať typické črty kritického myslenia, definovať, 

ako sa konkrétne môže prejavovať v komunikácii, 

2. úroveň: Porozumenie: ilustrovať na príklade význam kritického myslenia v jeho vlastnom živote, 

3. úroveň: Aplikácia: využiť poznatky o kritickom myslení pri navrhovaní zmien v manažovaní jeho 

aktivít počas dňa, 
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4. úroveň: Analýza: urobiť dôkladný rozbor typických prvkov na predloženom obrázku a využiť pri 

tom kritické myslenia,  

5. úroveň: Hodnotenie: s využitím kritického myslenia zhodnotiť napr. vplyv reklamy na svoj 

spôsob nakupovania a vyvodiť z toho závery do budúcnosti, 

6. úroveň: Tvorivosť: vytvoriť vlastný návrh (napr. v našom prípade reklamného loga a sloganu) a 

tvorivo použiť argumenty pri simulovaní predaja príslušného produktu.  

Samozrejme, že predpokladáme, že skúsenosť, zážitok z kurzu sa následne prenesie do 

každodennosti života ... ale to je už o vlastnej sebadisciplíne, sebamotivácii a sebahodnotení.  

Tak a toto je vlastne Bloom . Čo hovorí Fink? 

FINKOVA TAXONÓMIA A ZDOKONAĽOVANIE KRITICKÉHO MYSLENIA 

Fink na základe teórie signifikantného učenia zapracoval do svojej taxonómie nasledovné 

dimenzie: 

- základné vedomosti: pochopiť a zapamätať si konkrétne informácie a myšlienky; 

- aplikácia: zručnosti; kritické, tvorivé a praktické myslenie; riadenie projektov;  

- integrácia: prepojenie: myšlienok, ľudí, oblastí života;  

- ľudský rozmer: učiť sa o sebe a interakcii s inými; 

- starostlivosť: rozvoj nových citov, záujmov, hodnôt učiaceho sa; 

- učiť sa učiť: stať sa lepším študentom, pýtať sa, byť zvedavý, samostatne sa učiť. 

Tu zdôrazníme, že jednou z dôležitých charakteristík tejto taxonómie je, že nie je hierarchická ale 

skôr vzťahová a dokonca interaktívna (Fink, 2003, s. 6). Schéma ukazuje (obr. 4) interaktívny 

charakter tejto taxonómie. Táto interaktívna charakteristika je pre učiteľov dôležitá, pretože 

znamená, že rôzne druhy učenia prinášajú synergický efekt. 

 

Obr. 4. Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov a Finkova taxonómia signifikantného učenia 
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 5. CIEĽOVÉ SKUPINY 

Školitelia. Účastníci vzdelávania: 45+ a 60+.  

Komunikácia v skupine. Dynamika v skupine. 

ŠKOLITELIA. ÚČASTNÍCI VZDELÁVANIA: 45+ A 60+ 

Cieľovou skupinou v našom vzdelávaní sú dospelí učiaci sa starší ako 45 rokov a starší ako 60 rokov. 

Vzdelávania a výchova predstavujú základnú potrebu pre naše životy v každom veku. A je zrejmé, 

že vzdelávanie dospelých má spoje špecifiká. Dospelí vstupujú do vzdelávania už s istým portfóliom 

vedomostí a osobných skúseností, ktoré nadobudli počas svojej kariéry alebo osobného života. Z 

pohľadu starnutia je schopnosť učiť sa na dobrej úrovni počas celej kariéry a aj po nej v prípade, že 

vzdelávanie je podmienené očakávaniami (Ilmarinen, 2005, s. 224). Práve preto je dôležité, aby 

sme sa zamerali na očakávania našich učiacich sa a súčasne by mal celý náš edukačný proces tieto 

očakávania naplniť. 

Účastníci vzdelávania majú mnoho skúseností, sú relatívne dobre informovaní a často sú finančne 

nezávislí. Zvyšovanie svojich kompetencií je v ich vlastnom záujme. Naďalej sa venujú svojím 

koníčkom a chcú aktívne vystupovať vo vlastnom spoločenstve (Reidl, 2012, s. 66). Je prirodzené, 

že sa zaujímajú o svoj zdravotný stav, nakoľko ide o základný predpoklad pre úspešné fungovanie v 

bežnom živote. Očakávajú prístup kompetentnej osoby, čo znamená, že školiteľ poskytuje jasné a 

zrozumiteľné informácie. Učenie sa nie je v ich prípade pasívny prijímanie informácií, ale je viac o 

ich aktívnom spracovávaní (Ilmarinen, 2005, s. 225). Je prínosom, keď školiteľ chápe a pozná 

ambície starších učiacich sa a vníma ich vôľu učiť sa ako východisko, z ktorého vychádza samotný 

proces vzdelávania. 

Kognitívne funkcie dospelých učiacich sa líšia od tých, ktoré majú vaši ľudia v kurze. Úroveň 

mechanickej pamäte sa vekom znižuje a vzdelávanie alebo skúsenosti v tomto procese bohužiaľ 

nehrajú dôležitú úlohu. Zatiaľ čo k úbytkom dlhodobej pamäte dochádza minimálne, kvalita 

zapamätávania si nových faktov klesá dramaticky. Naštastie, je tu tzv. konektívna lebo historická 

pamäť, ktorá tieto rozdiely zjemňuje (Ilmarinen, 2005, s. 224). Nové a neznáme veci sa spájajú so 

staršími a známymi. Nová vrstva informácií tak vzniká na tvrdom a pevnom podklade z minulosti. 

Práve preto potrebujeme posmeľovať starších učiacich sa, aby spájali nové poznatky so svojimi 

vlastnými predchádzajúcimi skúsenosťami. Dôležité taktiež je, aby sme im ukázali a vysvetlili, prečo 

práve tieto vedomosti zlepšuje ich prácu, fungovanie a zvládanie konkrétnych úloh. Súčasne 

musíme mať na pamäti, že staršia informácia by nemala byť prekážkou pre informáciu novú. Aby 

toho nebolo málo, nesmieme zabúdať na prirodzene negatívne postoje a strach, ktoré môžu nás 

edukačný proces brzdiť. 

Funkcie zmyslového vnímania sa taktiež vekom menia. Oči starších osôb si vyžadujú viac svetla. 

Svetlo napomáha pri procese nadobúdania a osvojovania si novej informácie a znižuje očnú 

námahu. Aj sluch je citlivejší na rušivé elementy (Ilmarinen, 2005, s. 227). 
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Je prirodzené, že vnímanie zmyslami je radikálne odlišné pri porovnaní skupín učiacich sa 45+ a 

60+. A to je jeden z dôvodov, prečo musím poznať vek účastníkov vzdelávania v našej skupine. Aj 

preto, aby sme vedeli stupňovať dynamiku v skupine. Len vtedy môžeme zvoliť správne tempo a 

čas, ktoré sú nevyhnutné, aby účastníci zvládli nami zvolené úlohy. Na základe zážitkového 

vzdelávania môžeme vymedziť niekoľko štýlov (Ilmarinen, 2005, s. 228): 

- Aktívni účastníci. Sú vždy pripravení čeliť novej situácii. Aktívna účasť a konkrétne aktivity 

sú veľmi dôležité, majú radi spontánne kroky. Aktívni účastníci sú osobní a reagujú na základe 

svojich pocitov. 

- Rozvážni pozorovatelia. Zvyčajne sedia vzadu a sústredia sa na pozorovanie. Sú často 

introverti, ale zato vedia viac o situácii v skupine a aj o vzťahoch medzi jednotlivcami. 

- Logickí myslitelia. Snažia sa pochopiť dôvody a dôsledky viacerých javov do detailov. 

Skúšajú vytvárať niekoľko interpretácií a hľadajú teóriu alebo model, ktorý by presne 

vyhovoval ich záverom. Ich výhoda je myslenie. 

- Experimentálni realizátori. Prinášajú myšlienky a riskujú. Ich závery sa zakladajú na 

skúsenosti a overujú nové metódy. Sú extroverti a nemajú v látke pochybnosti. 

Pokojné a bezpečné prostredie je taktiež dôležitou podmienkou pre všetky vzdelávacie aktivity pre 

všetkých dospelých učiacich sa. Musíme vyhodnotiť aj priestorovú organizáciu a požiadavky 

samotného vzdelávania (Krystoň, Šerák, Tomczyk, 2014, s. 69).   

Najmä v prípade učiacich sa vo veku 60+ sa musíme uistiť, že: 

- miesto, kde prebieha vzdelávanie je dostupné, ľahko prístupné a bez problémov ho 

účastníci nájdu (napr. parkovisko, blízko pri stanici prostriedkov dopravy a pod.), 

- intenzita osvetlenia je vyhovujúca, 

- vyhovuje všetko potrebné zariadenie v triedach a aj ich orientácia v priestore, 

- máme primeranú veľkosť, kontrast a grafické zobrazenie informácií, 

- povrch je protišmykový a stabilný. 

KOMUNIKÁCIA V SKUPINE 

Pri komunikácii s dospelými učiacimi sa, najmä s tými, ktorí patria do skupiny 60+ je vhodné dbať 

na časté používanie výrazu senior, používanie aktivít, ktoré sú určené pre seniorov a aj naše 

metódy to musia zohľadňovať. Samozrejme, určite nie všetci budú súhlasiť, aby sme voči nim 

vystupovali práve takto. Veď sú krajiny a jazyky v ktorých slovné spojenia s týmto výrazom evokujú 

napr. pasivitu, zdravotnú starostlivosť alebo finančnú podporu. 

Podľa záverov uverejnených v niektorých nemeckých tlačených médiách počet 7 slov vo vete 

zaručuje jej zrozumiteľnosť. Aj 10 slov je stále v poriadku. Avšak napríklad v prípade sedemročného 

dieťaťa je pochopenie prerušené ôsmym slovom. V prípade celej jednej tretiny dospelej populácie 

je konečným slovom jedenáste. Každý druhý dospelý nerozumie vete po štrnástom slove (Reidl, 
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2012, s. 69). 

Tento fakt súvisí s našou mozgovou aktivitou a schopnosťou mozgu spracovávať informácie. 

Zložitosť viet dokáže skomplikovať pochopenie požadovanej informácie tým viac, čím sú ľudia 

starší. Týka sa to písaného aj hovoreného slova. Predchádzajúce skúsenosti a poznatky vedú 

očakávania dospelých učiacich sa k jasnej a zrozumiteľnej informácií, ktorá je založená na faktoch 

bez nadbytočného zveličovania. Ďalším dôležitým javom je kombinácia materinského jazyka a 

angličtiny ( a to, bohužiaľ, nie vždy súvisí s vekom). Ba čo viac, v jednej skupine býva viac 

účastníkov s rozličnou úrovňou cudzieho jazyka. Práve to môže viesť k nepresnej interpretácii 

jednotlivých pojmov. 

Kurz a jeho aktivity vychádzajú z aktívnej práce účastníkov, ich vzájomnej spolupráce a myšlienok, 

ktoré si navzájom vymieňajú. Je prirodzené, že každá skupina má účastníkov, ktorí sú dominantní a 

aktívni. A zároveň účastníkov, ktorí takmer nevyrieknu slovo. Úloha školiteľa je v tomto prípade 

kľúčová, nakoľko vzdelávanie tkvie vo vzájomnom učení sa. Jasné inštrukcie na začiatku by mali 

apelovať aj na odhodlanie podeliť sa s myšlienkami, či skúsenosťami a tým trochu rozptýliť 

dominanciu jednotlivcov. Ako proces vzdelávania pokračuje, musíme dbať na systematický 

progres. Je jasné, že sa viac naučíme z myšlienok, skúseností a múdrostí od dvanástich ľudí ako od 

dvoch. Ďalšia z dôležitých vecí je ako sa rozprávame s dospelými učiacimi sa. Musíme držať v 

rovnováhe informácie a emócie. 

DYNAMIKA V SKUPINE 

Sociálnou skupinou, zjednodušene povedané, je každé zoskupenie ľudí, u ktorých sa vytvára 

vedomie spolupatričnosti. Takto chápané skupiny bývajú zvyčajne prepojené vzájomnými väzbami, 

majú niektoré spoločné ciele, uznávajú spoločné normy správania, navzájom na seba pôsobia a v 

istom ohľade sú od seba závislí (Matula, 2009, s. 4). Samotný termín dynamika je gréckeho pôvodu 

(dynamikos) s významom „silný”. Pri dynamike v skupine venujeme našu pozornosť vzájomným 

interakciám pri silách, ktoré pôsobia medzi členmi. Skupinová dynamika vzniká a utvára sa spolu so 

vznikom a zahájením práce skupiny a je v istom slova zmysle charakteristikou akejkoľvek skupiny 

(Matula, 2009, s.10). V našom prípade sa zaoberáme charakteristikou skupín dospelých 45+ a 60+. 

Obr. 5. Dôvody, prečo sa jednotlivci zapájajú do aktivít v skupine.of 
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to (Matula, 2009, s. 9). Skupiny, v ktorých prebieha naša výučba sú formálne skupiny. Jednotliví 

členovia zvládajú vykonávať isté úlohy, majú v rámci skupiny svoju rolu a aj pozíciu v jej hierarchii. 

Majú tendenciu dosiahnuť to, čo sa od nich očakáva (Matula, 2009, s. 9). 

Vodcovstvo je jedným z rozhodujúcich elementov na to, aby sme podali optimálny výkon. K tomu, 

aby sme pochopili, čím sa skupina bude zaoberať, kedy je pripravená a či je schopná prekonávať 

kritické chvíle môžeme použiť model B.W. Tuckmana. Tento model z roku 1965 vychádza z princípu 

viac či menej rovnakých opakujúcich sa cyklov v každej skupine. Každá z piatich fáz má svoje 

typické vlastnosti. Odlišný je však čas, kedy skupina pracuje ešte v rámci danej fázy alebo sa 

presúva do ďalšej. Interval, v ktorom spoznáme skupinu a v ktorom sa vytvoria vzťahy je veľmi 

krátky a jeho efektívne využitie je výlučne na pleciach školiteľa a jeho aktivít. 

FORMOVANIE SKUPINY. Ide o stanovenie úlohy skupiny. Tá sa spája s cieľmi vzdelávania. Účasť na 

vzdelávaní je zámerná a očakávame, že každý účastník vzdelávania spozná svoju rolu a participáciu 

v našej formálnej skupine. V tejto fáze môžu mať niektorí účastníci obavy alebo pochybnosti o 

úlohách, ktoré ich čakajú. Na druhej strane, účastníci môžu byť nadšení a plní očakávania. Úloha 

školiteľa spočíva teraz v tom, aby definoval ciele vzdelávania, rozdelil prácu a čiastkové úlohy pre 

účastníkov, stanovil princípy komunikácie a správania sa. 

BÚRENIE V SKUPINE. V tejto fáze sa zvyčajne vyskytujú konflikty. Zdrojom môžu byť napríklad 

odlišné štýly učenia sa alebo problémy identifikovať pravidlá, resp. vyvíjať úsilie na ich zmeny. 

Avšak súčasne tí, ktorí pravidlá prijali môžu cítiť napätie alebo stratu motivácie. To sa stáva často 

vtedy, ak nie je dostatočne jasne definovaná práca skupiny. Práve preto je dôležité, aby sme 

dôsledne dodržiavali stanovené pravidlá a riešili možné problémy. Aj tu zohráva rozhodujúcu úlohu 

školiteľ. 

NORMOVANIE SKUPINY. Ide o rozvoj súdržnosti v rámci skupiny. Členovia oceňujú silné stránky 

kolegov a zároveň rešpektujú autority ako prirodzených lídrov spolu s pravidlami a normami v 

tíme. Bežne očakávania sa budujú ruka v ruke so spoločenskou komunikáciou, ochotou podeliť sa o 

myšlienky a názory. Vybudovala sa koordinácia a identifikácia členov skupiny. V tejto fáze je 

rozhodujúce pochopenie, že každý jeden člen skupiny prispieva k spoločnému cieľu svojou čiastkou 

a snahou. 

VÝKONNÉ FUNGOVANIE SKUPINY. Skupina dosahuje svoje tempo a výkon, plní úlohy, ktoré sa 

stanovali na začiatku. Prebieha proces tvorby a fungovania na základe prirodzenej hierarchie 

(nadriadenosť a podriadenosť) a realizuje sa na základe prirodzeného prispievania k celkovému 

cieľu. Toto je pozorovateľné najmä pri úlohách skupiny, pri ktorých dochádza k prirodzenému 

prerozdeľovaniu rolí. 

ZÁNIK SKUPINY. Koniec fungovania skupiny vtedy, keď sa dosiahne cieľ. V našom prípade je tento 

cieľ definovaný v počte vyučovacích hodín a ich oficiálnemu koncu. Je veľmi dôležité dokončiť kurz 

v pozitívnej emócií a spolu vyhodnotiť očakávania a ciele. Pocit vnútorného zadosťučinenia a 

prospešnosti sú viac než dôležité. Napríklad aj z pohľadu účasti v ďalšom kurze. 
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Čím je atraktívnejšia skupina pre svojich členov, tým má na nich väčší dosah. Dynamika v skupine je 

o interakcii medzi členmi v konkrétnych situáciách. Školiteľ by mal poznať skupinu najlepšie, 

pozorovať jej rozvoj a dopad skupiny na jednotlivých členov a organizáciu, v ktorej konajú. Tento 

poznatok pomôže ľahšie dodržať a vykonať ciele v pozitívnom duchu. 
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6. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: TEORETICKÉ MINIMUM 

PRE ŠKOLITEĽOV A ÚČASTNÍKOV 

Čo je to kľúčová kompetencia? Čo znamenajú vo vzdelávaní dospelých? Prečo práve týchto 5 

kompetencií v súvislosti s kritickým myslením? Prečo sú dôležité pre školiteľa a účastníka 

vzdelávania? 

 

ČO JE TO KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA? 

Pozrite sa na zväzok kľúčov na obrázku. Zhodou okolností je počet kľúčov rovnaký ako počet 

kľúčových kompetencií v projekte NEWS. Tieto kľúče predstavujú naše kľúče k múdrosti, sú naše 

kľúčové kompetencie. 

Začnime pekne od základov a teda s definíciou slova kompetencia. Tento termín sa čoraz častejšie 

používa nielen v odbornom, ale už i v každodennom rozhovore a jeho význam nie je vždy 

jednoznačný. Napríklad synonymum pre kompetenciu sú výrazy ako schopnosť, zručnosť, zdatnosť, 

spôsobilosť, požadovaná kvalita a podobne. 

Ako vysvetľuje J. van Lakerveld (2014), kompetenciu môžeme vnímať aj ako súhrn zručností, 

vedomostí a postojov. Kompetencie teda zvyčajne pozostávajú z troch vzájomne prepojených 

ingrediencií: 

a) vedomosti (pochopenie) 

b) prejavy správania sa 

c) hodnoty (ocenenie, presvedčenie a postoje). 
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ČO ZNAMENAJÚ VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH? 

Myšlienka kľúčových kompetencií nie je nová, D. Mertens ju formuloval už v sedemdesiatych rokov 

minulého storočia. A, na naše šťastie, sa ich definície veľmi nemenili. Pod kľúčovými 

kompetenciami rozumieme také všeobecné zručnosti, ktoré umožňujú človeku využívať poznatky 

vhodným spôsobom a prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam. A teraz si to rozmeňme na 

drobné: ktoré kompetencie môžeme považovať za kľúčové v našom storočí? Ktoré z nich by mali 

byť súčasťou nášho portfólia v neustále sa vyvíjajúcom pracovnom trhu? 

Školitelia by mali vedieť, že termín kľúčové kompetencie môže byť niekedy použitý aj pre tzv. 

mäkké zručnosti. Je jasná hranica medzi tzv. tvrdými a mäkkými zručnosťami. Rozdiel medzi nimi 

badať už pri procese prijímania do práce. Ak majú dvaja kandidáti rovnaké vzdelanie, špecializáciu, 

pracovné skúsenosti alebo stáže, mäkké zručnosti budú pomysleným jazýčkom na váhach. Ich 

význam podčiarkli aj experti zo Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum), ktorí 

považujú mäkké zručnosti za kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie a aj pre tých, ktorí 

vzdelávajú dospelých. Dnes o nich hovoríme ako o prienikových alebo prierezových kompetenciách  

(Wang, 2014). 

 

 

Obr. 6 Kľúčové kompetencie v celoživotnom vzdelávaní. (World Economic Forum, 2016, s. 4) 
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Prečo by sme mali vôbec venovať našu pozornosť kľúčovým kompetenciám v kritickom myslení 

spolu s tými, ktoré sme už dosiahli a aj našim silným a slabým stránkam? Niektoré z nich môžeme 

zdokonaliť a iné su zasa neoddeliteľnou súčasťou našej osobnosti. Niektoré si želáme mať, ale 

súčasne si musíme pripustiť, že nás pri ich zdokonaľovaní čaká mnoho práce. A mnoho kľúčových 

kompetencii je možné skvalitniť. 

Už ste si niekedy hľadali prácu? Aké boli požiadavky na pracovné miesto? Zahŕňali nejaké kľúčové 

kompetencie? Keď si náhodne vyberiete akýkoľvek pracovný inzerát, asi bude v ňom uvedené: 

komunikačné zručnosti, proaktívny prístup, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť riešiť 

problémy a podobne. Na základe zistení S. Mühleisena and N. Oberhubera (2008) sú tieto 

zmienené zručnosti dôležité pre prácu v tíme, ovplyvňujú sociálnu atmosféru, odborný aj osobný 

život. 

A ako sa tieto skutočnosti dajú využiť v edukačnom procese? Učenie založené na kompetenciách si 

vyžaduje motivujúce prostredie a príklady zo skutočného života. Koncept, ktorý je základ je 

myšlienka tzv. spoločenského konštruktivizmu. Inými slovami, edukácia by mala učiacim sa pomôcť 

rozvinúť, teda konštruovať ich zručnosti, poznatky a schopnosti prospešné pre spoločnosť. A tu je 

veľmi podstatná vlastná iniciatíva (Van Lakerfeld, 2014). 

PREČO PRÁVE TÝCHTO 5 KOMPETENCIÍ V SÚVISLOSTI S KRITICKÝM MYSLENÍM? 

Projekt “NEWS” sa zameriava na inovatívne prístupy, prostredníctvom ktorých môžu skúsení 

lektori a školitelia ďalšieho vzdelávania pomáhať začínajúcim lektorom a učiacim sa v rámci tém 

ako sú médiá, kritické myslenie a cudzie jazyky. Popri tom sa snaží o inklúziu a opätovné začlenenie 

ľudí na pracovný trh tým, že im pomôže stať sa kvalifikovanými edukátormi dospelých. 

Jedna z metód, ktorú sme využili, bol prieskum s názvom Potreby v oblasti vzdelávania dospelých 

(Need in the field of Adult Education) v krajine každého účastníka. Účastníkmi prieskumu bolo 150 

skúsených edukátorov v celoživotnom vzdelávaní v Nemecku, Slovensku, Estónsku, Litve, 

Španielsku a Chorvátsku. Títo účastníci identifikovali týchto 5 kľúčových kompetencií: 

1. Naučiť sa učiť 

2. Digitálna kompetencia 

3. Komunikácia 

4. Kompetencia riešiť problémy 

5. Kritické myslenie 
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1. NAUČIŤ SA UČIŤ (SA) je prvá kompetencia, ktorú si zdokonaľujeme. Všetci učiaci sa musia zistiť, 

aké metódy na samoštúdium sú pre nich účinné, čo ich motivuje k zlepšovanie svojich zručností a 

poznatkov. Túto kompetenciu môžeme aj definovať ako „osobnú kompetenciu v systematickom 

uvažovaní o vlastných postupoch, učení sa a vlastnom rozvoji osobnosti: ako sa stanem úplne 

samostatným celoživotným učiacim sa“ (Buiskool et al., 2010). 

Táto kompetencia môže vychádzať z predchádzajúcich skúsenosti vo vzdelávaní alebo v osobnom 

živote, no súčasne sa musí poskytnúť učiacemu sa dostatok času a priestoru na to, aby objavil nové 

perspektívy samoštúdia a najúčinnejšie stratégie. 

2. DIGITÁLNA KOMPETENCIA je schopnosť plnohodnotne existovať v digitálnom svete a využívať 

moderné IKT technológie bezpečne a inovatívne. Táto kompetencia sa netýka iba používania 

počítačov, týka sa nášho každodenného života. V projekte digComp21 kolektív riešiteľov 

identifikoval 6 tém, ktoré týkajú tie digitálne kompetencie, s ktorými sa dospelí môžu stotožniť: 

cestovanie, online nakupovanie, online komunikácia, voľnočasové aktivity, kultúra a zábava, 

osobné financie a zdravý životný štýl (Aquilina, 2016). 

3. Jestvuje niekoľko definícií KOMUNIKÁCIE A S ŇOU SPOJENOU KOMPETENCIOU. Tá, ktorá nám 

najviac „vyhovuje” je, že je to schopnosť komunikovať efektívne, ovládanie techník a zručností 

prenosu informácií a emócií, mať vysokú presnosť medziľudského chápania a porozumenia 

(Moskvicheva & Kostromina, 2019). To všetko zahŕňa všetky typy komunikácie od verbálnej, cez 

neverbálnu, písomnú, telefonickú, či prostredníctvom moderných IKT technológií. Je úzko spätá s 

EQ a osobnou integritou. Osoba, ktorá má vysoko-rozvinuté komunikačné schopnosti by ich mala 

používať správne, t.j., smerom k oponentovi v diskusii. 

4.  Kompetencia riešiť PROBLÉMY si vyžaduje použitie rozličných typov zručností, nakoľko je každý 

problém špecifický. Avšak možno konštatovať, že zvyčajne sa objavuje podobné poradie krokov k 

riešeniu. Pri učení dospelých riešiť problémy musíme brať do úvahy správny kontext, situácie zo 

života, simulácie, rolové hry preto, aby sme problémy riešili ako relevantné a aby sa dali aplikovať 

neskôr v živote. 

5.KRITICKÉ MYSLENIE. Nie je všeobecná dohoda o tom, čo kritické myslenie vlastne je. Jeden zo 

súhrnnejších pohľadov bol prezentovaný S.D. Brokfieldom (1988), ktorý uviedol, že kritické 

myslenie pozostáva z dvoch primárnych zložiek: identifikujúcich a spochybňujúcich domnienok 

spolu s alternatívami, ktoré podporujú predstavivosť a skúmanie. Ak sa odrazíme od tejto definície, 

môžeme konštatovať, že kritické myslenie je kreatívny proces, no súčasne proces s istým cieľom a 

metódami. Aby sme to zjednodušili, môžeme povedať, že obsahuje kompetencie, ktoré sa týkajú 

riešení problémov a kreatívneho uvažovania. Konkrétne mentálne činnosti sú rozmanité a 

zahŕňajú: plánovanie, analýzu, syntézu, klasifikáciu, porovnávanie, zovšeobecnenia, rozlišovanie, 

dedukciu, predikciu a identifikovanie vzťahov príčin a dôsledkov. 
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PREČO SÚ DÔLEŽITÉ PRE ŠKOLITEĽA A ÚČASTNÍKA VZDELÁVANIA? 

Rozvíjanie týchto 5 zručností bude viesť k lepšiemu učeniu a učeniu sa. Naučiť sa učiť poskytuje 

obom stranám nezávislosť a sebavedomie vydať sa vlastnou cestou za poznaním. Digitálne 

kompetencie poskytujú k tomu prostriedky a túto cestu uľahčujú a zabezpečujú. Trénovanie 

komunikácie vedie ku kvalitnejšiemu vzťahu a vlastnému rozvoju osobnosti spolu so schopnosťou 

vyjadrenia samého seba. Riešenie problémov založené na využití existujúcej skúsenosti ostatných a 

ich aplikácie predstavuje portfólio inštrukcií na riešenie problémov v budúcnosti. Kritické myslenie 

dodáva racionalitu a kreativitu do vzdelávacieho procesu. 

Osvojovanie si kľúčových kompetencií je celoživotná záležitosť. Ak tento proces podporíme, osoba 

sa stane do vzdelanou a ambicióznou bytosťou, ktorá sa bude ochotne podieľať na rozvoji kvality 

prostredia vo vnútornom i vonkajšom svete. 
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 6.1 KRITICKÉ MYSLENIE 

Kritické myslenie v skutočnom živote. Kritické myslenie vo vzdelávaní dospelých. Rozvíjanie 

kritického myslenia. Kritické myslenie pre školiteľa. Ako túto kompetenciu rozvíjať? 

KRITICKÉ MYSLENIE V SKUTOČNOM ŽIVOTE 

Kritickí ľudia, kritické situácie, kritické slová. Žijeme v kritickej spoločnosti a v kritickej dobe. Všetci to vieme 

a všetci si dokážeme matne predstaviť niečo pod týmto slovným spojením. Ale kritické myslenie? Znamená 

to, že myslenie je extrémne dôležité ako vo výraze kritický faktor? Alebo je myslenie vážne a nebezpečné 

ako vo fráze kritický stav našej prírody? Nie, nie je to ani vážne choré ako vo výraze kritické podmienky 

zraneného a ani nikoho a nič nebudeme kritizovať. 

Pretože pod výrazom kritický prístup si predstavíme skúmanie a posudzovanie. Slovo kritický pochádza z 

gréčtiny zo slova kritikos s významom hodnotiť a vzniklo spolu s analýzou a sokratovskými výrokmi, ktoré 

formoval myslenie v tej dobe (McGregor, 2007, s. 9). 

Ja i vy používame kritické myslenie denne. Napríklad, používame ho, keď premýšľame, ktorý výrobok si 

kúpime. Prečo je práve tento najlepšou voľbou? Aha, je to vďaka jeho kvalite. Nie, je to jeho popularita. 

Alebo je to kvôli spoločnosti, ktorá ho vyrába, krajine pôvodu alebo cene? Všetky tieto myšlienky 

znamenajú myslieť kriticky. 

Tak prečo mu venujeme takú pozornosť? Ak sa rozhliadneme okolo seba, beží k nám strašne veľké 

množstvo informácií strašne veľkou rýchlosťou. My ich prijímame, spracuvávame a používame. Avšak 

množstvo i rýchlosť informácií narastá. Takže účinnosť spracovania informácií sa stáva kritickou. 

KRITICKÉ MYSLENIE VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 

Pamätáte si dni, keď ste chodili na základnú alebo strednú školu? Určite si pamätáte na predmety, ktoré ste 

mali radi a predmety, ktoré zasa nemali radi vás. Je tomu tak preto, že to súviselo s prístupom učiteľa alebo 

metódami, ktoré používal a používali ste ich aj vy, keď ste sa učili učiť sa? Určite ste použili mnohé poznatky 

zo školy aj v skutočnom živote… 

Metódy kritického myslenia používame v praxi, aby sme zlepšili život sebe, aby sme si ho spravili 

pohodlnejším a aby sme ho lepšie chápali. Chceli by sme byť aktívni občania, súčasne byť inovatívni a 

kreatívni a inšpirovať ľudí okolo seba. Tieto metódy nám pomôžu ako riešiť problémy a ako vyjadriť naše 

myšlienky pred inými ľuďmi. Práve to kritické myslenie je prierezové, teda je prítomné pri rozvíjaní 

akýchkoľvek iných kľúčových kompetencií vo vzdelávaní dospelých. 

Používame ho vtedy, keď rozvíjame našu gramotnosť, mnohojazyčnosť, matematické schopnosti, 

kompetencie vo vede, technológií, inžinierstve, podnikaní alebo kultúrnom povedomí (European 

Commission, 2018, s. 41). 
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ROZVÍJANIE KRITICKÉHO MYSLENIA 

Zručnosti kritického myslenia a ich následný rozvoj sa často definuje ako jeden z cieľov nášho vzdelávania v 

budúcnosti. Niektoré univerzity a stredné školy už teraz poskytujú kurzy a predmety, ktoré sa zameriavajú 

na kritické myslenie. Podľa prístupov niektorých autorít by malo byť kritické myslenie prítomné vo 

výstupoch vzdelávania vo všetkých predmetoch. Neprekvapuje, že sú ľudia, ktorí tvrdia, že to nie je 

potrebné, lebo naše školy pripravujú dostatočne dobre na skutočný život v budúcnosti.  

A aký je váš názor v tejto zmesi názorov? Skutočnosť nám to dokazuje každý deň. Jedno z typických slov 

dneška je zmena. A ak chceme zmenám aspoň stíhať, musíme si osvojiť zručnosti, ako to spraviť. Dokument 

s názvom The 'Reflection Paper on the Social Dimension of Europe' (European Commission, 2017, s. 19) 

zdôrazňuje dôležitosť správnej množiny zručností a kompetencií k podpore a rozvoji životnej úrovne v 

Európe. Zručnosti ako kreativita, kritické myslenie, iniciatívnosť a riešenie problémov hrajú dôležitú úlohu 

pri zvládaní každodennej zložitosti a zmien v dnešnej spoločnosti.  

KRITICKÉ MYSLENIE PRE ŠKOLITEĽA 

Mnoho oficiálnych strategických dokumentov zdôrazňuje dôležitosť zvyšovania kvality kritického myslenia 

najmä v kontexte kľúčových kompetencií v celoživotnom vzdelávaní (pozri Key Competences for Life Long 

Learning, 2007, 2010). To znamená, že existujú prvky, prostredníctvom ktorých môžeme zvyšovať kvalitu 

všetkých strategických kompetencií. V prieskume 72 % respondentov súhlasilo, že zručnosti ako kritické 

myslenie, vykonať rozhodnutia a riešenie problémov by mali mať významnejšie miesto v novom systéme. V 

skutočnosti sa kritické myslenie zdôrazňuje ako najdôležitejšia zručnosť, ktorej bude patriť výsostné 

postavenie. 

Jediný spôsob ako pripraviť učiacich sa na skutočný život a zmeny v spoločnosti je zvýšiť úroveň ich 

kritického myslenia. Ale ako to spravíme zámerne, účinne a bez vedľajšieho účinku? Kľúčovými hráčmi v 

tomto zápase sú školitelia. V prvom rade oni musia myslieť kriticky a zároveň vedieť ako to naučiť svojich 

zverencov. Musia zvyšovať úroveň svojich zručností a používať účinné metódy so svojimi učiacimi sa. 

AKO TÚTO KOMPETENCIU ROZVÍJAŤ? 

Ak chceme dosiahnuť náš cieľ, musíme zvážiť niekoľko aspektov. Keď totiž hovoríme o zručnostiach 

kritického myslenia, máme na pamäti tieto ďalšie zručnosti: analyzovanie informácií, schopnosť riešiť 

problémy, samoregulačné myslenie, byť zvedavý a pýtať sa, racionálne myslenie a kreatívne myslenie 

(Veličkovič, 2019). 

- Analyzovanie informácií znamená pristupovať k predmetu alebo záležitosti detailne. 

Charakterizovať vlastnosti, podstatu a použitie. 

- Schopnosť riešiť problémy je schopnosť byť zameraný na istú množinu cieľov. Je to komplexná 

úloha zvyčajne rozdelená do viacerých krokov ako identifikácia, zber dát, hodnotenie, tvorba riešenia 

a overovanie. 

- Samoregulačné myslenie je v podstate uvedomenie si vlastných emócií a spôsobov vlastného 

myslenia. Na základe potreby ich buď aplikujeme alebo sa im vyhýbame. 

- Byť zvedavý a pýtať sa je konanie podľa vzoru Sokrata. Pýtať sa otázky, nachádzať princípy, detaily 
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a odpovede. 

- Racionálne myslenie sa koncentruje najmä na procesy uvažovania, t.j., vyhýbame sa predstavivosti 

a intuícii. 

- Kreatívne myslenie je často chápané ako opozícia voči zručnostiam, ktoré sme popísali vyššie. Ak 

sa však využije správne, rozvíja nielen samotný proces, ale aj rozvoj celej osobnosti. 

Jedna z typických vlastností kritického myslenia je snaha pochopiť akúkoľvek informáciu v širšom kontexte. 

Sily prameniace z kritického myslenia precvičujú naše uvažovanie, ktoré chceme automaticky zapnúť, pri 

akomkoľvek výroku, argumente alebo článku. Chceme chápať  

autorovo posolstvo a zámery. Ak si kritické myslenie rozvinieme, pomôže nám osvojiť si a zvýšiť všetky 

ostatné kľúčové a prierezové kompetencie, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti. 
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 6.2 KOMUNIKÁCIA 

Komunikácia v reálnom živote a vo vzdelávaní dospelých. Komunikácia a zdokonaľovanie kritického 

myslenia. Komunikácia a školitelia. 

 

„Ľudia majú jedno ústa, ale dve uši. Niekto pravdepodobne chcel, aby sme dvakrát viac počúvali, 

ako rozprávali. To preto, že počúvať je dvakrát ťažšie ako rozprávať.“ 

Neznámy autor 

 

KOMUNIKÁCIA V SKUTOČNOM ŽIVOTE A VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 

Latinské slovo communicare znamená deliť sa, zverovať. Áno, prostredníctvom komunikácie 

zdieľame svoje skúsenosti a názory, zverujeme ich iným, prezentujeme svoje rozhodnutia a, 

samozrejme, ich v rôznych formách od ostatných prijímame. 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kto vás naučil, ako a kedy efektívne a zmysluplne komunikovať? 

Nemyslíme tým rozprávať. Máme na mysli to, či vám niekto niekedy vysvetlil, ako by ste konkrétne 

mali: 

- komunikovať efektívne, to znamená lepšie si rozumieť, rešpektovať sa navzájom napriek 

rôznym názorom a zlepšiť tak naše medziľudské vzťahy; 

- komunikovať zmysluplne, teda ako konkrétne vyjadrovať myšlienky a aktívne počúvať. 

Pamätáte si na to? Mnohí z nás by to uzavreli tak, že nás komunikačné schopnosti nikto vedome 

neučil. V školskom systéme je zámerný rozvoj tejto kompetencie podceňovaný a v rodine už od 

detstva skôr napodobňujeme komunikačné vzorce prostredia. Neskôr sa viac-menej pokusom a 

omylom naučíme, ako ich aplikovať v konkrétnych situáciách v skutočnom súkromnom i 

profesionálnom živote. Za nedorozumenia v sociálnej komunikácii sme určite mnohokrát zaplatili 

rôznymi spôsobmi. 

Ak je sociálna komunikácia procesom, v ktorom dochádza k vzájomnej komunikácii medzi ľuďmi, 

výmene názorov a postojov, vyjadrovaniu vlastných skúseností a vzťahu k účastníkom komunikácie 

(Herényiová, Martinčeková, 2015, s. 6), potom je zrejmé, že úroveň komunikácie s jednotlivcami 

výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Prax ukazuje, že ani v dospelosti nie je neskoro osvojiť si 

určité prvky a techniky zmysluplnej a efektívnej komunikácie ☺. 

KOMUNIKÁCIA A ZLEPŠOVANIE KRITICKÉHO MYSLENIA 

Rozhodli sme sa posilniť oblasť komunikácie so študentmi ako jednu z kľúčových kompetencií v 

kontexte kritického myslenia. Z nášho chápania kritického myslenia vyplýva, že jeho zlepšeniu 
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výrazne napomáha efektívna vzájomná komunikácia v skupine. Kritické myslenie tiež vyžaduje 

aktívne počúvanie, vysvetľovanie, prezentáciu názorov a tímovú prácu. V kurzoch sa zameriame 

hlavne na tie prvky v medziľudskej verbálnej komunikácii, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu 

spolupráce účastníkov v skupinách trénujúcich kritické myslenie. Samozrejme, uvedomujeme si, že 

je ovplyvnená našim emocionálnym zapojením sa alebo hlasitosťou reči. Takýmto spôsobom 

modelujeme situácie v reálnom živote. 

Školiteľ by mal skupine predstaviť prvky efektívnej komunikácie: 

a) na začiatku kurzu, 

b) zdôrazniť ich pri práci na konkrétnych aktivitách,  

c) prehodnotiť ich aj pri reflexii jednotlivej činnosti, ak je to vhodné (prvky rozvíjame v 

činnostiach). 

Zjednodušene povedané, komunikácia si vyžaduje na jednej strane človeka, ktorý vie formulovať 

svoje myšlienky, asertívneho komunikátora, a na druhej strane človeka, ktorý ich vie počúvať, 

aktívneho poslucháča. 

SCHÉMA 

Asertívny komunikátor 

(dvojitá šípka) 

Aktívny poslucháč 

   

Pozrime sa bližšie na tieto charakteristiky: 

A) Asertivita je schopnosť vyjadriť svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa 

schopnosť komunikovať, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresie alebo pasivity 

a je založená na princípe rovnocennosti. Môžeme ju definovať ako “slobodné a otvorené 

vyjadrovanie vlastných myšlienok; otvorenú, úprimnú a primeranú komunikáciu medzi ľuďmi, 

pochopenie a tolerovanie konania druhých, rozhodovanie o sebe, schopnosť dosiahnuť 

kompromis”, čo vedie na jednej strane napr. k sebapotvrdeniu, schopnosti priamo vyjadriť, čo 

človek cíti a na čom mu záleží, a na druhej strane k pocitu spolupatričnosti a uspokojovaniu potrieb 

všetkých zúčastnených. 

B) Aktívne počúvanie je ústretové, zúčastnené počúvanie v rozhovoroch, pri ktorom napr. účastníci 

udržiavajú očný kontakt, venujú si plnú pozornosť, vnímajú nielen slová, ale aj pocity, ktoré sa za 

nimi skrývajú, a kladú otázky (Seemann, 2018, s. 33). 

 

Aktivity, ktoré sme v kurze naplánovali, sa v súvislosti s kritickým myslením zamerajú na 

zdokonaľovanie sa v tom, ako by sme mali v komunikácii prejavovať konkrétne prvky a techniky 

asertívnej komunikácie a aktívneho počúvania a tak efektívne a zmysluplne komunikovať. 

Už rozumiete, čo znamená asertívna komunikácia a aktívne počúvanie? Ak nie, skúste si to prečítať 
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ešte raz ☺. Ak si spomenieme, čo znamená kriticky myslieť, je nám teraz jasné, že zlepšenie 

kritického myslenia priamo závisí od asertívnej komunikácie a aktívneho počúvania. Výsledky 

výskumu Allena a i. (2009) naznačujú, že ak účastníci vzdelávania dostanú inštrukcie o tom, ako 

komunikovať, ich kritické myslenie sa výrazne rozvíja. 

KOMUNIKÁCIA A ŠKOLITELIA  

"Ten, kto pozná druhých, je šikovný, 

  kto pozná seba, je múdry. 

  Preto múdry môže byť príkry a neubližuje,  

  môže byť ostrý a nezraňuje, 

  môže byť priamy a neobmedzuje, 

  môže žiariť a neoslňuje. " 

(Lao-c')          

Najdôležitejšou súčasťou každej komunikácie je samotný prednášajúci. To, kým je a ako vníma sám 

seba, má rozhodujúci vplyv na spôsob, akým komunikuje a reaguje na ostatných. 

Pri komunikácii zvyčajne konáme a reagujeme na základe aktuálnej situácie a tiež na základe našej 

minulosti, predchádzajúcich životných skúseností, postojov, zvykov a stereotypov. 

Predstavte si, že ste kapitán lode a posádka sú účastníci. Potrebujeme zistiť, či sa môžeme 

spoločne vydať na plavbu do Tichého oceánu (20 dní na mori). Ako kapitán potrebujem vedieť, či 

som na to pripravený. Skúsime si malý test pred odchodom z prístavu. Spoznáme svoju osobnosť, 

neznáme alebo len menej známe miesta: oblasť otvorenosti, oblasť slepoty, oblasť skrývania a 

oblasť neznáma, ktoré sú navzájom závislé. Rovnako ako na dobrodružnú cestu sa vydáme na cestu 

do vnútra svojej osobnosti. Môžeme sa inšpirovať oknom Johari. 

Model okna Johari vytvorili Joseph Luft a Harrington Ingham 

v roku 1955, keď skúmali skupinovú dynamiku. (Názov 

vznikol spojením ich krstných mien: Joe a Harry). 

Aké komunikačné zručnosti by mal mať kapitán lode, školiteľ, 

aby bol úspešný na dlhej plavbe? V našom prípade pri 

vyučovaní? Školiteľ by mal mať schopnosť sebareflexie a 

empatického počúvania a viesť k nej účastníkov. Otázka pre 

školiteľa: Kedy účastník nadobudne väčší pocit vlastnej 

hodnoty, t. j. má pocit, že môže slobodne hovoriť, a jeho 

myšlienky pri školení a vzdelávaní sú akceptované bez 

posudzovania? Vtedy je atmosféra v triede motivujúca a 

podporujúca. V modeli okna Johari sa otvorený priestor 

rozširuje, skrytá oblasť sa zmenšuje, komunikácia je lepšia, dialóg je otvorený a slepá oblasť sa 
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zmenšuje, pretože sa získava spätná väzba. 

Carl Rogers zdôrazňoval význam skutočného a empatického počúvania druhého človeka. Hovoril, 

že poslucháč, v našom prípade účastník vzdelávania, počuje osobný význam, ktorý má prejav 

školiteľa, dokonca môže počuť význam nevypovedaného, skrytého medzi riadkami. Takýto spôsob 

komunikácie vyvoláva pozitívne pocity u osoby, ktorá hovorí a je počúvaná (Vybíral, 2000, s. 101). 

Pri vedení aktivít by si mal školiteľ uvedomiť a tiež pripomenúť účastníkom, že našu komunikáciu 

ovplyvňuje aj náš psychický stav, sympatie, antipatie, čierno-biele videnie, nesprávny prvý dojem, 

naše očakávania atď. (Fontana, 2014) a mali by sme sa naučiť s týmito vplyvmi vedome pracovať.  

Na záver ponúkame myšlienku básnika Walta Whitmana: „Ak chceme mať veľkých básnikov, 

musíme mať aj veľkých poslucháčov“ (DeVito, 2001, s. 81). Otázka znie: Myslíte si, že to isté môže 

platiť aj pre komunikáciu? 
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 6.3 RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Riešenie problémov v reálnom živote a vo vzdelávaní dospelých. Riešenie problémov a 

zdokonaľovanie kritického myslenia. Ako zdokonaliť túto kompetenciu? Ako túto kompetenciu 

uplatniť v triede? 

RIEŠENIE PROBLÉMOV V REÁLNOM ŽIVOTE A VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 

Zažili ste niekedy deň bez problémov? Všetky problémy majú niečo spoločné: potrebu riešiť ich. To 

sa však ľahšie povie, ako urobí.  

Riešenie problémov možno definovať ako schopnosť analyzovať a nájsť najlepšie riešenie 

problému. Schopnosť riešiť problémy uplatňujeme každý deň v rôznych typoch situácií vrátane 

vzdelávacieho prostredia. Riešenie problémov nás môže naučiť veľa o svete okolo nás, o fungovaní 

vecí a iných ľudí. Ako hovorí príslovie, „problémy sú len prezlečené príležitosti“.  

Z hľadiska vzdelávania je riešenie problémov kognitívnou kompetenciou človeka a možno ho 

zaradiť medzi zložky ľudskej inteligencie. Pozrime sa bližšie na ústredné pojmy − problém a riešenie 

problémov.  

Problém môžeme definovať ako zložitú alebo konfliktnú situáciu, ktorú je potrebné kriticky posúdiť 

- ZA a PROTI. Riešiť problém znamená nájsť uspokojivú odpoveď, vysvetlenie alebo riešenie 

(Atkinson&Shiffrin, 1968). Syntézou uvedených definícií môžeme konštatovať, že riešenie 

problémov je hľadanie a nachádzanie riešení situácií, ktoré si vyžadujú pozornosť a riadenie. 

 

 

Existujú dva typy problémov - rutinné a nerutinné. Rutinné problémy sa riešia najľahšie - môžeme 

jednoducho zopakovať metódu, ktorá sa v minulosti osvedčila. Nerutinné problémy sú tie, ktoré sa 

nedajú vyriešiť jednoducho, jednoduchým, predvídateľným spôsobom, ale ich riešenie si vyžaduje 

veľa tvorivého myslenia a často existuje viac ako jedna odpoveď. Napríklad návrh kreatívnej 

reklamnej kampane pre konkrétny produkt je nerutinný problém a príprava rozpočtu alebo 

harmonogramu práce sú pravdepodobne rutinné problémy. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV A ZDOKONAĽOVANIE KRITICKÉHO MYSLENIA  

Vo vzdelávaní sa stále viac presadzuje trend, aby sa riešenie problémov stalo kľúčovou 

kompetenciou, ktorú treba rozvíjať u každého žiaka. Riešenie problémov v modernom vzdelávaní si 

vyžaduje reálne, motivujúce príklady a situácie - zmysluplný kontext. Jedným z typických príkladov 

je učenie sa objavovaním.  Viacerí autori (napr. Michalewicz, Falkner, Sooriamurthi, 2010) potvrdili, 

že riešenie problémov je kľúčovou zložkou rozvoja kritického myslenia, pretože žiaci musia 

definovať a analyzovať problémy, robiť úsudky, hodnotiť a rozvíjať stratégie riešenia problému.  

AKO ZDOKONALIŤ TÚTO KOMPETENCIU?  

Pri riešení problémov by mali žiaci rozvíjať algoritmické myslenie. Táto zručnosť je veľmi dobre 

využiteľná, napr. pri rozvíjaní digitálnej gramotnosti a ďalších kompetencií. Existuje päťkrokový 

postup s názvom DITOR, ktorý je typom všeobecného algoritmu riešenia problémov, ktorý možno 

aplikovať na riešenie akéhokoľvek problému a žiaci by ho mali poznať (Zelinová a Zelina, 1990 in 

Turek, 2006, s. 146):  

1. Definujte problém. Môžete ho rozdeliť na podproblémy. Špecifikujte ciele riešenia.  

Predstavme si, že chceme schudnúť - problém môžeme definovať ako nadváhu. Cieľom v 

tomto prípade by bolo schudnúť 7 kg.  

2. Získajte informácie, napr. od odborníkov, z literatúry, od svojich kolegov atď. Pokiaľ ide o 

vyššie uvedený problém, existuje niekoľko možných metód, najlepším riešením by bola ich 

kombinácia. Môžeme sa poradiť s odborníkmi na výživu a cvičenie, vyhľadať najúčinnejšie 

metódy chudnutia na internete a v literatúre alebo sa opýtať svojich priateľov.  

3. Vypracujte čo najviac rôznych, najlepšie originálnych riešení, nápadov, hypotéz. 

V tomto prípade môžeme pripraviť niekoľko riešení, ktoré kombinujú potrebu nižšieho 

príjmu kalórií a vyššej fyzickej aktivity.  

4. Vyhodnoťte riešenia z hľadiska ich realizovateľnosti, novosti a prínosu. Tu sa musíme 

rozhodnúť, ktoré z riešení je realizovateľné z hľadiska nášho životného štýlu a 

pravdepodobne prinesie požadované výsledky - lepšiu postavu! ☺ 

5. Implementujte vybrané riešenie. Keď sme sa rozhodli, musíme dodržiavať plán 

chudnutia.  

Z hľadiska metodológie existuje mnoho osvedčených metód riešenia problémov, napr. 

brainstorming, quickstorming, metóda HOBO, Gordonova metóda, metóda "výhody, nevýhody a 

zaujímavosti" , Phillips 66, metóda "zvážte všetky aspekty", synektika, morfologická matica a iné. 

Ich použitie by záviselo od oblasti, nášho zámeru a ďalších faktorov (Turek, 2006, s. 151 − 154). 
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AKO TÚTO KOMPETENCIU UPLATNIŤ V TRIEDE? 

Naša metodika ponúka množstvo vhodných aktivít a tipov. Aby sme túto problematiku lepšie 

pochopili, skúsme vyriešiť vzorový problém. Počas riešenia sa zamerajte na svoje tvorivé a kritické 

myslenie, ktoré je užitočné najmä pri riešení nových alebo neobvyklých problémov.  Môžeme sa 

zaseknúť vo vzorci myslenia, ktorý bol v minulosti úspešný. Niekedy je to úspešné, avšak keď stojíte 

pred novým problémom alebo keď vaše riešenia zlyhali, môže byť ťažké vymyslieť nové nápady.  

Inštrukcia znie: Spojte 9 bodov  1 čiarou. 

 

 

Dá sa tento problém vyriešiť? Áno, určite. Existuje jedno alebo viacero riešení? Existuje jedno 

riešenie. Aký je kľúč k tomuto riešeniu? Spočíva v myslení mimo rámca, za hranicami štandardných 

riešení. Bolo tu použité kritické myslenie? Iste, ak by nebolo, rutinný prístup k tomuto problému by 

nám zabránil v jeho riešení.  

Existuje mnoho špecifických techník a metód, ako trénovať riešenie problémov príjemným a 

efektívnym spôsobom. A. Bates (2019) uvádza 5 veľmi dobre využiteľných aktivít na riešenie 

problémov v triede: 

1. Brainstorming bonanza. Táto metóda dokáže prepojiť triviálne vedomosti žiakov z 

histórie alebo literatúry so zručnosťami riešenia problémov. Môžu študovať vývoj historickej 

alebo fiktívnej udalosti a špekulovať o spôsoboch, ako sa táto udalosť mohla stať iným, 

zvyčajne priaznivejším spôsobom. 

2. Riešenie problémov v skupine. Účastníci vzdelávania môžu zozbierať svoje anonymné 

problémy, dať ich do nádoby a ako skupina sa pokúsiť nájsť ich najlepšie riešenie. 

3. Nápoveda. Ide o hru, ktorá zahŕňa predmety − nápovedy, spájajúce konkrétne profesie, 

udalosti, zvieratá atď. Po ich umiestnení do nádoby alebo vrecka ich účastníci školenia 

vyberajú a hádajú udalosť, povolanie, atď. 

4. Scenáre prežitia. Táto aktivita zahŕňa scenár skupiny účastníkov vzdelávania, ktorí uviazli 

na odľahlom ostrove. Budú tam musieť prežiť 3 dni. Ich úlohou bude vymyslieť rôzne 

stratégie prežitia.  

5. Morálna dilema. Zozbierajte možné morálne dilemy. Účastníci školenia si budú musieť 

jednu vybrať a rozhodnúť o spôsobe jej riešenia. 
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PIEŠENIE PROBLÉMOV AKO KOMPETENCIA 

Účastník si bude rozvíjať a zdokonaľovať kľúčové kompetencie na riešenie problémov založené na 

algoritmickom myslení a kreativite. Túto kompetenciu potrebujeme trénovať, pretože problémy sú 

pre náš život kľúčové, stretávame sa s nimi takmer denne. Niektoré z nich sú závažnejšie alebo 

zložitejšie ako iné, ale na všetky existujú riešenia! 
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 6.4 DIGITÁLNE KOMPETENCIE 

Digitálne kompetencie v reálnom živote. Digitálne kompetencie vo vzdelávaní dospelých. Digitálne 

kompetencie a zdokonaľovanie kritického myslenia. Digitálne kompetencie a školitelia. Ako 

zdokonaľovať tieto kompetencie? 

DIGITÁLNE KOMPETENCIE V REÁLNOM ŽIVOTE  

Digitálne technológie, digitálne diela, digitálne kompetencie. „Digitálne“ je všade okolo nás, je 

moderné „byť digitálny“. Čo však digitálne vlastne znamená?  Pochádza z latinského slova digitus, 

ktoré znamenalo prst alebo palec. A ako vieme, prsty sme používali na počítanie. Na počítanie vecí 

často používame desať číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Počítače však používajú binárny kód, teda 0 a 

1, a tieto 1 a 0 definujú, ako počítače prijímajú vstupy, ukladajú a spracúvajú informácie, ako aj 

vytvárajú výstupy pre svojich používateľov − teda vás a mňa      . 

Digitálny však označuje aj zobrazovanie informácií vo forme elektronického obrazu, ako je to v 

prípade digitálneho displeja, alebo ide aj o vzťah k digitálnym signálom a počítačovej technológii, 

ako je to v prípade digitálneho fotoaparátu. A aké sú ďalšie príklady digitálnych technológií? Určite 

viete vymenovať aj tieto: sociálne médiá, online hry, multimédiá a mobilné telefóny. Všetko sú to 

elektronické nástroje, systémy, zariadenia a prostriedky, ktoré vytvárajú, uchovávajú alebo 

spracúvajú údaje. 

Ako vidíte, digitálne systémy sú jednoducho všade a vedieť ich správne používať pre vás, vašu 

rodinu a spoločnosť je a určite bude veľmi dôležité. Rýchly rozvoj informačných a komunikačných 

technológií (IKT) v posledných desaťročiach radikálne ovplyvnil individuálny a sociálny život 

občanov a zmenil industriálne orientovanú spoločnosť na novú, dynamickú spoločnosť označovanú 

ako informačná spoločnosť, znalostná spoločnosť alebo globálna univerzálna spoločnosť 

(Jimoyiannis, 2010, s. 41). 

Digitálne kompetencie zahŕňajú sebavedomé a kritické využívanie technológií informačnej 

spoločnosti (TIS) na prácu, voľný čas a komunikáciu. Závisia od základných zručností v oblasti IKT: 

používanie počítačov na získavanie, vyhodnocovanie, ukladanie, vytváranie, prezentovanie a 

výmenu informácií a na komunikáciu a spoluprácu prostredníctvom rôznych online sietí 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu, 2006, s. 15). 

Z tejto definície je zrejmé, že musíme pochopiť podstatu, úlohu a možnosti TIS pre náš každodenný 

život, sociálnu komunikáciu alebo prácu. To niekedy znamená, že by sme mali poznať zásady 

prenosu a uchovávania informácií, ako aj potenciálne riziká a ich riadenie. Môžu sa využívať na 

osobný rast (napr. online kurzy), tvorivosť (napr. umelecké diela) a inovácie (napr. dizajn 

automobilov alebo budov). To ide zvyčajne ruka v ruke s etickými zásadami a spoľahlivosťou 

informácií (Odporúčanie Európskeho parlamentu, 2006, s. 16). 
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DIGITÁLNE KOMPETENCIE VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH  

Ktoré technológie ste používali na učenie, keď ste boli dieťa? Mnohí z nás používali počítadlo, aby 

sa naučili počítať. Niektorí z nás sledovali videá alebo počúvali hudbu, prípadne sme pracovali s 

pomôckami, aby sme pochopili princípy a získali potrebné zručnosti. Na druhej strane, v súčasnosti 

sa deti učia (nie vždy v škole) pomocou počítačov, smartfónov s rôznymi aplikáciami, 

interaktívnych tabúľ, notebookov, herných konzol alebo tabletov. Vo virtuálnej realite sú ako doma 

a rozšírenú realitu používajú bez problémov. 

Aby sme im nielen rozumeli, ale boli aj aktívni, využívali výhody digitálnych technológií a žili 

pohodlnejší život, potrebujeme rozvíjať určité zručnosti. Tieto zručnosti súvisia s vyhľadávaním, 

zhromažďovaním a spracovaním informácií a ich kritickým a systematickým využívaním. Na základe 

toho sme schopní vytvárať, prezentovať a chápať informácie získané na internete. 

DIGITÁLNE KOMPETENCIE A ZDOKONAĽOVANIE KRITICKĚHO MYSLENIA  

Ako sme sa dočítali v predchádzajúcich riadkoch, nestačí sa o niečom iba dozvedieť, ale mali by 

sme vedieť, ako to používať a ako to používať správne.  

Keď hovoríme o digitálnom svete, väčšinou hovoríme o informáciách, ich formách, uchovávaní, 

prenose, porozumení a používaní. Nestačí vedieť, ako informácie nájsť. Musíme ich vyhodnotiť, 

spolu so zdrojom, autorom a posolstvom. Takto môžeme pracovať s informáciami, ktoré 

potrebujeme a o ktoré by sme sa chceli podeliť s ostatnými. 

Preto musíme k informáciám pristupovať kriticky. To znamená, že sa snažíme nájsť ich správnu 

hodnotu, či sú pravdivé, vhodné, dobré. A to je niekedy veľmi ťažké, keďže žijeme v oceáne 

informácií. A tieto oceány budú čoraz hlbšie... 

DIGITÁLNE KOMPETENCIE A ŠKOLITELIA 

Byť digitálne kompetentný − to je úloha pre občana 21. storočia. Tiež to znamená, že sú potrební 

digitálne kompetentní školitelia, ktorí dokážu vyškoliť a rozvíjať digitálne kompetencie účastníkov 

vzdelávania . 

A aký je jeden z účinných spôsobov, ako rozvíjať získavanie digitálnych kompetencií? Áno, určite je 

to digitalizácia vzdelávania. Digitalizácia vzdelávania je proces, v ktorom sa vzdelávanie a odborná 

príprava a vo všeobecnosti získavanie, rozvíjanie a uznávanie zručností transformuje pomocou 

digitálnych technológií (Európska komisia, 2018, s. 3). 

Praktický príklad nemusíme hľadať veľmi dlho. Určite ste si v období pandémie kovidu-19 všimli, že 

pedagógovia z akéhokoľvek odboru boli nútení zmeniť svoje tradičné spôsoby vzdelávania a určite 

pociťovali radosť, keď boli účastníci digitálne kompetentní riešiť túto situáciu. 

 

AKO ZDOKONAĽOVAŤ TIETO KOMPETENCIE?  
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Podľa Rámca digitálnych kompetencií 2.0 (The Digital Competence Framework 2.0) hovoríme o 

kľúčových zložkách digitálnych kompetencií v piatich oblastiach: 

Informačná a dátová gramotnosť, Komunikácia a spolupráca, Tvorba digitálneho obsahu, 

Bezpečnosť, Riešenie problémov. 

Keď chceme rozvíjať digitálne kompetencie, musíme rozvíjať tieto kľúčové komponenty.  

Čo si máme pod týmito pojmami predstaviť? 

Informačná a dátová gramotnosť znamená vyhľadávať a filtrovať potrebné informácie, 

vyhodnocovať ich, spravovať ich a uchovávať. 

Komunikácia a spolupráca je interakcia a komunikácia prostredníctvom digitálnych technológií, 

zručnosť zdieľať informácie, podieľať sa na živote spoločnosti a spolupracovať. Mali by sme tiež 

vytvárať a rozvíjať svoju digitálnu identitu a dodržiavať autorské práva a etické zásady. 

Tvorba digitálneho obsahu znamená, že môžeme vytvárať a upravovať svoje vlastné digitálne 

produkty, aby sme zlepšili a inovovali informácie. Mali by sme vedieť, ako poskytnúť správne 

pokyny pre systémy. 

Bezpečnosť sa týka ochrany systémov, osobných údajov a súkromia. To súvisí aj s ochranou 

fyzického a duševného zdravia, ako aj životného prostredia a spoločnosti. 

Riešenie problémov je o zručnosti riešiť technické problémy, predchádzať problémom a neustále 

sa digitálne vzdelávať. Digitálne technológie sa vyvíjajú, rovnako ako by sa mali vyvíjať aj naše 

kompetencie. 

Ak to zhrnieme, uplatňovanie kritického myslenia v zmysle digitálnych kompetencií jednoducho 

znamená vedieť, ako sa bezpečne pohybovať v digitálnom svete, ako vyhľadávať spoľahlivé, platné 

a aktuálne informácie na internete a ako tieto informácie vhodne a tvorivo využívať a aplikovať. 

Dúfame, že naša príručka a aktivity pomôžu zdokonaliť tieto kompetencie u dospelých účastníkov. 

Vek nie je prekážkou, pokiaľ ide o rozvoj digitálnych kompetencií! 
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 6.5 UČIŤ SA AKO SA UČIŤ 

Učiť sa ako sa učiť v reálnom živote a vo vzdelávaní dospelých. Učiť sa ako sa učiť a zdokonaľovanie 

kritického myslenia. Učiť sa ako sa učiť a školitelia. 

UČIŤ SA AKO SA UČIŤ V REÁLNOM ŽIVOTE A VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH  

Komenský spomína, že na rozdiel od tabule, ktorá má svoj okraj, ktorý predstavuje jej ohraničenie,  

naša ľudská myseľ takéto ohraničenie nepozná. Na každú tabuľu sa dá písať alebo maľovať, a ak sa 

tak nestane, je to chyba pisateľa. Komenský nám hovorí, že každý človek je vzdelávateľný a môže 

sa učiť v rôznych obdobiach svojho života (Komenský, s. 11). 

Prečo je potrebné sa učiť? A vieme sa učiť? V osobnom živote sa učíme prirodzene, spontánne, 

nerozmýšľame o tom. Odpoveďou na naše otázky môže byť jeden z dokumentov UNESCO. 

Učenie je taký dôležitý proces v živote človeka, že ho Medzinárodná komisia UNESCO v dokumente 

Vzdelávanie pre 21. storočie (2018, s. 34) považuje za jeden z pilierov vzdelávania. Okrem učenia 

sa ako konať, ako žiť spolu, ako byť je to aj učenie sa ako objavovať, čo zároveň znamená učiť sa 

ako sa učiť, a tak rozvíjať kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. Znamená to tiež naučiť 

sa ovládať nástroje na bádanie, skúmanie, pochopenie nových poznatkov a rozvoj seba samého, 

pretože skutočné poznatky si konštruuje sám učiaci sa. Zručnosti myslenia umožňujú človeku 

premeniť svoje skúsenosti na učenie. Musíme sa zamerať na to, „vedieť ako“, a nie „vedieť čo“: 

naučiť sa, ako sa učiť. Tieto zručnosti sú základom osobnostného rozvoja, ako aj významným 

prínosom pre sociálny a hospodársky rozvoj, pretože pomáhajú rozvíjať študentov, ktorí majú 

schopnosť myslieť a konať tvorivo, pozitívne a účinne čeliť výzvam a prejavovať iniciatívu a 

podnikavosť v tom, ako myslia a učia sa (Fisher, 2000, s. 2). 

Pozrime sa na to, čo znamená učiť sa. Učenie je proces, počas ktorého a v dôsledku ktorého človek 

mení svoj súbor vedomostí, foriem správania, spôsobov činnosti, postojov, osobných vlastností a 

sebaobrazu smerom k rozvoju a vyššej efektívnosti. K týmto zmenám dochádza na základe 

individuálnej alebo sociálnej skúsenosti. Učenie závisí aj od toho, kto učí a s kým sa učí - od 

sociálneho prostredia (Kulič, 1992, s. 32). Okrem toho je učenie aktívny proces − človek sa musí 

chcieť učiť. Výsledkom rozvoja schopnosti učiť sa je sebaregulácia učenia  − keď sa človek stáva 

aktérom vlastného procesu učenia. Sebaregulácia učenia je založená na schopnosti riadiť vlastnú 

motiváciu, pozornosť, emócie a neúspechy (Mareš, 1998, s. 173). 

Aktivity v našich kurzoch sú koncipované tak, aby účastník mohol využiť nielen základné poznatky o 

učení a pamäti, ale aby si osvojil aj rôzne zručnosti pri učení. Vnímanie zmyslu učenia uľahčuje jeho 

celý proces. V kurzoch rešpektujeme aj charakteristiky zmysluplného vzdelávania dospelých 

(Vašašová a kol., 2016, s. 21-24 - upravené podľa D. P. Ausubela): 

- učebná aktivita: podporujeme aktivitu a úsilie účastníkov vzdelávania, 

- konštruktívne učenie: účastníci vzdelávania pracujú s učebným plánom jedinečným 
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spôsobom v závislosti od svojich predchádzajúcich vedomostí, skúseností, záujmov - 

konštruujú ho, 

- kumulácia učenia: poznávame existujúce vedomosti a zručnosti účastníkov vzdelávania a 

len pridávame ďalšie „vrstvy“,  

- sebaregulačné učenie − tu je podstatné zameranie − je dôležité, aby účastníci poznali ciele 

učenia a premenili ich na svoje osobné ciele.  

Ktoré okolnosti robia naše učenie efektívnym? Keď sa pri učení rešpektuje zákon motivácie, 

transferu, spätnej väzby a opakovania (Vašašová a kol., 2016, s. 60). Vysvetlíme si to. 

Každý z nás sa najlepšie učí, keď je k učeniu motivovaný. Keď sme vnútorne motivovaní, sme na 

správnej ceste niečo sa skutočne naučiť. Na základe toho, čo sme sa naučili, sa nám ľahšie učia 

ďalšie veci, a ak navyše dostávame dostatočné a včasné informácie o tom, čo je pre nás dobré a čo 

nie, učíme sa ovládať samých seba. Otvorili sme si cestu a sme ochotní všetko, čo sme sa naučili, 

používať častejšie a učiť sa znova a znova. 

UČIŤ SA AKO SA UČIŤ A ZDOKONAĽOVANIE KRITICKÉHO MYSLENIA  

Kreatívnemu a kritickému mysleniu sa učíme už od detstva. Spomeňte si, riešili ste hádanky? Hrali 

ste sa na schovávačku? Stavali ste vežu z kociek? Už vtedy sme riešili imaginárne úlohy, ktoré by 

sme dnes ako dospelí nazvali úlohami alebo problémami. Už vtedy sme sa učili myslieť spontánne, 

tvorivo a zároveň kriticky.  

Schopnosti kritického myslenia sa líšia v rôznych témach a disciplínach: v matematike, prírodných 

vedách, histórii, t. j. inými slovami, vyučovanie kritického myslenia je najlepšie realizovať v 

konkrétnom kontexte. Môžeme to vysvetliť na príklade. 

Poznáte príbeh, podľa ktorého Archimedes pri 

kúpaní objavil podstatu prírodného zákona? 

Rozmýšľal, ako odhaliť podvod klenotníka, ktorý 

zlato v kráľovskej korune nahradil iným, menej 

ušľachtilým kovom. Nápad porovnať objemy 

kovových predmetov známej hmotnosti mu 

napadol pri pozorovaní hladiny vody vo vani, do 

ktorej sa ponoril. Tento objav ho údajne dostal 

do takého tranzu, že nahý pobehoval po meste s 

výkrikmi „Heuréka!“ (Našiel som!) (Wikipedia). 

Ak chcel analyzovať, vyriešiť a kriticky posúdiť 

klenotníkovu vinu v príbehu, musel mať 

kompetenciu učiť sa: študovať dokumenty, 

historické pramene, hodnotiť príbeh, situáciu, premýšľať v historických súvislostiach, analyzovať a 

vyvodzovať závery, a to aj s úsmevom ☺. 
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Kritické myslenie je aj tvorivé, ako ukazuje príbeh. Vo vyučovacom procese je spojené s hľadaním 

originálnych riešení, inovatívnym myslením a rozhodovaním. Zahŕňa príbeh o Archimedovi okrem 

schopnosti kriticky myslieť a učiť sa aj ďalšie zručnosti a schopnosti? Ktoré z nich by sme našli? 

(Riešenie problémov, tvorivé a inovatívne myslenie). 

UČIŤ SA AKO SA UČIŤ A ŠKOLITELIA  

Predstavme si, že máme starších účastníkov vzdelávania s vlastným profesionálnym a osobným 

statusom. Ľudia, ktorí majú kompetenciu učiť sa ako sa učiť, ktorú získavali od útleho veku až po 

súčasné obdobie života, na základe životných skúseností, kladov a záporov, profesionálnych 

úspechov a neúspechov. Učili sa spontánne, prirodzene a organizovane. 

Pre každého účastníka je kompetencia učiť sa ako sa učiť rovnováhou úsilia, času a odhodlania. 

Môže však byť aj výzvou nájsť si miesto v živote, nájsť radosť, naplniť ambície a prekročiť svoje 

hranice. 

Podnety na našu reflexiu čerpáme z platformy EPALE: 

„Učiť sa ako sa učiť“ je schopnosť pokračovať v učení, organizovať si vlastné učenie 

prostredníctvom efektívneho manažmentu času a informácií, či už individuálne alebo v skupinách.“ 

Je to osobná, sociálna a vzdelávacia schopnosť − schopnosť premýšľať o sebe, efektívne riadiť čas a 

informácie, konštruktívne spolupracovať s ostatnými, zostať odolný a riadiť vlastné učenie a 

kariéru. Zahŕňa schopnosť vyrovnať sa s neistotou a zložitosťou, naučiť sa učiť, podporovať fyzickú 

a emocionálnu pohodu, empatiu a zvládať konflikty. 

Pozitívny postoj v sebe obsahuje motiváciu a sebadôveru pokračovať v učení a dosahovať študijné 

úspechy počas celého života. Postoj založený na riešení problémov podporuje proces učenia a 

schopnosť jednotlivca vyrovnať sa s prekážkami a zmenami. Túžba uplatniť predchádzajúce 

vzdelanie a životné skúsenosti a zvedavosť spojená s možnosťami vzdelávania a jeho uplatnenia v 

rôznych kontextoch sú základnými prvkami pozitívneho postoja (platforma EPALE). 
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