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1. AKO POUŽÍVAŤ TÚTO PRÍRUČKU? 

Projekt NEWS – New Education with Success 

Projekt NEWS – New Education with Success má za cieľ predstaviť inovatívne metodické spôsoby, 

ktorými môžu vzdelávatelia dospelých v kurzoch podporovať kritické myslenie ako také alebo v 

prepojení na mediálnu výchovu, IKT a jazykové vzdelávanie. Zameriava sa tiež na inklúziu a začlenenie 

mladých ľudí na trh práce tak, že ich kvalifikuje na kompetentných vzdelávateľov dospelých. Cieľom 

projektu je umožniť vzdelávateľom a školiteľom dospelých poskytovať lepšie a cielenejšie služby 

prostredníctvom nástrojov implementovaných v rámci projektu. Na dosiahnutie týchto cieľov sa v 

rámci projektu realizujú tieto tri výsledky a výstupy:  

1. Výskum vzdelávacích potrieb dospelých: V každej partnerskej krajine sa uskutočnil prieskum 

potrieb vzdelávateľov dospelých, súčasných aj budúcich, ktorý slúžil ako základ pre všetky 

ďalšie úvahy.   

2. Metodológia: Všeobecná metodológia – kritické myslenie: Hlavným výstupom je 

vypracovanie novej efektívnej metodiky a učebných osnov na zdokonaľovanie kritického 

myslenia nielen všeobecne ,ale ako aj základu pre oblasť mediálnej výchovy, IKT a 

cudzojazyčného vzdelávania.  

3. Príručka pre vzdelávanie nových školiteľov: Tento intelektuálny výstup sa zameriava na 

tréning nových školiteľov. Predpokladom sú edukátori, ktorí majú kompetenciu naučiť 

samotných nových školiteľov všetky aspekty vzdelávania. Pre tento účel príručka poskytuje 

množstvo odporúčaní zacielených na metodiku NEWS.  

Projekt poskytuje cenný zdroj informácií na školenie tých, ktorí ... 

- majú odborné vedomosti, ktoré by chceli odovzdať ďalej, ale nemajú didaktické a metodické 

zručnosti; 

- začínajú pracovať ako vzdelávatelia dospelých a chcú získať potrebné vedomosti; 

- sa zaujímajú o nové metodické prístupy a chceli by pokračovať vo vzdelávaní;  

- si potrebujú osviežiť svoje metodické vedomosti ohľadom vzdelávania dospelých a prispôsobiť 

ich požiadavkám dnešnej doby.  

Učebné osnovy aj príručka boli testované, diskutované a hodnotené v rámci vzdelávacích aktivít s 

odborníkmi zo všetkých partnerských krajín počas obdobia trvania projektu. Praktický význam a priama 

využiteľnosť materiálov, teda nie je len snahou projektového tímu, ale je aj skutočne otestovaná a 

realizovaná. 

O ČOM JE TENTO MANUÁL? 

Táto príručka predstavuje  základ pre vzdelávanie a tréning vzdelávateľov dospelých. Na jednej strane 

môže nových školiteľov dospelých naučiť, ako pracovať s dospelými účastníkmi vzdelávania, na druhej 

strane môže podporiť ľudí, ktorí už vo vzdelávaní dospelých pôsobia, aby si osviežili a rozšírili svoje 

metodické vedomosti.  

Na toto školenie potrebujeme vás: skúsených učiteľov dospelých, ktorí chcú naučiť ostatných používať 

metodiku a učebné osnovy NEWS a zároveň sa podeliť o svoje skúsenosti a poznatky z praxe. Pred 
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vysvetlením obsahu tejto príručky sa najprv bližšie pozrieme na cieľové skupiny, pre ktoré bol materiál 

určený. 

 

 

 

Používateľmi príručky ste vy, skúsení školitelia dospelých, ktorí sú ochotní vzdelávať a preškoľovať 

iných pre túto oblasť práce. Má vám slúžiť ako podklad, aby ste mohli viesť vhodné semináre ako 

ŠKOLITEĽ. Príručku môžete použiť na inšpiráciu k tomu, čo znamená byť vzdelávateľom dospelých a 

ako inovatívne vyučovať dospelých.  

Vy, ÚČASTNÍCI VZDELÁVANIA, ako je vysvetlené vyššie, môžete byť ľudia, ktorí chcú vstúpiť do 

vzdelávania dospelých ako školitelia alebo ktorí si chcú osviežiť a aktualizovať svoje metodické 

vedomosti. Neskôr budú môcť ako ŠKOLITELIA využiť svoje nové a aktualizované kompetencie a 

kurikulum NEWS pri práci v skupinách s dospelými ÚČASTNÍKMI VZDELÁVANIA. 

Čo presne obsahuje tento manuál? Jeho cieľom je …   

- oboznámiť nových školiteľov s tým, ako školiť dospelých;  

- oboznámiť školiteľov s prístupom ku kritickému mysleniu;  

- oboznámiť školiteľov s používaním a uplatňovaním kurikula NEWS.  

Preto tu nájdete systematicky pripravené všetky obsahy v takej podobe, aby ste si mohli priamo 

pripraviť školenie a zároveň do neho vložiť svoj vlastný pohľad. Zahrnuté sú nasledujúce témy: 

Prečo kritické myslenie vo vzdelávaní dospelých? 

Čo je kritické myslenie? Prečo je kritické myslenie také dôležité? Prečo by sme mali chcieť, aby 

sa účastníci vzdelávania zdokonaľovali v kritickom myslení? Ako učiť kritickému mysleniu? 

Základy vzdelávania dospelých – Čo znamená byť školiteľom dospelých? 

Cieľová skupina: Dospelí. Dynamika skupiny. Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých. 
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Koncepcia a štruktúra vyučovacej hodiny a kurzu - Ako si naplánovať vyučovaciu hodinu? 

Fázy vyučovacej hodiny. Štruktúra kurzu podľa učebných osnov NEWS. 

Realizácia a osobnosť - Ako mám viesť svoju vyučovaciu hodinu? 

Metódy vyučovania a učenia sa v učebnom pláne NEWS. Ako si vybrať tú "správnu" metódu? 

Záver a reflexia - Ako ukončím a zhodnotím svoju vyučovaciu hodinu?  

Prečo reflexia? Metódy spätnej väzby a hodnotenia.  

Všetky časti obsahujú teoretické vstupy, konkrétne cvičenia, aktivity, ako aj kapitolu s ďalšími rôznymi 

užitočnými zdrojmi. Posledná časť príručky sa od predchádzajúcich líši tým, že sa v nej nachádzajú 

zhromaždené projekty, prístupy a nápady iných vzdelávateľov dospelých:  

Ako ostatní školitelia implementujú kritické myslenie do svojich aktivít?  

Zbierka osvedčených postupov 

Ak už poznáte učebné osnovy NEWS, určite ste si všimli, že niektoré nadpisy a témy sú rovnaké. 

Samozrejme, vyplýva to z povahy veci: keďže príručka je o vyučovaní prístupu NEWS, základné témy - 

konkrétne prístup kritického myslenia a jeho implementácia vo vzdelávaní dospelých - sú relevantné 

aj tu. Ale ak účastníci Vašich školení dokážu sami uplatňovať kritické myslenie, môžu ho metodicky 

začleniť do svojich budúcich aktivít ako vzdelávatelia − školitelia dospelých.  

Preto sme sa rozhodli zaradiť sem všetky tieto časti (teoretické vstupy aj praktické aktivity), lebo majú 

presne tento cieľ: naučiť sa, čo znamená kritické myslenie, aký z neho môžeme mať úžitok a ako ho 

uplatniť v každodennom živote. Inými slovami, s účastníkmi svojich školení prechádzate cvičeniami, 

ktoré oni neskôr implementujú u účastníkov svojich školení. Nielenže sa výborne oboznámia s 

obsahom, ale zároveň si na sebe samých vyskúšajú, ako sa dajú aktivity realizovať a precítia, aké to pri 

ich realizácii je.  

AKO POUŽIŤ TÚTO PRÍRUČKU PRE VÁŠ KURZ?  

V tejto príručke nenájdete kompletný sylabus kurzu. Ide skôr o systematickú kompiláciu uvedeného 

obsahu s teoretickými vstupmi a praktickými cvičeniami tak, aby ste si ho mohli zostaviť a realizovať 

spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu záujmu vašej ponuke. Materiály možno využiť od začiatku 

až do konca ako súvislý kurz, napríklad s cieľom poskytnúť mladým vedeckým pracovníkom metodické 

vedomosti k vstupu do profesionálnej oblasti vzdelávania dospelých. Možno ich použiť aj ako osobitné 

moduly a začleniť do kurzu, napríklad ako súčasť ďalšieho vzdelávacieho kurzu o súčasných metódach 

a prístupoch vo vzdelávaní dospelých. Materiály môžete flexibilne použiť podľa svojich potrieb a 

požiadaviek. Predpokladáme, že vám, ako skúsenému školiteľovi, nemusíme hovoriť, ako organizovať 

kurz, ako ho usporiadať či ako zaobchádzať s dospelými účastníkmi. Zameriavame sa skôr na to, aby 

sme vám predstavili a ponúkli materiály, nápady a aktivity, s ktorými môžete pracovať. V každej 

tematickej časti príručky teda nájdete ... 

... TEORETICKÉ VSTUpy: stručné predstavenie určitej časti, úvodné a vysvetľujúce materiály 

alebo odkazy na ne. Tieto teoretické vstupy môžete využiť pri vlastnej príprave, aby ste sa 

mohli s témou efektívne oboznámiť. Okrem toho ho môžete použiť aj v kurze, aby sa žiaci  

účastníci/študenti zaoberali konkrétnym aspektom, prípadne sa naň pripravili samostatne 

alebo o ňom spoločne diskutovali...  
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… AKTIVITY: charakteristika a príklady cvičení vhodných pre túto časť. Spôsob, akým sú aktivity 

zoradené (napr. úvodné, rozširujúce, slúžiace na analýzu a reflektovanie), je len návrhom - 

aktivity môžete prispôsobiť vzdelávacím cieľom skupiny. Mnohé z prezentovaných aktivít boli 

vytvorené osobitne pre túto príručku. 

... ZDROJE A NÁSTROJE: predstavuje zbierku ďalších článkov, doplnkových materiálov a 

nástrojov užitočných pre vás a vašu prípravu, ako aj pre účastníkov vašich kurzov, ich zapojenie 

do témy a realizáciu vlastných budúcich kurzov. Zbierky obsahujú zdroje v angličtine, ako aj v 

národných jazykoch partnerských krajín riešiteľov projektu. 

Aby ste prístup NEWS využili efektívne a účelne, odporúčame vám, aby ste svoj kurz organizovali 

podobne, ako sme my štruktúrovali moduly nášho učebného plánu. Týmto spôsobom si účastníci 

vzdelávania sami ZAŽIJÚ (a vyskúšajú?) to, čo neskôr budú APLIKOVAŤ.  

Moduly učebného plánu NEWS sa riadia metodickým prístupom založeným na postupnosti úrovní, teda 

činnosti sa realizujú vo vzájomne prepojených a na seba nadväzujúcich krokoch. Sú usporiadané od 

najmenej náročných až po tie, ktoré zahŕňajú zložitejšie myšlienkové procesy, a vychádzajú z 

revidovanej Bloomovej taxonómie a Finkovej taxonómie a z ďalších vzdelávacích prístupov a metód. 

Štruktúra modulov je nasledovná: 

KROK 1: Začiatok (úvod)? 

1. aktivita: prípravná aktivita   

KROK 2: Modelovanie zručností kritického myslenia 

2. aktivita: Vstupná aktivita (vedomosť) 

KROK 3: Tréning/precvičovanie zručností kritického myslenia 

3. aktivita: (porozumenie)  

4. aktivita: (aplikácia)  

5. aktivita: (analýza)  

KROK 4: Hodnotenie a poskytnutie spätnej väzby na kritické myslenie  

6. aktivita: záverečná aktivita (hodnotenie a tvorivosť)  

7. aktivita: sumarizácia 

Viac informácií a zdôvodnení použitia vyššie uvedených štyroch krokov nájdete vo Všeobecnej 

metodike.  

Na záver tohto úvodu ešte jedna vec. Doteraz vôbec nebol spomenutý jeden veľmi dôležitý prvok pre 

vzdelávanie nových a ďalšie vzdelávanie dlhoročných edukátorov/pedagógov dospelých: vaše 

skúsenosti. O ne sa v rámci tohto projektu opierame v dvoch rovinách. Po prvé, dúfame, že vďaka vašim 

pedagogickým skúsenostiam sa náš prístup a myšlienky budú posúvať čo najlepšie a nájdu praktickú 

realizáciu.  

Po druhé, dúfame, že na kurz prinesiete svoje bohaté skúsenosti a podelíte sa o ne s účastníkmi. Nie v 

zmysle povýšeneckosti alebo jedinej správnej cesty. Bolo by to kontraproduktívne a v rozpore 

s podporou kritického myslenia. Vaše skúsenosti by mali slúžiť skôr ako podnet, inšpirácia, východisko 
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pre diskusiu, prípadové štúdie, rozšírenie obzorov... alebo čokoľvek, na čo sú príbehy v našich 

aktivitách podľa vašich skúseností hodia vhodné. Budeme vám za to vďační.  
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2. PREČO KRITICKÉ MYSLENIE VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH? 

Čo je kritické myslenie? 

TEORETICKÝ VSTUP 

Kritické myslenie je v súčasnosti často používaným pojmom v najrôznejších kontextoch a prostrediach. 

Často však máme len hmlistú predstavu o tom, čo to znamená. Aby sme dokázali ostatným 

sprostredkovať, čo znamená kriticky myslieť a, ako sa kritické myslenie stáva súčasťou každodenného 

života, je potrebné sa and týmto pojmom pozastaviť. Preto sa v tejto časti venujeme nasledovným 

otázkam:   

- Aká je definícia „kritického myslenia“? 

- Ako je „kritické myslenie“ vnímané?  

- Aké zručnosti predstavujú kritické myslenie? 

Viac si prečítajte tu: Všeobecná metodológia: Čo je kritické myslenie? Kritické myslenie a reálny život. 

Kritické myslenie vo vzdelávaní dospelých.  

 

ČO JE KRITICKÉ MYSLENIE? 

ČO JE KRITICKÉ MYSLENIE? 

Táto aktivita je úvodná. Jej cieľom je identifikovať myšlienky a názory účastníkov vzdelávania ohľadom 

kritického myslenia. Použitá metóda - myšlienkové mapy,. Cieľom je zapojenie všetkých účastníkov 

a posilnenie diskusie a spolupráce.  

Odporúčané použitie Prípravná aktivita 

Ciele … identifikuje typické charakteristiky kritického myslenia 

… vyjadrí vlastné chápanie kritického myslenia 

… vytvorí vlastnú definíciu kritického myslenia 

Metódy frontálne vysvetľovanie, brainstorming, tvorba myšlienkových máp 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskusné zručnosti, aktívne počúvanie 

Trvanie 10 minút 

Materiál biela tabuľa a fixky 
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 POSTUP 

Uveďte do 

problematiky 

Každá cesta, aj cesta učenia, potrebuje mapu. V tomto prípade spolu pripravíme 

pojmovú mapu nášho ústredného pojmu – kritického myslenia. Počuli ste už 

niekedy o pojmových mapách alebo možno ste už aj nejakú vytvorili? 

Pýtajte sa a motivujte Aké sú vaše asociácie s kritickým myslením? 

Zadajte pokyny 🟂 Ideme spolu vytvoriť pojmovú mapu ako skupina. 

🟂 Pomyslite si na akékoľvek pojmy súvisiace s kritickým myslením. Učiteľ 

doplní pojmovú mapu na tabuľu. 

🟂 Podľa brainstormingu – pojmovej mapy, ktorú sme dnes vytvorili, napíšte 

definíciu kritického myslenia a prečítajte ju. 

Reflektujte Ste spokojní s nápadmi? Dala by sa táto pojmová mapa nejak vylepšiť? 

Záver Pojmová mapa, ktorú sme práve vytvorili, je začiatkom našej fascinujúcej cesty 

k poznávaniu kritického myslenia. Určite nám pomôže objaviť nové myšlienky, 

zdieľať názory a získať praktické schopnosti! 

 Pojmová mapa môže vyzerať nasledovne, ale počet „bubliniek“, alebo lúčov 

bude závisieť od nápadov účastníkov. 

 

Tiež použité … Všeobecný modul, Príručka školiteľa 2.2.1 

KRITICKÉ MYSLENIE – ČO TO ZNAMENÁ V SKUTOČNOM ŽIVOTE? 

Táto aktivita má za cieľ ukázať, čo presne vieme o kritickom myslení a jeho využití v každodennom živote. 

Účastníkovi poskytne čas a priestor na uvažovanie o svojej schopnosti kriticky myslieť. 

Odporúčané použitie Vstupná aktivita 

Ciele … identifikuje podstatné vlastnosti kritického myslenia 
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… rozpozná, ako je možné aplikovať schopnosti kritického myslenia vo svojom 

živote 

… uvažuje nad svojimi schopnosťami a zručnosťami 

… zdieľa svoje nápady s iným účastníkom 

Metódy frontálny výklad, skupinová diskusia, práca vo dvojiciach 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

vyjadrovanie názorov, rozpoznávanie vzorcov, sebareflexia 

Trvanie 15 minút 

Materiál tabuľa a fixky 

 POSTUP 

Uveďte do 

problematiky 

Kritické myslenie môže znieť abstraktne, ale je to vysoko praktická schopnosť, 

ktorá môže značne ovplyvniť náš život. Teraz sa sústredíme na kritické myslenie 

v každodennom živote. 

Pýtajte sa a motivujte Ako sa kritické myslenie prejavuje v našom každodennom živote? 

Zadajte pokyny 🟂 Vo dvojiciach sa zamyslíme nad typickými schopnosťami kritického myslenia 

(Úloha 1). Preštudujte si tabuľku s názvami schopností, aktivít 

a charakteristík kritického myslenia vo vašom pracovnom liste. 

🟂 Pracujte vo dvojiciach. Rozhodnite sa, ktoré schopnosti a charakteristiky sú 

pre vás typické. Podčiarknite ich.   

🟂 Uveďte konkrétne príklady, ako sa prejavujú v každodennom živote. 

Zdieľajte vaše myšlienky s partnerom.   

 

Mať pod kontrolou osobný rozpočet 

                                                            

                                              Veľa vedieť a mať rozsiahle poznatky 

              Byť tolerantný 

                                                 Vždy vedieť ako rýchlo reagovať          

Schopnosť poskytnúť primerané argumenty                          

                                        Byť skromný a priznať si chyby 

                                                                    Byť vtipný a duchaplný 

Nezávisle myslieť             Schopnosť vyhodnotiť získané informácie 
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                            Rozlišovať medzi názormi a faktami 

             Schopnosť pozorne načúvať 

                                                                             Vedieť šoférovať auto 

Vedieť sa obliecť primerane k situácii alebo udalosti 

 

Reflektujte Aké nové fakty ste sa naučili o kritickom myslení v každodennom živote? Opäť si 

preštudujte podčiarknuté schopnosti a zručnosti. Ktoré nové schopnosti 

a zručnosti kritického myslenia by ste pridali do našej tabuľky? 

Záver Mali sme príležitosť spozorovať akými rôznymi spôsobmi sa kritické myslenie 

prejavuje v každodennom živote. Nasledujúce hodiny nám nepochybne dokážu, 

že kritické myslenie je jedno z najdôležitejších praktických schopností. Musíme 

urobiť desaťkrát viac rozhodnutí ako naši rodičia. To pre nás znamená takmer 

konštantný stres a pocit, že na nič nemáme čas. Kritické myslenie pomôže vám 

a účastníkom vzdelávania zvládať záťaž spojenú s rozhodovaním sa. 

Tiež použité … Všeobecný modul, Príručka školiteľa 2.2.2 

 

Prečo je kritické myslenie také dôležité? 

TEORETICKÝ VSTUP 

Často sa zdá, že prijať veci a nerozmýšľať o nich je oveľa jednoduchšie, ako o nich skutočne a kriticky 

premýšľať. Avšak každý, kto prijíma všetko, čo sa mu predkladá a argumentuje, bez toho, aby o tom 

premýšľal, je veľmi manipulovateľný. V tejto časti sa prostredníctvom otázok pozrieme na pridanú 

hodnotu kritického myslenia: 

- Čo sa dá (lepšie) dosiahnuť prostredníctvom kritického myslenia? 

- Aký vplyv má kritické myslenie na spôsob nášho života? 

- Aký vplyv má na našu osobnosť? 

Viac si prečítajte tu: Všeobecná metodológia: Prečo je kritické myslenie také dôležité? 
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SLOVAKIA 

AKTIVITY 

AKÉ JE POSOLSTVO AUTORA? 

Zámer aktivity je aplikovať zámerne kritické myslenie v prípade, že analyzujeme ľudí, objekty alebo situácie 

okolo nás. 

Odporúčané použitie Prípravná aktivita 

Ciele ... vysvetľuje prístup autora a jeho zámery  

... identifikuje a analyzuje typické znaky komiksu/obrázka/fotografie v praxi  

... porovnáva svoje odpovede s ostatnými členmi skupiny 

 

Metódy systém otázok, hodnotenie a overovanie 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

formulácia riešenia, nachádzanie spojení, popis plusov a mínusov, hodnotenie 

 

Trvanie 20 minút 

Materiál komix 

 POSTUP 

Uvedenie do 

problematiky 

Vizuálnym impulzom, s ktorými prichádzame do kontaktu každý deň 

nevenujeme dostatok pozornosti. V tejto chvíli sa však pokúste poriadne 

porozmýšľať and obrázkom, ktorý máme pred sebou (každý účastník bude mať 

buď vlastnú kópiu alebo použijeme obrazovku pre všetkých. Obrázok je vybraný 

zámerne, provokuje a vyvoláva u ľudí emócie). 

Čo vidíte na fotografii/obrázku? 

Aká udalosť alebo aktivita je tam zobrazená? 

(Diskutuje spolu s účastníkmi vzdelávania o problematike bez konkrétnych 

záverov, jednoducho „iba” stimulujte ich skúsenosti, pamäť a záujmy) 

Pýtajte sa a motivujte Čo si predstavíte pod pojmom chudoba? Podľa čoho vieme, že sú ľudia 

chudobní? Aké sú dôvody chudoby? 

Zadajte pokyny 🟂 Uistite sa, že účastníci vzdelávania svoju pozornosť zameriavajú na osoby: 

ich popis, vek, vzhľad, oblečenie a že si každý z nich formuje vlastný názor. 

🟂 Rovnako tak je dôležité aj okolie: budovy, ulice, aktivity, pocity a ich popis: 

pozerajte sa aj na nich a popisujte ich. 
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🟂 Pozrite sa na vlastný obrázok a napíšte vlastné odpovede. Zamerajte sa aj 

na atmosféru, popíšte jednotlivé časti, ich funkcie a následne celok. Potom 

budeme spolu diskutovať (Úloha 1) 

🟂 (Úloha 2) je o precvičovaní a zdokonaľovaní zručností, ktoré sa spájajú s 

analýzou a komunikáciou (ako vyjadrím vlastný názor?) 

🟂 Pracujte vo dvojiciach: porovnávajte, dávajte si navzájom otázky a vyjadrite 

svoje pocity, postoje, náladu a skúsenosti. 

 

Reflektujte Aká je úloha otca, mamy a detí v rodinách? Chcete vyjadriť ešte ďalšiu 

myšlienku alebo emóciu, ktorá sa spája so situáciou na obrázku? Ako by sme 

mohli riešiť problém chudoby v našej krajine? (podeľte sa so svojimi 

skúsenosťami: osobnými, z médií, ktoré ste počuli alebo o nich čítali) aké sú ich 

výhody a nevýhody? 

Záver Zosumarizujte spoločne pocity, skúsenosti a vedomosti účastníkov vzdelávania 

v diskusii. Ak je nejaký odkaz autora, čo sa môžeme z neho naučiť (Úloha 3)? 

Zamerajte sa na rôznorodosť odpovedí a niektoré z nich napíšte na tabuľu. Táto 

úloha je aj o akceptovaní a rešpektovaní rôznorodých odpovedí. Každý myslí 

inak a my to jednoducho prijmeme. 

  

Zdroj:   

https://freesvg.org/poor-mother-and-kids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson  

Otázky: 

🟂 Ako vyzerá okolité prostredie?  

🟂 Kam idú?  

https://freesvg.org/poor-mother-and-kids
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson
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🟂 Ako sa cítia?  

🟂 Na čo myslia? 

🟂 Čo na fotke chýba? Myslite na ľudí, predmety... 

🟂 Aká situácia je zobrazená? Aký je Váš názor na túto skutočnosť? 

🟂 Čo teraz? Ako vyriešime tento problém? Úspešne? Prečo áno/nie? 

🟂 Čo by si robil, ak by si bol ta alebo niekto z tvojich blízkych v podobnej situácii?  

🟂 Aké je posolstvo obrázku pre teba? 

 

Zamerajte sa na účastníkov vzdelávania tak, že spomeniete viac možností a podporíte akékoľvek vnímanie 

situácie, ktoré je na obrázku. Uskutočníte to tým, že sa pýtate otázky, ktoré sa týkajú skúseností, príkladov 

z médií, situácie z histórie alebo v iných krajinách. 

Tiež použité … Všeobecný modul, Príručka školiteľa 2.2.5 

 

 

Prečo vlastne chceme zdokonaľovať kritické myslenie účastníkov vzdelávania? 

TEORETICKÝ VSTUP 

Učebný plán NEWS sa zameriava na dospelých študentov 45+ a 60+. Vyvstáva tak oprávnená otázka, 

prečo by sa malo kritické myslenie učiť alebo prehlbovať práve v tejto cieľovej skupine ľudí, keď majú 

v každom prípade určitú životnú skúsenosť alebo dokonca múdrosť. V tejto časti spoločne hľadáme 

odpovede na tieto otázky:  

- Čo ovplyvňuje naše myslenie s pribúdajúcim vekom? 

- Ako sa kritické myslenie vyvíja a mení v priebehu života? 

- Prečo má zmysel rozvíjať schopnosti kritického myslenia u tejto cieľovej skupiny? 

Viac si prečítajte tu: Všeobecná metodológia: Prečo vlastne chceme zdokonaľovať … 

 

AKTIVITA 

IS CRITICAL THINKING A CREATIVE PROCESS? 

Aktivita posilňuje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v oblasti kritického myslenia prostredníctvom 

inšpiratívnych príbehov a tvorivých úloh aplikovateľných v našom živote. 

Odporúčané použitie aktivita na analýzu 

Ciele ... opíše svoje mäkké zručnosti a vysvetlí ich význam pre reálny život 
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... ilustruje na vlastnom príklade využitie prvkov inovácie a kreativity v kritickom 

myslení v porovnaní s úspešnými osobnosťami, ktoré majú byť inšpiráciou pre 

skupinu 

Metódy kooperatívne učenie, diskusia 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

odvodzovanie, komunikácia, argumentácia, porovnávanie názorov 

Trvanie 30 minút 

Materiály pracovné listy, pomôcky, perá, zoznam vybraných zručností kritického 

myslenia, obrázky osobností z tvorivého sveta (veda, technika, umenie, 

nositelia Nobelovej ceny) 

 POSTUP 

Uvedenie do 

problematiky 

Kritické myslenie je tvorivý a dynamický proces, ktorý zahŕňa niekoľko 

schopností a zručností. Buduje kultúru vyjadrovania a diskusie: formulovanie 

relevantných myšlienok a otázok, schopnosť argumentovať a reagovať na ne.  

Pýtajte sa a motivujte Viete, čo majú známe osobnosti na fotografiách spoločné? Prečo boli 

slávne/ocenené/úspešné/inovatívne? Čo museli niektorí z nich obetovať?   

Zadajte pokyny 🟂 Pracujte vo štvorici a vyberte si jednu z osobností podľa svojich preferencií 

pre skupinu.  

🟂 Zo zoznamu vybraných schopností kritického myslenia individuálne vyberte 

4 zo schopností, vďaka ktorým sa vybraná osobnosť stala slávnou/ 

ocenenou/ úspešnou/ inovatívnou. 

🟂 Vo dvojiciach sa dohodnite na 4 spoločných zručnostiach z Vašich 

zoznamov.   

🟂 Dvojice sa spoja, vytvoria predchádzajúce kvarteto a vyberú 4 spoločné 

zručnosti, usporiadajú ich podľa dôležitosti.  

🟂 Každé kvarteto predstaví svoj návrh, diskutuje a hľadá paralely vo vlastnom 

profesionálnom a osobnom živote. Postrehy, názory sa zapisujú na flipchart 

a vyvesia na stenu.  

🟂 Zo zoznamu vybraných zručností kritického myslenia vyberte svoje silné a 

slabé stránky, ktoré chcete posilniť. Zapíšte ich do tabuľky. (Úloha 1). 

Reflektujte Čo ste sa naučili z individuálnej a skupinovej práce? Boli vaše argumenty počas 

riešenia úlohy presvedčivé? Ktoré zo svojich predchádzajúcich odborných a 

životných skúseností a zručností ste využili? 
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Zhrnutie Poznanie svojich pre a proti je dôležité pre úspech v živote. Kreatívne osobnosti 

s vysokou mierou kritického myslenia môžu byť inšpiráciou pre náš plán 

kariérneho rastu (v rovnováhe s osobným životom). Kreativita je tiež súčasťou 

kritického myslenia. Okrem toho, potrebujeme vedieť ako vyjadrovať svoje 

myšlienky, počúvať iných ľudí a následne meniť svoje názory. Počúvať je 

niekedy ťažšie ako hovoriť...  

 

 

vybrané zručnosti kritického myslenia 

Kladenie premyslených 

otázok 

Vysvetľovanie Rozpoznávanie výhod 

Analýza údajov Tímová práca  Zlepšenie nápadov  

Usudzovanie Induktívne a deduktívne 

uvažovanie 

Stanovenie cieľov  

Pozornosť voči detailom Emocionálna inteligencia Prevzatie iniciatívy 

Hodnotenie  Strategické plánovanie Flexibilita  

Objasňovanie  Zvedavosť  Riešenie problémov  

Aktívne počúvanie Priebežné zlepšovanie sa Sebareflexia 

 

Moje silné stránky Moje slabé stránky, ktoré chcem posilniť 

  

  

  

  

  
 

Tiež použité … Všeobecný modul, Príručka školiteľa 2.2.3 
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PREMÝŠĽAJ KRITICKY O SVOJOM DNI 

 Zámerom aktivity je aplikovať kritické myslenie zmysluplne pri plánovaní zmien v reálnom živote účastníka 

vzdelávania.  

Odporúčanie použitie Aktivita na aplikáciu  

Ciele ... porovná poradie činností vo svojom pracovnom alebo osobnom živote 

... uplatňuje vedomosti o kritickom myslení pri návrhoch zmien v poradí svojich 

činností 

... ilustruje, ako tieto poznatky môže využiť vo svojej reálnej práci alebo 

osobnom živote 

Metódy analýza, diskusia vo dvojiciach 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

aplikácia, porovnávanie, pozornosť voči detailom, rozhodovanie, tvorba 

návrhov 

Trvanie 30 minút 

Materiál pracovný list s tabuľkami, perá, nálepky, flipchart 

 POSTUP 

Uveďte do problematiky Všetci máme niekedy pocit, že sme niektoré momenty v našom živote 

premárnili. Týmto okamihom sa, bohužiaľ, nedá vyhnúť. Množstvo 

premárneného času však môžeme minimalizovať aj tým, že sa kriticky 

zamyslíme nad tým, ako to zlepšiť. 

Pýtajte sa a motivujte Stalo sa vám niekedy, že ste mali pocit, že ste nejaký moment v osobnom alebo 

pracovnom živote premárnili? Môžete niektorý z takýchto momentov opísať? 

Ako ste sa pri tom cítili?  

Zadajte pokyny 🟂 Zapíšte do tabuľky 1 činnosti, ktoré ste včera robili v časovom slede (v 

osobnom živote/pracovnom živote)?   

🟂 Rozdeľte tieto činnosti podľa tabuľky 2 (každý účastník školenia napíše 

príklady na tabuľu): 
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 súrne činnosti nie súrne činnosti 

dôležité I.  

● krízové situácie,  

● naliehavé problémy,  

● „hasenie“ dôsledkov, 

● prepracovanie,  

● ukončenie projektu 

do blízkeho termínu 

II. 

● prevencia,  

● budovanie vzťahov, 

● hľadanie nových 

príležitostí, 

● plánovanie,  

● opätovné vytváranie 

nie je 

dôležité 

III.  

● niektoré hovory, 

● niektoré nákupy,  

● niektoré správy,  

● niektoré stretnutia,  

● neodkladné záležitosti,  

● obľúbené aktivity,  

● veci na prepracovanie 

IV. 

● drobnosti,  

● zaneprázdňujúca práca,  

● nejaké maily,  

● nejaké telefonáty,  

● „žrúti“ času,  

● rozptyľujúce aktivity 

 

🟂 Práca vo dvojiciach: porovnajte poradie činností v prvej a v druhej tabuľke 

(účastník vzdelávania vysvetlí tabuľku 2).  

🟂 Spoločne vypracujte návrhy: Ako by ste teraz zmenili poradie činností, aby 

ste lepšie využili čas? Svoje návrhy zapíšte do tabuľky 3a.  

🟂 Premyslite si: Ktoré zmeny by ste teraz aplikovali do svojho každodenného 

pracovného alebo osobného života? Zovšeobecnite svoje návrhy a zapíšte 

ich (3b). Informujte ostatných. 

Reflektujte Aké nové skutočnosti ste sa dozvedeli? Ako sa cítite, keď vidíte svoju tabuľku s 

naliehavými/nevyhnutnými/dôležitými a nedôležitými činnosťami? 

Záver Ak chceme v živote niečo zmeniť, musíme myslieť kriticky a začať s malými 

zmenami. Nápady niekoho iného môžu byť tiež užitočné a obohacujúce. 

Vysvetlenie k tabuľke 2: 

Ak sa ľudia zameriavajú na kvadrant 1, nikdy nebudú so všetkým hotoví.  

Ak sa ľudia zameriavajú na kvadrant 3 a 4, v základe vedú nezodpovedný život.  
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Základom osobného efektívneho manažmentu času je kvadrant 2.  

 Ďalšie informácie nájdete na:  

https://www.youtube.com/watch?v=xaTmv67WpRM. 

Zdroje: upravené podľa Covey, S. R.: 7 návykov vysoko efektívnych ľudí 

Tiež použité … Všeobecný modul, Príručka školiteľa 2.2.4 

 

Ako učiť kritickému mysleniu? 

TEORETICKÝ VSTUP 

Teraz sme sa dostali do bodu, keď sme zistili, čo myslíme pod pojmom kritické myslenie, ako a prečo 

ho uplatňujeme v každodennom živote a že sa ho môžeme naučiť, osvojiť si ho a podporovať ho. Teraz 

sa však vynára otázka, čo to znamená pre proces vyučovania a učenia. Ako sa dá kritické myslenie 

sprostredkovať? 

- Ktoré čiastkové kroky sú potrebné na zvnútornenie kritického myslenia? 

- Akú úlohu v tomto procese zohráva skupina a kolaboratívne učenie? 

- Čo to vlastne znamená uplatňovať a implementovať kritické myslenie v procese vyučovania? 

Viac si prečítajte tu: Všeobecná metodológia: Ako učiť kritickému mysleniu/Kritické myslenie a 

kolaboratívne učenie; Všeobecná metodológia: Kritické myslenie a účastníci vzdelávania/Ako sa 

zdokonaľovať v kritickom myslení? 

-  
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AKTIVITY 

TAJOMSTVO REKLAMY 

Táto aktivita je zameraná na zdokonalenie a posilnenie kritického myslenia využitím kreatívnych úloh 

a zážitkový učením. Kritické myslenie využívame v osobnom aj pracovnom živote a využívame ho 

kreatívne. 

  

Odporúčané 

použitie 

Aktivita na hodnotenie / kreativitu 

Ciele ...  vytvára časti a potom celok z nich  

... analyzuje skutočné hodnoty, vyjadruje svoj názor, podporuje ho a uvádza dôvody 

... porovnáva, hodnotí a uvádza závery, hodnotí dosah reklamy na zvyky v 

nakupovaní 

... stanovuje závery, uvádza plusy a mínusy, vytvára vlastný návrh reklamy a 

sloganov 

Metódy sústava otvorených otázok, popis problematiky a vysvetlenie riešení 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

Indukcia, dedukcia, formulácia zistení 

Trvanie 10+10+20+25 minút 

Materiál obrázky/fotografie/videá/aktivity na počúvanie 

 POSTUP 

Uveďte do 

problematiky 

Ako často ste v kontakte s reklamou počas televíznych relácií, filmov, hier, priamych 

prenosov...? Je to často? Pozrime sa spolu detailne na reklamu a s čím všetkým sa 

spája. 

 ÚLOHA 1 

Pýtajte sa a 

motivujte 

Ktorá reklama vás nedávno zaujala? Prečo? 

Zadajte pokyny Školiteľ uvedie 3 dobre známe slogany a pýta sa otázky: 

🟂 Ktorú značku a aké produkty sa Vám spájajú s týmito sloganmi? 

- Slogany: Daj si pauzu, daj si Kit Kat. Nestlé 
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- Keď si hladný, nie si to ty. Snickers 

- Jednoducho to sprav! Nike 

🟂 Ktorý zo sloganov považuješ ty osobne za najinovatívnejší a najchytľavejší? 

Prečo? 

🟂 Presvedčte sa, že každý účastník si zapíše vlastnú odpoveď. Používajte 

tabuľu, aby ste zapisovali aktivity a aby ste poskytli ich sumarizáciu. Môžete 

vybrať a požiadať jedného z účastníkov, aby tak spravil. 

🟂 Existuje tzv. spontánna znalosť alebo znalosť značky, t.j., ktorú značku si 

predstavíte, napr. Keď sa povie pivo alebo čokoláda. Okamžite si človek spojí 

značku s výrobkom. Môžete si to s účastníkmi vyskúšať. 

Reflektujte Ktorú reklamu máte najradšej? Prečo? Je to vďaka jej myšlienke, inovácii alebo 

značku, ktorú reklamuje? Naopak, ktoré reklamy nemáte radi, ba dokonca sú rušivé? 

Prečo? 

Záver Najobľúbenejšie  reklamy sú tie, ktoré vyvolávajú v ľuďoch emócie: potešia vás, 

rozhnevajú vás, rozosmejú alebo rozplačú. Zanechajú v ľuďoch stopu: hudba, chuť, 

nádej...A marketéri to využívajú, aby predali svoje výrobky. My by sme si mali dávať 

na to pozor. 

 Môžete použiť tento zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk  

 

 ÚLOHA 2 

Pýtajte sa a motivujte Sledujete reklamy v televízii? Ovplyvňuje vás reklama? Aké formy reklamy 

poznáte? Ktoré slová a farby sa v nich využívajú? Prečo je tomu tak? 

Účastníkom vzdelávania sa kladú tieto otázky, aby prišli s vlastnými definíciami 

reklamy, jej základnými vlastnosťami a účelom (Úloha 1). 

Zadajte pokyny 🟂 Vymenujte ciele, formy, farby a slová, ktoré sa používajú v reklame. 

🟂 Vymenujte prvky, ktoré sa využívajú v reklamy, napr. slávna osobnosť, 

modely a modelky, značkové veci, atď. 

🟂 Už ste si niekedy kúpili niečo, čo ste vôbec nepotrebovali, Ako vlastne 

nakupujete? Spravte zoznam kritérií, ktorými sa riadite, keď sa rozhodujete, 

čo si kúpite (Úloha 2). 

Reflektujte Vysvetlite svoje kritéria ostatným. Použite tabuľu, aby ste spravili zhrnutie 

kritérií v skupine. 

Záver Postupne prichádzame na to, že reklama nie je náš sluha, ale sluha niekoho 

iného. 

https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk
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 ÚLOHA 3 

Zadajte pokyny 🟂 Účastníci vzdelávania budú riešiť úlohu samostatne a následne budú 

diskutovať v skupine. 

🟂 Pospájajte obrázky s trikmi a na základe svojej skúsenosti uveďte aj iné triky 

a výrobky (úloha 1). Ktorými z nich ste sa už riadili? 

🟂 Zapíšte si triky a ich princípy (Úloha 2) 

🟂 Podeľte sa s nami so svojimi skúsenosťami a vysvetlite, ktorý trik zabral vo 

vašom prípade a prečo. Táto úloha sa zameriava na upevňovanie 

vedomostí. Sú to vlastne rovnaké triky, ale v slovnej podobe a s príkladom. 

 

Reflektujte Povedzte nám o ďalších z vlastných skúseností aj o prevencii. Ktoré z uvedených 

trikov fungujú? Čo si myslíte, prečo? Ako sa vy osobne pred nimi bránite? 

Poznáte aj iné triky v reklame? 

 

Ďalšie možné zdroje 

obrázkov k reklame 

Ingredients: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg  

Professionals recommend: 

https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490  

Elite: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png  

Sale: https://pxhere.com/en/photo/1450203  

 

 ÚLOHA 4 

Zadajte pokyny 🟂 Pracujte v skupinách. Každej skupine vyberte výrobok. 

🟂 Vytvorte vlastný slogan, použite techniku manipulácie a prezentujte svoj 

produkt prostredníctvom zvoleného zástupcu. 

🟂 Použite manipulatívnu techniku a polopravdy tak, aby ste presvedčili 

budúceho zákazníka. Dôraz sa teraz kladie na slová a ich využitie v 

marketingu a pri prezentácii. Nazrite  na problematiku z rôznych strán, t.j, 

ako autor reklamy a aj ako jej príjemca. Účastníci vzdelávania sa pokúšajú 

vyjadriť pozitíva a negatíva, spravia urobia zhrnutie a nájdu spojenie s 

praxou okolo seba. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg
https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490
https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png
https://pxhere.com/en/photo/1450203
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🟂 Použite akýkoľvek marketingový trik (nemusí byť spomenutý v úlohách) a 

vyberte zástupcu svojej skupiny, ktorý bude predávať výrobok ostatným 

členom skupiny. Podporujte ho. (Úloha 2). 

🟂 Hlasujte za najlepší slogan a kampaň, spravte hitparádu top 5. Odpovedzte 

na otázky (Úloha 3) 

Reflektujte Pokúste sa zhodnotiť úspech vašej reklamy. Napíšte si výsledok vašich 

preferencií na tabuľu. Diskutujte spoločne o tom, prečo je najlepšia reklamná 

kampaň najlepšia, aké sú jej atribúty. Nájdite k nim príklady v praxi. 

Záver Reklama nie je iba zlá. Dnes sú napríklad prítomné v reklame aj pozitívne  

hodnoty, napr. letecké spoločnosti tvrdia, že časté lety majú negatívny účinok 

na životné prostredie alebo automobilky propagujú tzv. car sharing (zdieľania 

vozidiel). Zisk nemusí byť vždy na prvom mieste. Diskutujte o ďalších 

pozitívnych vplyvoch reklamy. Je to jedna z prvých vecí, ktoré musíme mať na 

pamäti, keď robíme svoje rozhodnutia. 

 

Tiež použité …Všeobecný modul, Príručka školiteľa 2.2.6 

 

 

TAKŽE, ČO PRESNE JE KRITICKÉ MYSLENIE? 

Táto aktivita je záverom prvej časti. Má hodnotiť a porovnávať presvedčenie a názory účastníkov 

vzdelávania o kritickom myslení. Svoje myšlienkové mapy vytvorené na začiatku si porovnajú s 

pochopením kritického myslenia na konci prvej časti kurzu. 

Odporúčané použitie Sumarizácia  

Ciele … identifikuje typické charakteristiky kritického myslenia  

… vyjadruje vlastné chápanie kritického myslenia  

… vytvoriť vlastnú definíciu kritického myslenia  

… sumarizovať svoje vedomosti o kritickom myslení 

Metódy frontálne vysvetľovanie, tvorba myšlienkovej mapy, práca vo dvojici 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskutovanie, analytické myslenie 

Trvanie 7 minút 
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Materiál tabuľa a fixky 

 POSTUP 

Uveďte do problematiky Blížime sa ku koncu prvej časti vášho kurzu. Môžete sa ale teraz vrátiť na 

začiatok a pozrieť sa na myšlienkovú mapu kritického myslenia, ktorú ste 

vytvorili? 

Pýtajte sa a motivujte Aké sú vaše asociácie súvisiace s kritickým myslením na konci prvej časti? Keď 

niekto povie kritické myslenie, čo to pre vás znamená? 

Zadajte pokyny 🟂 Chystáte sa prehodnotiť myšlienkovú mapu, ktorú ste vytvorili na začiatku. 

🟂 Zamyslite sa nad akýmikoľvek asociáciami, ktoré považujete za potrebné na 

lepšie pochopenie pojmu kritické myslenie, a doplňte nimi pôvodnú 

myšlienkovú mapu. 

Reflektujte Ako by ste svojmu dieťaťu alebo vnukovi vysvetlili, čo je kritické myslenie? 

Vysvetlite to partnerovi vo dvojici. 

Záver Myšlienková mapa, ktorú ste práve upravili, vám pomôže v nasledujúcej časti 

kurzu ďalej skúmať, čo znamená kritické myslenie v skutočnom živote a ako ho 

môžeme lepšie aplikovať. 

Tiež použité … Všeobecný modul, Príručka školiteľa 2.2.7 
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Zdroje & Nástroje  

Tu nájdete podrobné informácie, ďalšiu inšpiráciu a užitočné nástroje k danej téme. 

 

Zdroje dostupné v ... 

Friend, C. M. & Zubek, J. P. (2016). The Effects of Age on Critical Thinking Ability. 

http://geronj.oxfordjournals.org/   

English 

Mulnix, J. W. (2010). Thinking Critically about Critical Thinking. Educational Philosophy 

and Theory, 44 (5), 

https://www.academia.edu/678248/Thinking_Critically_about_Critical_Thinking   

English 

Scriven, M. & Paul, R. (2008). Our Concept of CriticalThinking, Foundation for Critical 

Thinking. Retrieved from: http://www.criticalthinking.org/aboutCT/ourConceptCT.cfm 

English 

McGregor, D. (2007). Developing Thinking, Developing Learning. p. 349. Retrieved 

from  

http://vct.qums.ac.ir/portal/file/?180494/Developing-thinking_-developing-

learning.pdf  

Englisch 

Trabalíková, J. (2017). Učiteľ a kľúčové princípy kooperatívneho učenia. EDIS Žilinská 

univerzita. 

Slovak 

Tsankov, N. (2017) Development of transversal competences in school education (a 

didactic interpretation). Int. J.Cogn. Res. Sci. Eng. Edu 5, 129–144. 

English 

Veličkovič, U. (2019). Critical thinking skills.  

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/critical-thinking-skills    

Englisch 

UNESCO (2016), Background paper prepared for the 2016 Global Education Monitoring 

Report, Education for people and planet: Creating sustainable futures for all. Non-

cognitive skills: Definitions, measurement and malleability. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245576  

English 

Vaughn, L. (2005). The Power of Critical Thinking. Effective Reasoning about Ordinary 

and Extraordinary Claims. Oxford University Press. 

English 

D.R. Garrison (1991) Critical thinking and adult education: a conceptual model for 

developing critical thinking in adult learners, International Journal of Lifelong 

Education, 10:4, 287-303, DOI: 10.1080/0260137910100403 

http://dx.doi.org/10.1080/0260137910100403  

English 

http://geronj.oxfordjournals.org/
https://www.academia.edu/678248/Thinking_Critically_about_Critical_Thinking
http://vct.qums.ac.ir/portal/file/?180494/Developing-thinking_-developing-learning.pdf
http://vct.qums.ac.ir/portal/file/?180494/Developing-thinking_-developing-learning.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/critical-thinking-skills
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245576
http://dx.doi.org/10.1080/0260137910100403
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Publication with riddles for development of critical thinking: 

DISPEZIO, M. A. 2002. Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení. Praha: Portál, 2002. 

ISBN 80-7178-647-0 

Czech 

Brčić Kuljiš M. (2016). Uloga kritičkog/refleksivnog mišljenja stručnjaka u obrazovanju 

odraslih  - filozofija i obrazovanje odraslih 

https://www.researchgate.net/publication/323244910_Uloga_kritickogrefleksivnog_

misljenja_strucnjaka_u_obrazovanju_odraslih_-_filozofija_i_obrazovanje_odraslih 

Croatian 

Ingolf Erler, Daniela Holzer, Christian Kloyber, Erich Ribolits: Kritisch denken: für eine 

andere Erwachsenenbildung. schulheft, 37. Jahrgang 2012. Innsbruck-Wien-Bozen: 

StudienVerlag 

https://schulheft.at/wp-content/uploads/2018/02/schulheft-148.pdf  

German 

Principles of developing critical thinking integration into Lithuania "General 

education system" Center for Contemporary Didactics, Open Society Institute, 2010 

https://kurybingumas.ugdome.lt/wp-content/uploads/2017/10/tyrimas.pdf 

Lithuanian 

Gitana Tolutienė : “Critical thinking self development opportunities of andragogy 

speciality students in the university study process” Klaipedos University, 2010 

https://vb.ku.lt/object/elaba:6089188/6089188.pdf 

Lithuanian, 

English 

Reading a writing activities with implemented critical thinking techniques: 

MEREDITH, K., STEELE, J.,  TEMPLE, CH. 1998(a). Rámec pre kritické myslenie vo 

vyučovaní. Projekt Orava a  projekt Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Príručka 

I. Bratislava: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 1998. 

Slovak 

A study programme provided by University of Žilina 

http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=169&ur3=404 

Slovak 

Slovak Journal for Educational Sciences 

https://www.casopispedagogika.sk/ 

Slovak 

English 

Portal for Education and Self-development 

https://eduworld.sk/ 

Slovak 

A webpage with various activities with critical thinking application in real-life 

situations:  

http://www.pouzimerozum.sk/category/kriticke-myslenie/  

Slovak 

A webpage with various activities with critical thinking application in real-life 

situations: https://kritickemyslenie.sk/  

Slovak 

  

https://www.researchgate.net/publication/323244910_Uloga_kritickogrefleksivnog_misljenja_strucnjaka_u_obrazovanju_odraslih_-_filozofija_i_obrazovanje_odraslih
https://www.researchgate.net/publication/323244910_Uloga_kritickogrefleksivnog_misljenja_strucnjaka_u_obrazovanju_odraslih_-_filozofija_i_obrazovanje_odraslih
https://schulheft.at/wp-content/uploads/2018/02/schulheft-148.pdf
https://kurybingumas.ugdome.lt/wp-content/uploads/2017/10/tyrimas.pdf
https://vb.ku.lt/object/elaba:6089188/6089188.pdf
http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=169&ur3=404
http://www.pouzimerozum.sk/category/kriticke-myslenie/
https://kritickemyslenie.sk/
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3. ZÁKLADY VZDELÁVANIA DOSPELÝCH - ČO ZNAMENÁ BYŤ 

VZDELÁVATEĽOM DOSPELÝCH? 

Cieľová skupina:  Dospelí 

TEORETICKÝ VSTUP 

Kto sú ľudia, ktorých vzdelávame? V tejto časti sa podrobne pozrieme na cieľovú skupinu dospelých 

učiacich sa. Na jednej strane sa pozrieme na predpoklady, ktoré si účastníci vzdelávania sa prinášajú 

so sebou. Na druhej strane sa budeme zaoberať rôznymi typmi učiacich sa. Ide o základné podmienky 

k tomu, aby sme mohli ponúknuť zmysluplné, užitočné a efektívne vzdelávacie príležitosti, na ktorých 

sa učiaci sa radi zúčastňujú. 

 

- Ako možno charakterizovať dospelých účastníkov vzdelávania 45+ a 60+? 

- Čo to znamená pre navrhovanie vzdelávacích príležitostí a prostredí? 

- Čo to znamená pre vašu vlastnú úlohu, správanie a prístup ako školiteľa? 

Viac informácií nájdete tu: Všeobecné metodiky: Školitelia. Účastníci vzdelávania: 45+ a 60+ 

 

 

AKTIVITY 

AKO SOM SA UČIL AKO DIEŤA, AKO SA UČÍM TERAZ?  

Cieľom tejto aktivity je povzbudiť účastníkov, aby sa zamysleli nad svojimi vlastnými skúsenosťami s učením 

v rôznych fázach života a podelili sa o ne. Zároveň by mali zhrnúť špecifiká detí a dospelých ako učiacich sa 

s cieľom predovšetkým analyzovať ich rozdiely. 

Vhodné použiť ako Ako úvodnú aktivitu (lead-in) 

Ciele … reflektovať vlastné skúsenosti s učením sa v rôznych fázach života  

… abstrahovať všeobecné uzávery z vlastnej skúsenosti  

… identifikovať rozdiely medzi učením sa detí a dospelých 

... vyvodiť závery pre svoje vlastné správanie a prístup ako budúci školiteľ 

Metódy Práca vo dvojiciach, T-tabuľka, skupinová diskusia 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia  

vyjadrovanie svojich skúseností, aktívne počúvanie, diskusné zručnosti, 

analytické myslenie 

Trvanie 30 minút 
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Materiál tabuľa a fixy 

 POSTUP 

Uveďte do problematiky Všetci máme svoje vlastné skúsenosti s učením, ako žiaci a učitelia. Ako deti 

sme chodili do školy, absolvovali sme školenia a možno sme sa zúčastnili na tom 

či onom (online) kurze osobného alebo profesijného rozvoja. Učíme sa aj dnes 

rovnakým spôsobom ako v detstve? Učíme sa stále rovnako, ako sme sa učili v 

škole? 

Pýtajte sa & motivujte Aké sú rozdiely medzi deťmi a dospelými ako učiacimi sa? Čo to znamená pre 

učiteľa? 

Zadajte pokyny Skupina je rozdelená na dve polovice. Jedna polovica sa zameriava najskôr na 

svoje vlastné skúsenosti s učením sa v detstve a druhá polovica na svoje vlastné 

skúsenosti s učením sa v dospelosti. 

🟂 Pracujte vo dvojiciach. 

🟂 Podeľte sa s partnerom o to, ako ste sa učili ako dieťa/ako dospelý: 

- Spomínate si na nejaký obzvlášť krásny, pôsobivý zážitok? Alebo na 

nejaký obzvlášť zlý, nepríjemný? 

- Spomínate si na mimoriadne dobrého učiteľa? Alebo na obzvlášť 

mimoriadne zlého? Prečo ste mali z neho/nej takýto pocit? 

- Ako ste sa učili/učili obzvlášť ľahko alebo obzvlášť radi? veľmi namiesto 

obzvlášť 

Počúvajte svojho partnera a pýtajte sa. 

Opätovne v celej skupine pracujte na spoločnej T-tabuľke: Zozbierajte kľúčové 

slová, ktoré - na základe skúseností účastníkov s učením − opisujú a sumarizujú 

učenie v detstve alebo v dospelosti. 

 

Reflektujte Aké sú významné rozdiely medzi deťmi a dospelými ako žiakmi? Čo to znamená 

pre školiteľov vo vzdelávaní dospelých na rozdiel od učiteľov v školách? Čo je 

potrebné zohľadniť z hľadiska postojov a správania? Diskutujte v skupine. 
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Skúste si napísať vlastnú malú poznámku: Čo by som mal mať ako školiteľ 

dospelých vždy na pamäti? 

Zhrnutie Medzi deťmi a dospelými ako žiakmi, resp. účastníkmi vzdelávania sú veľmi 

výrazné rozdiely, z čoho vyplývajú aj rozdielne požiadavky na učiteľov týchto 

dvoch cieľových skupín, na ich postoje a správanie. Uchovajte si svoju malú 

poznámku pre seba a z času na čas si ju pripomeňte. 

 

 

AKÝ JE MÔJ SPÔSOB UČENIA ? 

Táto aktivita je úvodná a motivačná. Je základom pre rozvoj kompetencie učiť sa učiť. Vytvára priestor na 

diskusiu o jedinečných štýloch učenia sa žiakov vo veku 45+ a 60+. 

Vhodné použiť ako Úvod / Sebareflexia 

Ciele zhrnúť vlastné skúsenosti z učenia sa nových poznatkov 

inšpirovať sa obrázkami štýlov učenia vyhodnotiť vlastné metódy učenia 

Metódy brainwriting, diskusia 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia  

kreativita, diskusné zručnosti 

Trvanie 15 minút 

Materiál pracovné listy, ceruzky  

 POSTUP 

Uveďte do problematiky Každý z nás sa učí inak, má individuálny štýl učenia a spôsob ukladania nových 

informácií. Preferované metódy učenia a štýly učenia závisia od dominancie 

mozgových hemisfér, ktorá nie je u všetkých rovnaká. 

Pýtajte sa & motivujte Ako môžeme dosiahnuť lepšie výsledky pri učení sa nových poznatkov? 

Poznáme svoj vlastný štýl učenia? 
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Zadajte pokyny 🟂 Pozrite sa na obrázok, ktorý znázorňuje tri typy učebných štýlov. Ktorý z nich 

je vám najbližší? Aké asociácie vo vás vyvoláva? Nejaké osobné alebo 

pracovné skúsenosti? 

🟂 Napíšte 2 príklady toho, ako ste sa naučili alebo učíte nové veci. Vizuálnym 

alebo sluchovým spôsobom, ich kombináciou alebo prostredníctvom 

praktických skúseností? Podčiarknite tie, ktoré sú dominantné. Uveďte 

jeden z nich. 

Reflektujte Čo ste zistili o svojom štýle učenia? Naše zistenia môžeme zhrnúť takto: 

- vizuálny typ  − dobre si pamätá obrázky, farby, vzory a texty  

- sluchový typ − dobre si pamätá texty, hudbu, rytmus atď. 

- kinestetický typ  − najlepšie sa učí informácie pri vytváraní modelov, 

prostredníctvom hrania rolí, kreslenia diagramov, tabuliek  

Ak do procesu učenia zapojíme viac zmyslov, naše učenie bude 

efektívnejšie a nové poznatky si dlhšie udržíme v pamäti. 

Zhrnutie Ak do učenia zapojíme obe hemisféry, t. j. slová, grafy, obrázky, zvuky, farby, 

tréning, pohyb, máme väčšiu šancu naučiť sa nové poznatky. Väčšina z nás si 

pamätá: 

- 20 % toho, čo počujeme, 

- 30 % toho, čo vidíme, 

- 60 - 70 % toho, čo počujeme a vidíme súčasne, 

- 80 % toho, čo počujeme, vidíme a o čom hovoríme, 

- 90 % toho, čo počujeme, vidíme a aktívne robíme. 

Kedy ste naposledy použili alebo zažili kombináciu všetkých učebných 

štýlov/metód? Inšpirujte sa obrázkom hemisfér a zamyslite sa nad svojimi 

osobnými skúsenosťami. 

Tiež použité v …  Všeobecný modul, Príručka pre školiteľa 6.1 
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Skupinová dynamika  

TEORETICKÝ VSTUP 

Skutočnosť, že kritické myslenie možno v podstate podporovať a zlepšovať len v skupine a formou 

kolaboratívneho učenia, už bola rozpracovaná na inom mieste. Teraz sa zameriame na túto skupinu, 

ktorú budeme ako školitelia viesť, motivovať a podporovať.  

- Aké sú vzorce komunikácie a správania v skupine? 

- Ako sa skupina formuje a mení 

- Aká je pri tom úloha školiteľa? 

 

Čitajte viac tu: Všeobecná metodika: Skupinová komunikácia/ 

Skupinová dynamika; 

 

AKTIVITY 

AKO VNÍMAM SVOJICH SPOLUŽIAKOV? 

 Cieľom tohto cvičenia je zamyslieť sa nad vlastnou úlohou a úlohou ostatných žiakov v skupine. Zároveň 

sa má podporovať a rozvíjať podporujúca? a motivujúca atmosféra v skupine. 

Vhodné použiť ako Motivácia / Reflexia 

Ciele venovať chvíľu zamyslenia každému žiakovi a poskytnúť mu uznanlivú spätnú 

väzbu 

prijímať spätnú väzbu od druhých o sebe a vlastnom správaní 

reflektovať na vlastnú úlohu v skupine 

Metódy Individuálne odkazy 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia  

vyjadrovanie názorov (ako osobná spätná väzba), narábanie so spätnou väzbou, 

sebareflexia 

Trvanie 15 minút 

Materiál poznámky 

 POSTUP 

Úvod Sme skupina. Viac či menej sa poznáme, pracujeme spolu, učíme sa jeden od 

druhého, komunikujeme medzi sebou a samozrejme máme na seba názor. Ale 

spravidla zriedkavo hovoríme ostatným, čo si na nich ceníme. 
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Pýtajte sa & motivujte Čo si cením na svojich spolužiakoch? Čo od nich chcem? 

Zadajte pokyny Školiteľ prinesie mnoho malých papierikov a rozdá ich účastníkom. 

 

🟂 Použite malý kúsok papiera pre každého zo spolužiakov a napíšte naň: 

Čo si na tebe obzvlášť cením: 

 

Čo by som tu od teba chcel vidieť (pre našu prácu/pre našu skupinu): 

 

 

🟂 Môžete pod to napísať svoje meno alebo zostať v anonymite - podľa 

vlastného uváženia (pokiaľ ste sa v skupine nedohodli inak). 

🟂 Preložte list papiera a na vonkajšiu stranu napíšte meno žiaka, ktorému 

chcete tento odkaz poslať. 

🟂 Urobte to pre všetkých spolužiakov (ak je skupina príliš veľká, môžete ju 

rozdeliť). 

🟂 Pozbierajte lístočky v skupine a rozdajte ich „adresátom“. 

Reflektujte Nájdite si čas a prečítajte si všetky správy, ktoré vám poslali ostatní. Čo vás 

obzvlášť potešilo? Čo ste neočakávali? Čo sa vás obzvlášť dotklo? Čo vás núti 

premýšľať? Môžete a chcete z toho vyvodiť závery pre svoje správanie a svoju 

úlohu v skupine? 

Zhrnutie V skupine je veľmi dôležitá vďačná a úctivá atmosféra, aby sa každý cítil 

príjemne a mohol rovnako prispievať. Prejavenie uznania a rešpektu by preto 

malo byť z času na čas explicitne vyjadrené. 

 

Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých 

TEORETICKÝ VSTUP 

"Kľúčové kompetencie" je pojem, ktorý sa často používa. Všetci vieme, že existujú. A všetci vieme, 

že by sme ich rozhodne mali rozvíjať a podporovať. Ale čo to vlastne znamená? Čo to znamená - 

pre nás ako školiteľov a pre účastníkov vzdelávania? 

- Čo a ako sa definuje ako kľúčová kompetencia? 

- Čo je to učenie založené na kompetenciách? 

- Na ktoré kľúčové kompetencie sa tu zameriavame? 

Čítajte viac tu: Všeobecná metodika: Kritické myslenie  
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a kľúčové kompetencie; 

Všeobecná metodika: Kľúčové kompetencie –  

Teoretické minimum pre školiteľov a účastníkov vzdelávania 

 

AKTIVITY 

ČO TVORÍ TÚTO KĽÚČOVÚ KOMPETENCIU?  

Cieľom tejto aktivity je viesť účastníkov vzdelávania od ich každodenného ponímania? k systematickým a 

spoločným definíciám kľúčových kompetencií, ktoré sú základom učebných osnov NEWS. namiesto 

chápanie, porozumenie, ponímanie by som dala 

Odporúčané použiť v Reflexia 

Ciele zamyslieť sa nad vlastným chápaním rôznych kľúčových kompetencií 

formulovať a argumentovať svoje vlastné chápanie 

prispieť k spoločným definíciám a dohodnúť sa na nich v skupine 

Metódy skupinová práca, skupinová diskusia  

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia  

vyjadrovanie názorov, argumentácia, aktívne počúvanie, dosahovanie dohody 

a kompromisu 

Trvanie 30 minút 

Materiál tabuľa a fixy 

 POSTUP 

Úvod Všetci máme približnú predstavu a názor na tzv. kľúčové kompetencie alebo 

mäkké zručnosti, ako sú digitálne kompetencie, komunikácia, riešenie 

problémov alebo schopnosť učiť sa. Stretávame sa s nimi neustále, niekedy sú 

explicitne pomenované a vyžadované v profesionálnom živote, inokedy 

implicitne a prirodzene uplatňované v súkromnom každodennom živote. Čo ich 

však v skutočnosti tvorí? 

Pýtajte sa & motivujte Čo robí kompetenciu kľúčovou kompetenciou? A čo ju tvorí? 

Zadajte pokyny 🟂 Pracujte v štyroch skupinách. Každá skupina sa zaoberá jednou z týchto 

štyroch kompetencií: Digitálne kompetencie, Komunikácia, Riešenie 

problémov, Učenie sa učiť. 

🟂 Diskutujte v skupine:  
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- Čo patrí do tejto kompetencie?  

- Čo ju tvorí?  

- Čo by mal človek vedieť/vedieť robiť, aby bol v tomto zmysle   

  kompetentný?  

- Prečo a pre čo je táto kompetencia dôležitá? 

🟂 Výsledok diskusie prezentujte celej skupine ako krátke zhrnutie a 

hlavné body zapíšte na tabuľu. 

Reflektujte Spoločne v skupine prediskutujte, doplňte a doplňte definície: Na akom chápaní 

týchto kľúčových kompetencií sa zhodnete? 

Zhrnutie Toto pochopenie príslušných kľúčových kompetencií je dôležité tak vo vzťahu k 

vlastnému vzdelávaniu, ako aj k vzdelávaniu budúcich účastníkov kurzu. 

 

Podrobnejšie informácie o vybraných alebo všetkých prierezových kľúčových kompetenciách nájdete 

v príslušných častiach Všeobecnej metodiky a Príručky pre školiteľov. 

 

TEORETICKÝ VSTUP 

Teoretické úvody príslušných prierezových kľúčových kompetencií sa zaoberajú tým, kde sa táto 

kompetencia vyskytuje v reálnom živote a vo vzdelávaní dospelých, ako ju možno zlepšiť v kontexte 

kritického myslenia a čo to znamená pre školiteľa alebo realizáciu v kurze. 

Komunikácia 🡺 Všeobecná metodika 

Riešenie problémov 🡺 Všeobecná metodika 

Digitálne kompetencie 🡺 Všeobecná metodika 

Učiť sa učiť🡺 Všeobecná metodika 

 

AKTIVITY 

Každej z prierezových kľúčových kompetencií je v súbore nástrojov pre školiteľov pridelená 

časť s rôznymi aktivitami od úvodu až po zhrnutie. 

 

Komunikácia 🡺 Príručka pre školiteľov, Kapitola 3 

Riešenie problémov 🡺 Príručka pre školiteľov, Kapitola 4 

Digitálne kompetencie 🡺 Príručka pre školiteľov, Kapitola 5 

Učiť sa učiť 🡺  Príručka pre školiteľov, Kapitola 6 
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Zdroje & Nástroje 

Nájdete tu podrobné informácie, ďalšiu inšpiráciu a užitočné nástroje na túto tému. 

 

Zdroje Dostupné v… 

Európska komisia (2018, Január 17). Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on 

Key Competences for LifeLong Learning. Interinstitutional File: 2018/0008 (NLE), str. 

105. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf  

Anglický jazyk 

Van Lakerveld. J. (2014). Acquiring the Key Competence. Output of YEDAC project. 

Dostupné na: http://www.yedac.eu/media/5436/Definition-of-competences.pdf 

Anglický jazyk 

Van Lakerveld. J. (2014). Acquiring the Key Competence. Output of YEDAC project. 

Dostupné na: http://www.yedac.eu/media/5436/Definition-of-competences.pdf 
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Forming, Storming, Norming, and Performing. Tuckman's Model for Nurturing a 
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Chorvátsky jazyk 
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Český jazyk 
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VETEŠKA, J. 2016 b. Přehled andragogiky. Úvod do studia vzdělávání a učení se 

dospělých. Praha : Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9. 

Slovenský jazyk 

Dossier: Lernen in Gruppen mit zusätzlichen Wissensbausteinen zu Gruppenarbeit, 

Gruppendynamik und heterogenen Lerngruppen, mit Interviews, Fallbeispielen und 

Checklisten 

https://wb-web.de/dossiers/lernen-in-gruppen/lehren-und-lernen-in-Gruppen.html 

Nemecký jazyk 

Werner Sauter: Kompetenz zählt – Die Zukunft des Lernens. Achtteilige Blog-Reihe auf 

wb-web. 

https://wb-web.de/aktuelles/kompetenz-zaehlt-die-zukunft-des-lernens-folge-1.html  

Nemecký jazyk 

MATULCÍK, J. Od pedagogiky dospelých k andragogike. Andragogická revue. 2009, 1, 

c.1, str. 26-33. ISSN 1804-1698 

Slovenský jazyk 

 

  

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/
https://www.smm.lt/web/en/education_1
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/adragogu-lyderiu-kompetencijos-ugdymo-procese
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/adragogu-lyderiu-kompetencijos-ugdymo-procese
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/andragogikos-pagrindai
https://svietimotinklas.lt/tyrimas/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-igyvendinimas-lietuvos-regionuose/
https://svietimotinklas.lt/tyrimas/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-igyvendinimas-lietuvos-regionuose/
https://wb-web.de/aktuelles/kompetenz-zaehlt-die-zukunft-des-lernens-folge-1.html


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. 

 

 

   37  

 

SLOVAKIA 

4. KONCEPCIA A ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ HODINY A KURZU − 

AKO SI NAPLÁNOVAŤ VYUČOVACIU HODINU? 

Fázy hodiny 

TEORETICKÝ VSTUP 

Aby bolo možné naplánovať a realizovať kurz a konkrétne lekcie, je potrebné predbežne zvážiť 

štruktúru a usporiadanie. Učebný plán NEWS sa riadi Bloomovou taxonómiou vzdelávacích cieľov a 

tiež Finkovou taxonómiou významného učiva. V tejto časti sa zameriame na to, ako možno rozdeliť a 

usporiadať obsah kurzu alebo vyučovacej hodiny tak, aby sa uľahčilo vyučovanie aj učenie a aby sa 

účinne dosiahlo zlepšenie kritického myslenia. 

- Ako nájsť a definovať ciele vzdelávania? 

- Ktoré úlohy vyžadujú a podporujú (konkrétne, určité) zručnosti? 

- Ako usporiadam a prepojím jednotlivé úlohy? 

 

Čitajte viac tu: Všeobecná metodika: Ciele modulu 

 

AKTIVITY 

ČO JE SÚČASŤOU HODINY 

Cieľom tejto aktivity je, aby sa účastníci zamysleli nad svojimi vlastnými skúsenosťami s (dobrými) 

vyučovacími hodinami a identifikovali základné zložky vyučovacej hodiny. To je východiskový bod pre 

spoločné zostavenie základných častí vyučovacej hodiny, ich funkcií a usporiadania. 

Vhodné použiť ako Úvod 

Ciele zamyslieť sa nad vlastnými skúsenosťami s (dobrými) hodinami a ich časťami 

identifikovať a opísať základné zložky vyučovacej hodiny 

diskutovať a prispieť k tvorbe spoločného materiálu 

Metódy práca v dvojiciach, pojmová mapa, skupinová diskusia 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia  

vyjadrovanie skúseností a názorov, argumentácia, aktívne počúvanie 

Trvanie 30 minút 

Materiál tabuľa, magnety, kartičky, perá 
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 POSTUP 

Uveďte do problematiky Všetci poznáme hodiny z pohľadu žiakov. Prirodzene sme sa oboznámili aj s 

jednotlivými zložkami vyučovacej hodiny. Z našich skúseností - ako celku, ale aj 

z jednotlivých skúseností, ktoré vyčnievajú - môžeme zostaviť, aké sú takéto 

zložky a na čo sú dobré. 

Pýtajte sa & motivujte Aké sú základné zložky vyučovacej hodiny? Ako by mohli alebo mali byť 

usporiadané? 

Zadajte pokyny 🟂 Spolu s partnerom zostavte podstatné/dôležité zložky vyučovacej 

hodiny, každú z nich zapíšte na kartičku (1 zložka = 1 kartička) a stručne 

si navzájom vysvetlite, prečo si myslíte, že je podstatná/dôležitá. 

🟂 Zhromaždite všetky kartičky do pojmovej mapy a podľa možnosti ich 

usporiadajte podľa podobnosti/spojitosti. Opäť stručne vysvetlite, 

prečo je každá zložka hodiny podstatná/dôležitá. 

🟂 Následne sa spoločne pokúste zoradiť jednotlivé zložky do logického 

poradia tak, že ich opíšete, zdôvodníte a prediskutujete príslušnú 

funkciu v skupine. 

Reflektujte Pozrite sa spoločne na svoj plán vyučovacej hodiny. Chýba vám niečo? Čo a 

prečo? 

Zhrnutie Vlastné skúsenosti sú dôležité ako referenčný bod pre to, ako by mohla alebo 

mala byť hodina štruktúrovaná. Význam jednotlivých zložiek a ich funkcia sa 

stáva ľahšie pochopiteľnou. Vďaka spoločnej zbierke sa vytvára dobrý 

východiskový bod na riešenie systematických prístupov podľa Finka a Blooma. 

Štruktúra učebných osnov kurzu NEWS  

TEORETICKÝ VSTUP 

Ak pracujete s učebnými osnovami kurzu NEWS, ich veľkou výhodou je, že všetky moduly sú tu už 

štruktúrované a podrobne opísané. Sú teda v podstate pripravené na okamžité použitie. Nie je však v 

duchu kurzu kritického myslenia, ak by ste si moduly iba osvojili bez toho, aby ste si ich predtým 

intenzívne preštudovali. Tento odsek sa zameriava na učebné osnovy NEWS a ich štruktúru. 

- Ako sú učebné osnovy štruktúrované? 

- Aké kroky sa v moduloch používajú a na čo? 

- Ako sú opísané vyučovacie/učebné činnosti? 

Viac informácií nájdete tu: Všeobecná metodika:  

Čítajte viac tu: Všeobecná metodika:  

Prehľad štruktúry kurzu 

 



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. 

 

 

   39  

 

SLOVAKIA 

 

AKTIVITY 

DETAILNÉ UČEBNÉ OSNOVY NEWS 

Cieľom tejto aktivity je, aby účastníci vzdelávania do hĺbky preskúmali učebné osnovy NEWS. Tým, že 

intenzívne pracujú na jeho časti a prezentujú ju skupine, pochopia a zvnútornia jeho ciele, štruktúru a 

implementáciu. 

Odporúča sa použiť v  Prehlbovanie vedomostí a zručností 

Ciele porozumieť konkrétnej časti učebných osnov a pracovať s ňou 

prezentovať túto časť skupine 

diskutovať o viacerých častiach učebných osnov a ich implementácii v skupine 

Metódy Práca v dvojiciach/malých skupinách, prezentácie, skupinová diskusia 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia  

prezentačné zručnosti, argumentácia, aktívne počúvanie 

Trvanie 60 minút 

Materiál technické vybavenie na prezentácie (podľa potrieb praovných skupín) 

 POSTUP 

Uveďte do problematiky Mali by ste sa vžiť do úlohy učiteľa a intenzívne sa venovať časti učebných osnov 

NEWS. Čo sa má v tejto časti učiť? Čo by sa malo dosiahnuť? Ako by sa to malo 

alebo ako by sa to mohlo realizovať? Aké ďalšie nápady v tejto súvislosti máte? 

Predstavte „svoju“ časť učebných osnov ostatným! 

Pýtajte sa & motivujte Čo a ako by sa malo učiť v tejto časti učebných osnov? 

Zadajte pokyny 🟂 Účastníci vzdelávania pracujú vo dvojiciach alebo malých skupinách. 

🟂 Vyberú si činnosť z učebných osnov/učiteľ im pridelí vybranú činnosť a 

pracujú na nej spoločne. 

🟂 Pripravia praktickú, presvedčivú prezentáciu pre skupinu: 

🟂 Čo by sa malo v rámci tejto aktivity učiť a ako je to zakomponované v 

module? 

🟂 Ako sa dá táto aktivita realizovať? 

🟂 Aké doplňujúce/modifikačné nápady k nej máte? 
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🟂 Aké sú konkrétne výzvy tejto aktivity? Čomu je potrebné venovať 

osobitnú pozornosť? 

🟂 Prezentujte a prediskutujte všetky aktivity v triede. 

Reflektujte Pochopili ostatní túto aktivitu a jej cieľ? Aké sú doplnkové nápady na realizáciu? 

Kde a prečo môžu v praxi pri tejto aktivite vzniknúť konkrétne problémy? 

Zhrnutie Učebné osnovy by mali byť kvalitné, súvislé a zrozumiteľné. Až keď sa zamyslíte 

nad konkrétnou realizáciou jednotlivých zložiek a kriticky ich spochybníte, 

dokážete mu skutočne porozumieť a vytvoriť z neho vlastný obsah vyučovania. 

 

Zdroje & Nástroje 

Nájdete tu podrobné informácie, ďalšiu inšpiráciu a užitočné nástroje k tejto téme. 

 

Zdroje Dostupné v 

Fink, L. D. (2003) What is Significant Learning? University of Oklahoma. Jossey-Bass.  Anglický jazyk 

Mulnix, J. W. (2010). Thinking Critically about Critical Thinking. Educational 

Philosophy and Theory, 44 (5), 

 https://www.academia.edu/678248/Thinking_Critically_about_Critical_Thinking  

Anglický jazyk 

Van Gelder, T. (2005). Teaching Critical Thinking: Some lessons from cognitive 

science. College Teaching, 53, str. 41–46. 

Anglický jazyk 

Dawson, R. E. (2000). Critical Thinking, Scientific Thinking, and Everyday Thinking: 

Metacognition about cognition. Academic Exchange, Fall, str. 76–83. 

Anglický jazyk 

Rihić Ahmetović, A. (2019). Suvremeno planiranje i programiranje nastave usmjerene 

na učenika. Diplomová práca 

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:694241 

Chorvátsky jazyk 

Dossier: Kursplanung: Rezepte für gelungene Lehrveranstaltungen Ein Dossier zur 

Konzeption von Kursen, Seminaren und Workshops 

https://wb-web.de/dossiers/kursplanung.html 

Nemecký jazyk 

wb-web Wissensbaustein: Lernziele und Lernergebnisse Definition, Umsetzung und 

Anwendung, vielfältige Literaturhinweise  

https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/lernziele-und-lernergebnisse.html  

Nemecký jazyk 

Methodological website "Competence development": What lesson is good? Litovský jazyk 

https://www.academia.edu/678248/Thinking_Critically_about_Critical_Thinking
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:694241
https://wb-web.de/dossiers/kursplanung.html
https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/lernziele-und-lernergebnisse.html
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https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-

praktika/pamoka/  

National education agency “Educational garden”: Methodical material. How to plan 

a lesson 

https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/3054  

Litovský jazyk 

Bajtoš, J. (2013). Didaktika vysokej školy. Iura Edition.  Slovenský jazyk 

Trabalíková, J., & Zemančíková, V. (2015). Hra v rozvíjaní osobnosti. EDIS Žilinská 

univerzita. 

Slovenský jazyk 

Turek, I. (2006). Základy didaktiky vysokej školy. Bratislava: STU Slovenský jazyk 

 

 

Nástroje Dostupné v  

Course Planning App výsledku Erasmus+ projektu DEMAL 

http://www.demalproject.eu/outcomes.html  

Nemecký jazyk 

Anglický jazyk 

Španielsky jazyk 

Grécky jazyk 

Rumunský jazyk 

Maďarský jazyk 

Online lesson planner and gradebook Chalk.com  Education Inc. 

https://www.chalk.com/planboard/ 

Anglický jazyk 

 
  

https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/pamoka/
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/pamoka/
https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/3054
http://www.demalproject.eu/outcomes.html
https://www.chalk.com/planboard/
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5. REALIZÁCIA & OSOBNOSŤ: AKO VIESŤ VLASTNÚ VYUČOVACIU 

HODINU? 

Metódy vyučovania a učenia sa v učebných osnovách NEWS 

 

Táto kapitola je o metódach vyučovania a učenia sa v rámci učebných osnov NEWS. Nejde iba o ich 

jednoduché vymenovanie, naopak, cieľom je ukázať ich účel, ukázať kedy ktorú metódu najlepšie 

použiť a v ktorom module sa nachádza. Na jednej strane podporujeme transparentnosť prístupu NEWS, 

pretože čitateľ dokáže ľahšie pochopiť dôvody, prečo autori zvolili metodický prístup pre daný 

vzdelávací cieľ. Na druhej strane by sa týmto spôsobom mala podporiť snaha používateľa a čitateľa 

pochopiť výhody daných metód a aj ich vlastný pocit pri výbere vzdelávacích metód a ich následného 

použitia. Takto majú k dispozícii celú škálu metód, a aj prostredníctvom nich môže neskôr navrhnúť 

svoje kurzy tak, aby boli orientované na ciele a špecifiká učiacich sa. Deje sa tak práve prostredníctvom 

výberu takých metód, ktoré sú najvhodnejšie pre cieľovú skupinu, tému, vzdelávací cieľ a prostredie. 

 

Odlišné farby pre metódy slúžia ako pomôcky v orientácii: 

🟂 METÓDY POUŽITÉ VO VŠEOBECNOM MODULE KRITICKÉHO MYSLENIA 

🟂 METÓDY POUŽITÉ V MODULE IKT 

🟂 METÓDY POUŽITÉ V MODULE MEDIÁLNEJ VÝCHOVY 

🟂 METÓDY POUŽITÉ V MODULE CUDZÍCH JAZYKOV. 

 

AKTIVITY 

Na začiatok máme pre vás dva návrhy na možné aktivity spolu s vašimi novými lektormi pre vzdelávanie 

dospelých, vďaka ktorým preskúmate tému v celej jej kráse: 

1. Skúste použiť metódu brainstormingu o metódach a ich (zažitých) výhodách a obmedzeniach: 

učiaci sa si spomenú na metódy, ktoré ste využili v tréningu doposiaľ. Vo dvojiciach alebo v 

malých skupinách nájdu výhody a nevýhody vybraných metód. Ako si na túto skúsenosť 

spomínajú? Ako sa im s ňou učilo? Čo sa im na nej páčilo? Aké ťažkosti/nepríjemnosti/nuda… 

ich stretli? Pre aké podmienky (cieľová skupina, prostredie vzdelávania) je táto metóda 

vhodná? Pri odpovediach na tieto otázky si všetky dvojice alebo skupiny urobia vlastné  názory.  

2. Prezentovanie prostredníctvom posteru. Učiaci si vo dvojiciach alebo malých skupinách vyberú 

metódu z nasledujúceho zoznamu (buď si ju zvolia sami alebo sa im pridelí). Pri vybranej 

metóde sa zaoberajú jej typickými znakmi, výhodami i potenciálnymi obmedzeniami, 

konkrétnymi príkladmi z NEWS kurikula, debatujú o nej a vytvoria krátky prehľad (v digitálnej 

alebo vo forme plagátu) pre svojich kolegov. Musíme brať ohľad na čas strávený štúdium 

prehľadov, ale aj na potenciálne otázky.  
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Metóda: Kooperatívne učenie 

Kooperatívne učenie sa v podstate realizuje vždy, keď si ľudia vzájomne vymieňajú skúsenosti v učení 

a tým sa navzájom učia. Johnson and Johnson (1991) definovali kooperatívne učenie špecifickejšie tým, 

že do definície zahrnuli aj ďalšie časti: interakcia tvárou v tvár, podmienka pozitívneho cieľa, 

zodpovednosť každého jednotlivca a prejavy interpersonálnych zručností a zručností aktívne pracovať 

v skupine. 

 

Použitá metóda Kooperatívne učenie 

Názov aktivity Je kritické myslenie tvorivý proces? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: STEP 3_AKTIVITA 2 (pochopiť) 

              

Ciele aktivity Účastník vzdelávania opíše svoje mäkké zručnosti a vysvetlí ich 

význam pre reálny život. 

Účastník vzdelávania ilustruje na vlastnom príklade využitie prvkov. 

inovácie a kreativity v kritickom myslení v porovnaní s úspešnými 

osobnosťami, ktoré majú byť inšpiráciou pre skupinu. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Odvodzovanie, komunikácia, argumentácia, porovnávanie názorov   

 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Kooperatívne učenie si vyžaduje, aby účastníci spolupracovali tak, 

aby dosiahli želaný cieľ. Počas ich cesty učenia sa závisia jeden od 

druhého, čo podporuje tímového ducha a zvyšuje motiváciu. 

Neposilňujú sa iba ich kognitívne schopnosti, ale taktiež aj 

tolerancia, schopnosť načúvať a podeliť sa o myšlienky a podobné 

interpersonálne zručnosti. 

Vhodná pre… Vhodné najmä pre aktivity, v ktorých učiaci sa aplikujú, precvičujú a 

hodnotia vedomosti a zručnosti. 

 

Možné úpravy 

Úpravy závisia od školiteľa, účastníkov, cieľov a vybavenia. Môže sa 

doplniť online materiálom, pracovným listom, digitálnou 

prezentáciou, videom a podobne. Veľkosti skupiny sa môžu líšiť v 

závislosti od aspektov vyššie. 
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Metóda: Práca v skupine 

Jednou z výhod práce v skupine je, že sa zvyšuje motivácia učiť sa. Podmienkou je, že účastníci zažijú 

podporu v rámci skupiny, stretnú sa s pozornosťou a majú pocit, že sa o nich zaujímame. Na druhej 

strane sa tento potenciál motivácie prameniaci z dynamiky skupiny plne využije iba vtedy, keď účastníci 

nielen spolu pracujú, ale pracujú efektívne. Aby sa tak stalo, musíme mať jasnú štruktúru práce a 

zároveň  musí byť pochopený účel spolupráce. 

Je veľmi praktické, keď si pre prípad práce v skupine stanovíme jasné pravidlá: úloha musí byť riadne 

stanovená a zrozumiteľná. Rovnako sa tak presne určí aj čas na úlohu. Skupina je zodpovedná za 

výsledok spoločne. Jednotlivé roly a funkcie v rámci skupiny by sa mali tiež stanoviť: výskum, vedenie 

diskusie, prezentácia výsledkov… Práca v skupine sa musí vyhodnotiť. Je nevyhnutné brať ohľad na 

skupinu ako celok a aj na procesy vzájomnej spolupráce. 

 

Použitá metóda Práca v skupine 

Názov aktivity Vedecký experiment 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

3. Modul mediálnej výchovy, Aktivita 1 Prečo veríme vede? 

 

Ciele aktivity Účastník vzdelávania si precvičuje a chápe, ako rôzne argumentačné 

skreslenia a omyly spôsobujú vznik zavádzajúcich informácií. 

Účastník vzdelávania zdôvodní význam vedeckej komunity 

v spoločnosti. 

Účastník vzdelávania vysvetlí ako vedecká komunita pomáha 

rozlišovať dobré a zlé informácie. 

 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, vedecká gramotnosť 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

prijímanie kritiky, rozpoznávanie vzorcov, odovzdávanie informácií, 

aktívne počúvanie, analýza informácií 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Na to, aby sme identifikovali polopravdy alebo nepresnosti v 

informáciách, ktoré čítame, musíme pochopiť myslenie toho, kto 

klame. A preto si práve v tejto aktivite účastníci vyskúšajú úlohu 

ľudí, ktorí klamú a využívajú manipulatívne techniky tak, aby si ich 

ostatní účastníci všimli. 



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. 

 

 

   45  

 

SLOVAKIA 

Vhodná pre… Ak majú účastníci problém pochopiť, čo sú to predsudky a 

argumentačné omyly 

Možné úpravy Namiesto vedeckého experimentu, v ktorom sa podvádza môžu 

účastníci napísať článok do novín, pripraviť vedeckú prednášku 

alebo prezentáciu, v ktorých použijú manipulatívnu informáciu tak, 

aby ju ostatní okamžite našli. Je veľmi dôležité získať spätnú väzbu 

od ostatných účastníkov, ktorí sa snažia nájsť podvod a taktiež 

spätnú väzbu od školiteľa, ktorý bližšie daný problém vysvetlí. 

 

Použitá metóda Písanie, práca v skupine 

Názov aktivity Pyramída slov 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci aktualizujú svoje vedomosti o rôznych slovesných časoch. 

Účastníci trénujú efektívnu prácu v tíme. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

učenie sa jazyka, slovesné časy 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

používanie kritického myslenia pri diskusii o odpovedi v skupine 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Vybrali sme túto metódu, pretože sa často odporúča pri 

učení/opakovaní gramatiky vo forme hry. Ak existuje súťaž a aj víťaz, 

účastníci sú viac motivovaní, aby úspešne dokončili úlohu. 

Vhodná pre… Táto aktivita je vhodná pre všetky vekové skupiny. 

Možné úpravy Túto aktivitu je možné upraviť podľa všetkých jazykových úrovní. 

Úloha sa môže nastaviť aj podľa vybraného gramatického javu. Popri 

tom jestvujú aj varianty tejto aktivity, ktoré sú zamerané na slovnú 

zásobu. 

 

Použitá metóda Práca a diskusia v skupinách 

Názov aktivity Pospájajte a použite slová 
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Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci vytvoria páry slov v skupinách a tým si precvičia svoju 

slovnú zásobu spolu s kritickým myslením. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, komunikácia v cudzom jazyku, rozširovanie 

slovnej zásoby 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskutovanie, reflektovanie 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Táto aktivita a v nej použité metódy majú za úlohu naučiť sa slovnú 

zásobu zábavným spôsobom a súčasne aktivovať kritické myslenie 

tým, že sa na slovnú zásobu pozeráme z viacerých hľadísk. 

 

Vhodná pre… Táto aktivita si vyžaduje aspoň základné pochopenie terminológie, 

ale dá sa ľahko nastaviť podľa obtiažnosti. Účastníci by mali 

disponovať  cudzím jazykom na úrovni A2. 

Možné úpravy Aktivita sa dá upravovať zvyšovaním alebo znižovaním úrovne 

obtiažnosti a tým sa ľahko prispôsobí požiadavkám účastníkov. 
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Metóda: Práca vo dvojiciach 

Práca vo dvojiciach je vzdelávacou metódou, v ktorej dvaja učiaci sa spoločne pracujú na úlohe. 

Pozornosť venujeme aj spoločenským zručnostiam a rozvíjaniu možných riešení. Táto metóda sa dá 

ľahko, rýchlo a efektívne použiť a nevyžaduje si náročnú a zdĺhavú prípravu. Aby bola konštruktívna 

spolupráca úspešná, musíme venovať našu pozornosť tvoreniu dvojice. Ak je dvojica heterogénna 

(podľa tempa, úrovne vedomostí, veku, atď.), zvyčajne to prinesie úspech pri učení. Vedie ku skutočnej 

výmene, diskusii a spoločného učenia sa. 

Použitá metóda Práca vo dvojiciach 

Názov aktivity Kritické myslenie – Čo to znamená v skutočnom živote? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 1 (Zapamätať si)            

Ciele aktivity Účastník identifikuje podstatné vlastnosti kritického myslenia. 

Účastník rozpozná, ako je možné aplikovať schopnosti kritického 

myslenia vo svojom živote. 

Účastník uvažuje nad svojimi schopnosťami a zručnosťami. 

Účastník zdieľa svoje nápady s iným účastníkom 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, rozpoznávanie vzorcov, sebareflexia 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Pre túto aktivitu sú kľúčové dva elementy: partner a podpora od 

školiteľa. Ide o dobrú krátkodobú aktivitu s jasnou štruktúrou. Týka 

sa riešení problémov, chápania, malých projektov. Taktiež rozvíja 

socializáciu, možnosť podeliť sa so svojimi myšlienkami, počúvať 

toho druhého a pracovať spoločne na rovnakom cieli. Účastníci si 

môžu úlohy a funkcie podeliť a vyhrávajú spoločne. 

Vhodná pre… Zvyšujeme pre účastníkov čas na vyjadrenie, sociálne interakcie a 

zapíname energiu v triede. Podporujeme ich tak, že vytvárame 

vzťahy – základ pre spoluprácu a prácu v tímoch. 

Možné úpravy Musíme sa uistiť, že máme jasné zadanie. Ako školiteľ ste iba 

dobrovoľná pomoc, podporujete a manažujete. Účastníci sa musia 

cítiť bez obmedzení, aby vyjadrili svoje názory. Aktivita sa môže viesť 

ako konverzácie v telefóne alebo hra rolí. 
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Použitá metóda Práca vo dvojiciach 

Názov aktivity Čo je to kritické myslenie? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 1. Úvod 

 

Ciele aktivity Účastník identifikuje typické charakteristiky kritického myslenia. 

Účastník vyjadruje svoje vnímanie kritického myslenia. 

Účastník si vytvára svoju definíciu kritického myslenia. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskutovanie, aktívne počúvanie  

 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

 

Pre túto aktivitu sú kľúčové dva elementy: partner a podpora od 

školiteľa. Ide o dobrú krátkodobú aktivitu s jasnou štruktúrou. Týka 

sa riešení problémov, chápania, malých projektov. Taktiež rozvíja 

socializáciu, možnosť podeliť sa so svojimi myšlienkami, počúvať 

toho druhého a pracovať spoločne na rovnakom cieli. Účastníci si 

môžu úlohy a funkcie podeliť a vyhrávajú spoločne. 

 

 

Vhodná pre… Zvyšujeme pre účastníkov čas na vyjadrenie, sociálne interakcie a 

zapíname energiu v triede. Podporujeme ich tak, že vytvárame 

vzťahy – základ pre spoluprácu a prácu v tímoch. 

Možné úpravy Musíme sa uistiť, že máme jasné zadanie. Ako školiteľ ste iba 

dobrovoľná pomoc, podporujete a manažujete. Účastníci sa musia 

cítiť bez obmedzení, aby vyjadrili svoje názory. Aktivita sa môže viesť 

ako konverzácie cez telefón alebo hranie rol. 
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Použitá metóda práca vo dvojiciach, práca v skupine 

Názov aktivity práca v tíme a nástroje spätnej väzby 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul IKT 

Ciele aktivity Jestvuje mnoho nástrojov, ktoré zjednodušujú zber, spracovanie a 

prezentovanie údajov. V súčasnosti môžete použiť nástroje pre 

prácu v skupine ľahko aj na internete. To uľahčuje prácu, jej 

manažovanie a jej hodnotenie. Na to, aby sme dostali spätnú väzbu 

od študentov tiež jestvuje niekoľko spôsobov. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Poznanie a pochopenie, používanie, riešenie problémov, 

komunikácia a spolupráca, kritické myslenie, naučiť sa učiť. 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Používať vedomosti a pochopiť informáciu a komunikačné 

technológie v rozličných situáciách. Rozdeliť problém na menšie 

časti počas riešenia a následne zlúčiť čiastkové riešenia do jedného 

celku. Navrhnúť, vysvetliť a použiť alternatívne riešenia, vyhodnotiť 

ich výhody a nevýhody. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Práca vo dvojiciach alebo skupine poskytuje možnosť na to, aby bol 

vypočutý každý názor, aby si svoj názor každý obhájil a súčasne sa 

rozvíjajú argumentačné zručnosti. 

Vhodná pre… Umožňuje diskutovať o špecifických témach v úzkom kruhu. 

Možné úpravy Existuje mnoho spôsobov ako riadiť prácu v skupine, musíte dbať na 

dynamiku skupiny a vybrať z možností tú najlepšiu. 
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Metóda: Hranie rolí 

Prostredníctvom tejto metódy sa dá hravo a so zážitkom prezentovať mnoho dôležitých tém, dokonca 

aj konflikty. Predovšetkým by sa mala používať, ak je treba počas vyučovania použiť akciu, školiteľ sa 

stáva skôr pozorovateľom. Rozvíja sa vnímanie, empatia, flexibilita, otvorenosť, spolupráca, 

komunikácia a zručnosti, ktoré používame pri riešení problémov. Popri tom hranie rolí trénuje aj 

sebapozorovanie a schopnosť pozorovať ostatných. 

Použitá metóda Hranie rolí 

Názov aktivity Vedecký kongres 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul mediálnej výchovy, Aktivita 1, Prečo veríme vede? 

Ciele aktivity Účastník vzdelávania si precvičuje a chápe, ako rôzne argumentačné 

skreslenia a omyly spôsobujú vznik zavádzajúcich informácií. 

Účastník vzdelávania zdôvodní význam vedeckej komunity v 

spoločnosti. 

Účastník vzdelávania vysvetlí, ako vedecká komunita pomáha 

rozlišovať dobré a zlé informácie. 

Účastník vzdelávania si vyskúša aktivitu hrania rolí. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, vedecká gramotnosť 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

prijímanie kritiky, rozpoznávanie vzorcov, odovzdávanie informácií, 

aktívne počúvanie, analýza informácií 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Hranie rolí je metóda, ktorá umožňuje účastníkom rozvinúť svoje 

komunikačné schopnosti tým, že vykonávajú úlohy takým 

spôsobom, že stratia strach z toho, že môžu spraviť chyby. Ide 

predsa o to, aby sme zahrali postavu, ktorá vlastne chyby robí. Ba 

čo viac, tým, že musíme chyby nájsť, do popredia sa dostáva aj 

kritické myslenie. 

Vhodná pre… Táto metóda je predovšetkým vhodná, keď chceme vytvoriť dobrú 

pracovnú atmosféru, jej úlohou je aj prelomiť ľady. Umožňuje 

jedincom, ktorí sú bojazlivejší alebo sa boja chýb, nabrať viac 

sebavedomia, pretože je aj o flexibilite. 

Možné úpravy Scenár môže byť trošku v malej miere odlišný od vedeckej 

konferencie, ale je dôležité, aby boli zapojení aj účastníci, ktorí 

rozhodujú, či sú informácie správne alebo chybné. 
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Metóda: Ústna prezentácia 

Prezentovanie slúži na rýchle odovzdanie a výmenu informácií. Prezentácie nemusia byť iba zo strany 

školiteľa, ale mali by byť aj súčasťou činností účastníkov, napr. v kontexte výsledkov práce v skupine. 

Takéto prezentovanie môže prinášať úskalia, keď sa vedú pred celou triedou a aj z pohľadu časovej 

náročnosti. Mnoho prezentácii znamená podať príliš veľa informácií a materiálov v krátkom čase a bez 

aktivity ostatných účastníkov. 

Je preto nutné, aby bolo prezentovanie dôsledne organizované z časového hľadiska a ako otvorená 

forma výmeny informácii. Malo by byť orientované na dialóg, nielen umožniť ostatným pýtať sa, ale 

ich aj priamo zapájať. Ostatní by mali mať možnosť stať sa súčasťou prezentácie. Musíme mat vždy na 

pamäti, že rozsah pozornosti účastníkov nie je nekonečný, ale naopak, najmä pri abstraktnom obsahu. 

Použitá metóda Frontálny výklad 

Názov aktivity Čo je to kritické myslenie? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita: Úvod 

Ciele aktivity Účastník identifikuje typické charakteristiky kritického myslenia. 

Účastník vyjadruje svoje vnímanie kritického myslenia. 

Účastník si vytvára svoju definíciu kritického myslenia. 

 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskutovanie, aktívne počúvanie 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Úlohou frontálneho výkladu je také vzdelávanie, pri ktorom školiteľ 

pozerá na triedu ako na celok a materiál je pred triedou 

prezentovaný, vysvetlený a účastníci by mali byť motivovaní. 

Zároveň školiteľovi umožňuje promptne reagovať na nečakané 

situácie, potreby alebo otázky. Touto metódou môžeme všetkých 

motivovať a vedieť akým smerom pokračovať v učení. 

Vhodná pre… Vhodná ako úvodná aktivita alebo ak je nevyhnutné predniesť 

informácie pre všetkých súčasne a skontrolovať reakciu. 

Možné úpravy  Úpravy závisia od školiteľa, účastníkov, cieľov a vybavenia. Môže sa 

doplniť o handouty, online materiály, digitálnu prezentáciu, video a 

podobne. 
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Použitá metóda Frontálny výklad 

Názov aktivity Kritické myslenie – Čo to znamená v skutočnom živote? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 1: Poznať             

 

Ciele aktivity Účastník identifikuje podstatné vlastnosti kritického myslenia. 

Účastník rozpozná, ako je možné aplikovať schopnosti kritického 

myslenia vo svojom živote. 

Účastník uvažuje nad svojimi schopnosťami a zručnosťami. 

Účastník zdieľa svoje nápady s iným účastníkom. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, rozpoznávanie vzorcov, sebareflexia 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Úlohou frontálneho výkladu je také vzdelávanie, pri ktorom školiteľ 

pozerá na triedu ako na celok a materiál je pred triedou 

prezentovaný, vysvetlený a účastníci by mali byť motivovaní. 

Zároveň školiteľovi umožňuje promptne reagovať na nečakané 

situácie, potreby alebo otázky. Touto metódou môžeme všetkých 

motivovať a vedieť akým smerom pokračovať v učení. 

 

Vhodná pre… Vhodná ako úvodná aktivita alebo ak je nevyhnutné predniesť 

informácie pre všetkých súčasne a skontrolovať reakciu 

Možné úpravy Úpravy závisia od školiteľa, účastníkov, cieľov a vybavenia. Môže sa 

doplniť o handouty, online materiály, digitálnu prezentáciu, video a 

podobne. 
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Použitá metóda Frontálny výklad 

Názov aktivity Čo je vlastne kritické myslenie? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 7: Zhrnutie 

 

Ciele aktivity Účastník identifikuje typické charakteristiky kritického myslenia. 

Účastník vyjadruje svoje vnímanie kritického myslenia. 

Účastník si vytvára svoju definíciu kritického myslenia. 

Účastník zhrnie svoje vedomosti o kritickom myslení.  

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskutovanie, aktívne počúvanie  

 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Úlohou frontálneho výkladu je také vzdelávanie, pri ktorom školiteľ 

pozerá na triedu ako na celok a materiál je pred triedou 

prezentovaný, vysvetlený a účastníci by mali byť motivovaní. 

Zároveň školiteľovi umožňuje promptne reagovať na nečakané 

situácie, potreby alebo otázky. Touto metódou môžeme všetkých 

motivovať a vedieť akým smerom pokračovať v učení. 

 

Vhodná pre… Vhodná ako úvodná aktivita alebo ak je nevyhnutné predniesť 

informácie pre všetkých súčasne a skontrolovať reakciu 

Možné úpravy Úpravy závisia od školiteľa, účastníkov, cieľov a vybavenia. Môže sa 

doplniť o handouty, online materiály, digitálnu prezentáciu, video a 

podobne. 

 

Použitá metóda ústna prezentácia 

Názov aktivity Lži, hrozné lži a štatistika 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul mediálnej výchovy, Aktivita 2 
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Ciele aktivity Účastník kurzu sa zoznámi s najbežnejšími manipuláciami 

založených na štatistike. 

Účastník kurzu vysvetlí význam praktických činností pre úplné 

pochopenie nových poznatkov. 

 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, mediálna gramotnosť 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

analýza informácií, sebareflexia 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Ústna prezentácia je vhodná pri úvode do problematiky, ktorú 

budeme precvičovať neskôr. Doporučujeme, aby sa použil pozitívny 

prístup a kombinácia teórie a praxe v prípade, že je téma nová, 

zložitá alebo príliš obšírna. 

Vhodná pre… Úvod do novej alebo zložitej témy 

Možné úpravy Školiteľ môže upravovať prezentáciu tak, ako považuje za 

nevyhnutné a ako vyhovuje jemu a triede. 

 

Použitá metóda Diskusia v skupine, Frontálny výklad 

Názov aktivity Depth and Complexity Frame 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci diskutujú o tom, čo je dôležité pri rozvíjaní slovnej zásoby. 

Účastníci vyjadrujú svoje názory. 

Účastníci sa hrajú hru a identifikujú svoje silné a slabé stránky. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, rozvoj cudzieho jazyka 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

reflexia, diskutovanie, aktívne počúvanie 
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Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Táto metóda s názvom Depth and complexity frames podporuje 

osvojovanie si slovnej zásoby, usporadúvanie slov do skupín a 

súčasne podporuje kritické myslenie. 

Vhodná pre… Jazyková úroveň účastníkov musí byť aspoň na úrovni B1, keďže text 

si vyžaduje isté vedomosti. Dá sa použiť aj text s použitím nižšej 

úrovne obtiažnosti. 

Možné úpravy Táto úloha sa dá obmieňať mnohými spôsobmi. Dá sa napríklad 

použiť iný text, iné citáty podľa požadovanej úrovne. 
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Metóda: čítanie s porozumením 

Čítanie s porozumením znamená schopnosť spracovať text, porozumieť jeho významu a pridať k jeho 

informáciám naše predchádzajúce vedomosti. Aby sme podporili učiacich sa, môžeme aktivizovať už 

jestvujúce vedomosti a následne ich tematizovať, zhrnieme spoločne hlavnú myšlienku, pýtame sa 

konkrétne otázky alebo ich formulujeme spoločne, vizualizujeme si základný obsah a podobne. 

 

Použitá metóda Čítanie s porozumením 

Názov aktivity Kto je zodpovedný za klimatické zmeny? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul mediálnej výchovy, Aktivita 3 

Ciele aktivity Účastník aplikuje poznatky o kritickom myslení v čítaní s 

porozumením. 

Účastník aplikuje poznatky pri nachádzaní logických klamov. 

Účastník sa podelí so svojimi názormi s ostatnými v diskusii. 

Účastník vytvára koláž, aby ukázal podstatu problému. 

 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, mediálna gramotnosť 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

objavenie logických klamov, kritické čítanie, komunikácia, 

argumentácia, porovnávanie názorov. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Je zvyčajne ľahšie porozumieť tzv. argumentačným klamom a 

nesprávnym argumentom vtedy, keď sú vysvetlené. Ale je ťažšie 

nájsť ich a rozoznať v každodennom živote. Táto aktivita nám 

pomôže identifikovať nesprávne argumenty v texte. 

 

Vhodná pre… Na doplnenie frontálneho výkladu o typoch argumentačných 

omyloch a predsudkoch. 

Možné úpravy Akákoľvek téma, ktorá je zaujímavá a aktuálna sa môže vybrať ako 

učebný materiál tak, že do neho zámerne vložíte omyly a predsudky. 

Aktivitu môžu účastníci vykonávať aj samostatne. 
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Metóda: pojmová mapa 

S metódou tvorby tzv. pojmových máp môžete efektívne vstúpiť do témy, zbierať dáta, vyhľadávať 

odpovede, stimulovať diskusiu a mnoho ďalšieho. Je taktiež výhodné použiť túto metódu vtedy, ak 

potrebujeme vizualizovať, najmä zložité témy, pretože sa pomocou nej dajú naznačiť vzťahy a spojenia 

a často sa nájdu aj nové prístupy. 

Počas tvorby pojmovej mapy je téma vizualizovaná zo všetkých aspektov. Ústredná téma sa napíše ako 

pojem do stredu strany (tabule) a okolo sa kreslia uzavreté kruhy. Učiaci sa nachádzajú príbuzné 

podtémy a termíny, pričom ich a vyjadrujú ich v úplnej podobe. Pre každú podtému školiteľ nakreslí 

čiaru/vetvu na kruh a napíše názov podtémy na koniec riadka. Aj okolo čiar sa nakreslia kruhy. Učiaci 

sa nachádzajú ďalšie asociácie pre každú podtému, ktoré sa uvedie na príslušný riadok. A takto 

pokračujeme. V tejto fáze by sa nemalo hodnotiť alebo kritizovať, ale úlohou je nájsť a nazbierať čo 

najviac dát. Spojenia, ktoré sa našli, môže viesť k ďalším spojeniam a vzťahom. 

 

Použitá metóda Tvorenie pojmových máp 

Názov aktivity Čo je kritické myslenie? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita: úvod            

Ciele aktivity Účastník identifikuje typické charakteristiky kritického myslenia. 

Účastník vyjadruje svoje vnímanie kritického myslenia. 

Účastník si vytvára svoju definíciu kritického myslenia. 

 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskutovanie, aktívne počúvanie 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Táto metóda je veľmi efektívna a zábavná a zvyčajne pomôže 

učiacim sa pripraviť si lepšie poznámky, zlepšuje ich porozumenie a 

podporuje kreativitu. Pomáha nájsť spojenia a vzťahy, spájať ich a 

vysvetliť ich s použitím vizualizácie. Rovnako tak pomáha pri 

zapamätaní si témy a pri jej kritickom hodnotení. 

Vhodná pre… Všetko súvisí so všetkým. Da Vinci. Keď vytvárame pojmovú mapu, 

vytvárame medzi myšlienkami vzťah. Nie je to o faktoch, definíciách 

alebo témach. Poukazuje sa skôr na princípy AKO veci fungujú. 
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Pomáha nám to pri odpovedi na otázku PREČO a pri aplikácii 

odpovede v každodennom živote okolo nás. 

Možné úpravy Aj vizuálna stránka je dôležitá, musíme venovať svoju pozornosť, 

aby bol výsledok prehľadný, a aby bola mapa vytvorená a vysvetlená 

učiacimi sa. Praktická rada je, že najskôr necháme každého učiaceho 

sa vytvoriť si vlastnú mapu a potom vytvoriť spoločnú. 

 

Použitá metóda Pojmová mapa 

Názov aktivity Kto je zodpovedný za klimatické zmeny? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul mediálnej výchovy: Aktivita 3 

Ciele aktivity Účastník aplikuje poznatky o kritickom myslení v čítaní s 

porozumením. 

Účastník aplikuje poznatky pri nachádzaní logických klamov. 

Účastník sa podelí so svojimi názormi s ostatnými v diskusii. 

Účastník vytvára koláž, aby ukázal podstatu problému. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, mediálna gramotnosť 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

objavenie logických klamov, kritické čítanie, komunikácia, 

argumentácia, porovnávanie názorov 

 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Tvorba koláže z argumentov a fráz umožní učiacim sa zhromaždiť 

myšlienky, ktoré sa týkajú zložitých tém a tým získajú prehľad o 

probléme.  

Práca vo dvojiciach podporuje komunikačné a argumentačné 

zručnosti. Tým, že sa dohodneme na pojmovej mape ešte pred jej 

realizáciou musia učiaci sa nájsť spoločný odrazový mostík a 

racionálne argumenty, nielen argumenty založené na emóciách. 

Vhodná pre… Táto aktivita je kreatívna a inšpirujúca a dá sa použiť ako náhrada za 

iné metódy ak sú učiaci sa unavení. 

Možné úpravy Ak si účastníci dostatočne neveria pri svojich kreatívnych 

schopnostiach, môže sa pre nich vytvoriť jasný náčrt ako svoje 
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myšlienky usporiadať. Napríklad, vyberte tri argumenty, s ktorými 

súhlasia a tri, s ktorými nesúhlasia. 
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Metóda: Skupinová / otvorená diskusia 

Viesť diskusiu môže byť jednou z najobohacujúcejších, ale súčasne aj najnáročnejších vzdelávacích 

metód. Využitie diskusie ako metódy vzdelávania nám umožňuje stimulovať kritické myslenie presne 

cieleným spôsobom. Tým, že si s učiacimi sa budujeme vzťahy a súčasne aj oni medzi sebou navzájom, 

môžeme im dokázať, ako veľmi si ceníme ich príspevok do diskusie a aj tým, že ich požiadame, aby 

pozorne a aktívne počúvali názory tých druhých, premýšľali o nich a aby sa snažili jasne vyjadrovať 

svoje myšlienky. 

Podobne, ako v práci v skupine, aj tu sa musia stanoviť jasné pravidlá a tým bude mať každý rovnakú 

šancu rozprávať, cítiť sa pohodlne a niečo si z diskusie vziať. Nie je to diskusia pre diskusiu samotnú. 

Diskusia musí byť pripravená a vedená. 

 

Použitá metóda Diskusia v skupine 

Názov aktivity Kritické myslenie – Čo to znamená v skutočnom živote? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 1 (Poznať)               

Ciele aktivity Účastník identifikuje podstatné vlastnosti kritického myslenia. 

Účastník rozpozná, ako je možné aplikovať schopnosti kritického 

myslenia vo svojom živote. 

Účastník uvažuje nad svojimi schopnosťami a zručnosťami. 

Účastník zdieľa svoje nápady s iným účastníkom 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, rozpoznávanie vzorcov, sebareflexia 

 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Učiaci sa prispievajú do diskusie tým, že odpovedajú na otázky a 

poskytujú príklady, čo podporuje interakciu a motiváciu. Významnú 

rolu zohráva sluchový prvok. Školiteľ urobí všetko preto, aby bolo 

všetko vysvetlené natoľko, že všetci zúčastnení nielenže rozumejú 

faktom, ale aj dôvodom a prepojeniam/vzťahom.  

Učiaci sa zostávajú sústredení a učia sa ako vyjadriť svoje myšlienky 

pred spolužiakmi. 

Vhodná pre… Pod touto metódou sa viac-menej rozumie prednáška, ale vôbec 

tomu tak nie je. Otázky nútia študentov k aktivite, musia byť 
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koncentrovaní a vyjadrovať myšlienky. Svoju pozornosť zameriavajú 

aj na iných účastníkov a spoločne prichádzajú k riešeniam. Niekedy 

odpovedajú iba aktívni študenti, ale musíme dávať šancu všetkým. 

Možné úpravy Usporiadanie stoličiek do kruhu tak, aby každý na každého videl. 

Poskytneme otázky vopred preto, aby sme dali čas na premyslenie 

si odpovedí a podporu myšlienok, podobne ako zasadnutie v 

parlamente s predsedajúcim. Môžeme taktiež rozdeliť účastníkov 

do menších skupín podľa názorov a podobne. 

 

Použitá metóda Diskusia 

Názov aktivity Je kritické myslenie tvorivý proces? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 1 (Porozumieť) 

Ciele aktivity Účastník vzdelávania opíše svoje mäkké zručnosti a vysvetlí ich 

význam pre reálny život. 

Účastník vzdelávania ilustruje na vlastnom príklade využitie prvkov 

inovácie a kreativity v kritickom myslení, v porovnaní s úspešnými 

osobnosťami, ktoré majú byť inšpiráciou pre skupinu. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

odvodzovanie, komunikácia, argumentácia, porovnávanie názorov 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Metóda diskusie predstavuje jednu z najstarších a najefektívnejších 

metód v kontexte tvorby a rozvoja zručností kritického myslenia. 

Taktiež podporuje kreativitu, verbálne prejavy a kognitívne 

schopnosti študentov. 

Vhodná pre… Je obzvlášť vhodná pri fáze aplikácie alebo hodnotenia triedy. 

Možné úpravy Úpravy závisia od učiacich sa, školiteľa, cieľov a vybavenia. Diskusia 

sa môže realizovať mnohorakými spôsobmi a často závisí od veľkosti 

triedy/skupiny a cieľov vzdelávania. Vo veľkých skupinách je 

diskusia menej rozvíjaná tým, že niektorí študenti sú dominantnejší 

a extrovertnejší, resp. niektorí študenti neradi rozprávajú. V 
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takýchto prípadoch musí zasiahnuť školiteľ a účasť v diskusii 

podporovať. 

 

 

Použitá metóda Otvorená diskusia 

Názov aktivity Je potrebná profesionálna žurnalistika? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul mediálnej výchovy, aktivita Analyzovať 

 

Ciele aktivity Účastník si uvedomuje spoľahlivosť rozličných informačných zdrojov 

Účastník sa podelí so svojimi názormi s ostatnými 

Účastník porovnáva efektívnosť diskusie vo veľkej skupine a v 

malých skupinách. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, mediálna gramotnosť. 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

aplikácia, diskusia, aktívne počúvanie 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Počas diskusie sa precvičuje mnoho zručností a schopností súčasne: 

aktívne počúvanie a pochopenie, vyjadrovanie vlastného názoru, 

aktivácia poznávania a výmena názorov. Rovnako tak je vhodná aj 

na zber a kombináciu mnohých poznatkov a argumentov. Ako 

školiteľ môžete získať prehľad o úrovni vedomostí vašej skupiny. 

Vhodná pre… Je vhodná ako úvod do novej témy. 

Možné úpravy V skupinách, v ktorých je aktívna účasť na diskusii značne 

nevyrovnaná by mal školiteľ použiť aj iné prostriedky na reflexiu, 

ako napr. sumarizácia hlavných bodov v pracovnom hárku, alebo 

viesť diskusiu v menších skupinách. Môže taktiež zaistiť, aby každý 

účastník dostal možnosť vyjadriť svoj názor. 
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Použitá metóda Diskusia v skupine 

Názov aktivity Úvod 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul IKT, úvod 

Ciele aktivity Úvod, trénovanie tém 

Digitálne kompetencie edukátora dospelých 

Diskusia: ako dištančné vzdelávanie zmenilo oblasť vzdelávania 

dospelých? 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, naučiť sa učiť, vedieť a poznať, používanie, 

komunikácia 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Aktívne počúvanie, analýza informácií, poznatkov a IKT. Kritické 

vyhodnotenie informácie. Používanie alternatívnych metód na 

riešenie problémov, sebareflexia. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Skupinová diskusia umožňuje nájsť spoločné kľúčové body a 

myšlienky, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne u každého člena. 

Vhodná pre… Nachádzanie spoločných nápadov a názorov, zdieľanie a 

nachádzanie riešení, odpovedáme na otázky. 

Možné úpravy Práca v skupine a diskusia sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi a 

rovnako aj online. 

 

 

Použitá metóda Čítanie v tichosti, diskusia v skupine 

Názov aktivity Životopis slávnej osobnosti 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci si precvičujú svoje čitateľské zručnosti. 

Účastníci si precvičujú znalosť gramatických tvarov.  
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Účastníci uplatňujú svoje vedomosti o gramatických tvaroch a 

chápu, ktorý gramatický čas je najlepšie použiť pri rozprávaní 

príbehu. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

gramatické znalosti, kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, schopnosť diskutovať 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Úloha súvisiaca so slovesnými formami v životopise slávnej 

osobnosti bola zvolená z dôvodu, že životopisy sú v pravom slova 

zmysle príbehy a rozprávanie príbehu je univerzálna ľudská aktivita. 

Čitatelia sa zvyčajne nemusia veľmi namáhať, aby tento typ textov 

pochopili, čo im umožňuje  viac sa venovať kontextu a jazyku. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1191435.pdf  

Vhodná pre… Táto konkrétna ukážka životopisu je vhodná pre študentov 

stredných škôl s istou úrovňou vedomostí preto, aby pochopili text 

a neskôr sa mohli aktívne zapojiť do diskusie a kriticky pristúpiť k 

téme. 

Možné úpravy Aby sme mohli použiť túto aktivitu aj so študentmi s nižšou 

jazykovou a vedomostnou úrovňou, školiteľ musí zvoliť inú slávnu 

osobu, ktorú učiaci sa poznajú. 

 

Použitá metóda Diskusia v skupine, frontálny výklad 

Názov aktivity Stratégia na rozvoj slovnej zásoby: Building a Depth and 

Complexity Frame 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci diskutujú o tom, čo je dôležité pri rozvíjaní slovnej zásoby. 

Účastníci vyjadrujú svoje názory. 

Účastníci sa hrajú hru a identifikujú svoje silné a slabé stránky. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, kompetencie v cudzom jazyku 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1191435.pdf
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Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

reflexia, diskutovanie, aktívne počúvanie 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Metódu diskusie sme zvolili z dôvodu rozvíjania zručností súvisiacich 

s kritickým myslením popri prehĺbovaní slovnej zásoby. 

 

Vhodná pre… Jazyková úroveň účastníkov musí byť B1 text si vyžaduje istú úroveň 

vedomostí. Tým, že zvolíme menej náročný text, môže sa táto 

aktivita pripraviť aj pre účastníkov s nižšou jazykovou úrovňou. 

Možné úpravy Úloha sa môže meniť mnohými spôsobmi. Dajú sa použiť iné citáty 

a odlišný text, ktorý by jazykovú úroveň zvyšoval alebo by jej 

vyhovoval. 
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Metóda: Diskusia vo dvojici 

Použitá metóda Diskusia vo dvojiciach 

Názov aktivity Premýšľaj kriticky o svojom dni 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

 

Všeobecný modul: Aktivita 3 (aplikovať) 

Ciele aktivity Účastník vzdelávania porovná poradie činností vo svojom 

pracovnom alebo osobnom živote.  

Účastník vzdelávania uplatňuje vedomosti o kritickom myslení pri 

návrhoch zmien v poradí svojich činností.  

Účastník vzdelávania ilustruje, ako tieto poznatky môže využiť vo 

svojej reálnej práci alebo osobnom živote. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, riešenie problémov, komunikácia 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

aplikácia, porovnávanie, pozornosť voči detailom, rozhodovanie, 

tvorba návrhov 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Krátke vysvetlenie: 

Táto aktivita je obzvlášť vhodná na výmenu myšlienok vo dvojici. Aj 

keď samotná náplň aktivity, tabuľka s informáciami o osobnom 

živote, sa môže zdať citlivá, vo dvojiciach tieto informácie nie sú 

zdieľané medzi ostatnými. 

Vhodná pre… Diskusia vo dvojici je obľúbená metóda, vďaka ktorej sa dá zamerať 

na mnoho cieľov. Dá sa použiť u akýchkoľvek študentov a na 

akýkoľvek cieľ. Výborne sa hodí pre zakríknutejších účastníkov, ktorí 

sa boja rozprávať vo väčších skupinách. Často vedie k hlbším a 

komplexnejším myšlienkam a faktom.  

Možné úpravy Úpravy závisia od účastníkov, školiteľa a cieľov vzdelávania. V 

našom prípade sa dá uvažovať aj o diskusiách v skupinách po troch 

až štyroch. 
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Metóda: Brainstorming 

Brainstorming (pôvodne použitie rozumu, aby sme rozvírili problém) je veľmi častá metóda, ktorou sa 

zbierajú myšlienky, predošlé vedomosti a poznatky a asociácie, ktoré súvisia s istou témou. Toto všetko 

sa môže stať veľmi dôležitým v ďalšom vzdelávacom procese. Využíva odlišné perspektívy jednotlivých 

členov skupiny. Odporúča sa použiť na začiatku práce s témou alebo vo fáze stagnácie. V krátkom čase 

je možné zaznamenať veľké množstvo myšlienok a zároveň podporuje tvorbu súvislostí a vzťahov. 

Hodnotenie alebo kritika nie je na mieste. Až po tom, ako skončí kreatívna fáza, môžeme pristúpiť k 

hodnoteniu a štruktúrovaniu. 

 

Použitá metóda Brainstorming 

Názov aktivity Čo je kritické myslenie? 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita: úvod              

Ciele aktivity Účastník identifikuje typické charakteristiky kritického myslenia. 

Účastník vyjadruje svoje vnímanie kritického myslenia. 

Účastník si vytvára svoju definíciu kritického myslenia. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

vyjadrovanie názorov, diskutovanie, aktívne počúvanie 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Táto aktivita vytvára predpoklady pre maximálnu angažovanosť, 

odpovede a pre prezentovanie stanovísk, myšlienok a názorov. 

Využíva sa pri tvorbe nových nápadov, pri socializácii a motivácii. 

Vhodná pre… Je vhodná a potrebná vždy, keď skupina musí poskytnúť nové 

nápady. Dá sa použiť vtedy, ak chceme analyzovať a ďalej diskutovať 

alebo rozvíjať nejakú tému alebo potrebujeme nájsť riešenie k 

problému. 

Možné úpravy Dá sa bez problémov použiť aj v online prostredí, rovnako tak aj 

zmena usporiadania triedy napomáha tvorbe nových nápadov. Tým, 

že vyjadrené myšlienky vidíme často vedie k tvorbe nových 

prepojení, zveľadeniu alebo rozvíjaniu témy. Dá sa uskutočniť v 

ústnej, písomnej aj online podobe. 

 



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. 

 

 

   68  

 

SLOVAKIA 

Použitá metóda Brainstorming 

Názov aktivity Úvod 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

ICT Module – Introduction 

Modul IKT 

Ciele aktivity Úvod, trénovanie tém 

Digitálne kompetencie edukátora dospelých 

- Diskusia: ako dištančné vzdelávanie zmenilo oblasť 

vzdelávania dospelých? 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, naučiť sa učiť (sa), porozumenie, aplikácia, 

komunikácia 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Aktívne počúvanie, analýza IKT, porozumenie a aplikácia poznatkov 

v rôznych situáciách, kritické hodnotenie informácií. Aplikácia 

alternatívnych riešení, ich plusy a mínusy. Sebareflexia. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Pri prehľade na začiatku modulu sa každý podelí so svojimi 

skúsenosťami a spôsobmi, ako používa IKT preto, aby sme lepšie 

pochopili situáciu u účastníkov z rozličných prostredí. 

Vhodná pre… Zmena a objavovanie nových myšlienok v skupine 

Možné úpravy Ľahko sa prispôsobí na rozličné situácie, vhodná aj do online 

prostredia a predstavuje vhodný prostriedok na použitie 

internetových pomôcok. 

 

Použitá metóda Brainstorming 

Názov aktivity Práca v tíme a prostriedky na spätnú väzbu 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

ICT Module 

Modul IKT 

Ciele aktivity Existuje široká škála prostriedkov, ktoré uľahčujú zber, spracovanie 

a prezentáciu údajov. V súčasnosti môžete ľahko použiť aplikácie na 

internete, ktoré podporujú aj prácu v skupine. To zjednodušuje 

nielen celý proces, ale súčasne aj formuláciu záverov. Môžeme 
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použiť niekoľko spôsobov na to, aby sme získali od študentov spätnú 

väzbu. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Vedieť a pochopiť, aplikovať a riešiť problémy, komunikovať a 

spolupracovať, kritické myslenie a naučiť sa učiť 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Používať vedomosti a pochopiť informáciu a komunikačné 

technológie v rozličných situáciách. Rozdeliť problém na menšie 

časti počas riešenia a následne zlúčiť čiastkové riešenia do jedného 

celku. Navrhnúť, vysvetliť a použiť alternatívne riešenia, vyhodnotiť 

ich výhody a nevýhody. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Aby každý účastník pochopil hlavnú myšlienku výmeny dobrých 

skúseností, vymieňame si myšlienky a názory  a tým ukážeme 

účastníkom vzorce alebo najobľúbenejšie alternatívy. 

Vhodná pre… Výmena a nachádzanie nových myšlienok v skupine. 

Možné úpravy Veľmi ľahko sa  dá upraviť v závislosti od situácie, veľmi dostupná aj 

na online vzdelávanie, je to výborná možnosť vyskúšať si tieto 

prostriedky na internete. 
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Metóda: Analyzovanie 

Podstata analýzy tkvie v hlbokom, intenzívnom a systematickom skúmaní problému/témy na základe 

špecifických otázok alebo s cieľom vyriešiť problém. Zriedka sa používa samostatne, pretože 

vzdelávacia skúsenosť jednotlivca iba čiastočne pramení z výsledkov analýzy. Viac sa rozvíja pri 

porovnávaní a diskusii vlastných výsledkov s ostatnými. Ide o kolaboratívne vzdelávanie. 

 

Použitá metóda Analýza 

Názov aktivity Premýšľaj kriticky o svojom dni 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 3 (aplikovať) 

Ciele aktivity Účastník vzdelávania porovná poradie činností vo svojom 

pracovnom alebo osobnom živote. Účastník vzdelávania uplatňuje 

vedomosti o kritickom myslení pri návrhoch zmien v poradí svojich 

činností. Účastník vzdelávania ilustruje, ako tieto poznatky môže 

využiť vo svojej reálnej práci alebo osobnom živote. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, riešenie problémov, komunikácia 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

aplikácia, porovnávanie, pozornosť voči detailom, rozhodovanie, 

tvorba návrhov 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Kritické myslenie si vyžaduje schopnosť starostlivo preskúmať 

všetky aspekty problematiky a vyvodiť závery, teda analyzovať ju. 

Veríme, že precvičovaním tejto metódy sa dá v rozhodujúcej miere 

rozvíjať zručnosti kritického myslenia u účastníkoch. 

Vhodná pre… Táto aktivita je vhodná po tom, ako účastníci získajú vstup v podobe 

základných informácií a faktov, teda v aplikácii, precvičovaní a v 

hodnotiacej fáze. 

Možné úpravy Úpravy závisia od účastníkov, školiteľa, cieľov vzdelávania a 

vybavenia. Môžeme ju doplniť o handouty, online materiály, 

digitálnu prezentáciu, video a podobne. Kvalita výstupov úzko závisí 

od výberu a kvality vstupných informácií a faktov. 
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Použitá metóda Popis problematiky a riešenie 

Názov aktivity Tajomstvo reklamy 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Všeobecný modul: Aktivita 5 a 6     

Ciele aktivity Účastník vzdelávania vytvára časti a z nich celok.  

Analyzuje skutočné hodnoty, vyjadruje svoj názor, podporuje ho a 

uvádza dôvody. 

Porovnáva, hodnotí a uvádza závery, hodnotí (posudzuje, 

zhodnocuje, reflektuje na) dosah reklamy na zvyky v nakupovaní. 

Stanovuje závery, uvádza plusy a mínusy, vytvára si vlastný návrh 

reklamy a sloganov. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

komunikácia, riešenie problémov, kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

indukcia, dedukcia, formulácia riešenia 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Vzájomná inšpirácia riešeniami problému je dôležitá. Vezmite si 

napríklad otázku: ako by ste sa bránili trikom v reklame? Tu vysvetlia 

a porovnávajú vlastné riešenia. 

Vhodná pre… V situáciách, v ktorých účastníci musia opisovať problematiku 

a vysvetliť, ako by danú situáciu vyriešili v skutočnom živote. 

Možné úpravy Podľa cieľovej skupiny môže školiteľ nechať charakterizovať, čo bolo 

dobré na jednom riešení a súčasne ako problém vyriešiť lepšie. 

Môžu taktiež spomenúť skutočné riešenia, ktoré použili v reálnom 

živote. 

 

Použitá metóda Analýza 

Názov aktivity Úvod 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul IKT: úvod 

Ciele aktivity - Úvod a predstavenie tematických okruhov v module 



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. 

 

 

   72  

 

SLOVAKIA 

- Digitálne kompetencie školiteľa 

- Diskusia: ako dištančné vzdelávanie zmenilo vzdelávanie 

dospelých ako celok? 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, vedieť a pochopiť, aplikovať, komunikovať 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Aktívne počúvanie, analyzovanie informácií, pochopenie IKT, hlbšie 

pochopenie a aplikácia týchto poznatkov v rozličných situáciách. 

Kritický prístup k informáciám. Aplikácia  metód alternatívneho 

riešenia, hodnotenie plusov a mínusov, sebareflexia. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Každý účastník musí analyzovať a hodnotiť svoje zručnosti a 

vedomosti za pomoci modelu digitálnych kompetencií, aby pochopil 

úroveň svojich vlastných kompetencií v tejto oblasti. Je to 

nevyhnutné z hľadiska možností ďalšieho rozvoja. 

Vhodná pre… Sebahodnotenie a analýza založená na hodnotení formuje 

uvedomenie si vlastných výsledkov, kritických miest a možnosti, ako 

na nich zapracovať. 

Možné úpravy Úpravy závisia od školiteľa a cieľov. 

 

Použitá metóda Upozorňovanie na problematické otázky 

Názov aktivity Časový manažment a plánovanie 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul IKT 

Ciele aktivity - Naučiť sa vhodne využívať prostriedky plánovania 

- Kriticky zhodnotiť výber prostriedku 

- Podporovať spoluprácu a komunikáciu prostredníctvom 

skupinovej práce 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, vedieť a pochopiť, aplikovať, komunikovať, riešiť 

problémy 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Aktivita sa zameriava na riešenie problémov a správne použitie 

koncepcií a termínov. Účastníci navrhujú, vysvetľujú a aplikujú 

náhradné riešenia, hodnotia ich výhody a nevýhody, analyzujú 

informácie, argumenty, IKT v bežných i nezvyčajných situáciách. 
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Formulujú odôvodnené odpovede na problematické otázky. 

Aplikujú náhradné riešenia a poskytujú sebareflexiu. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Aby sme videli, ktorým témam a problémov sa máme venovať, 

musíme zistiť a nájsť problematické oblasti. Tým, že ich 

identifikujeme a prezentujeme sa môžeme posunúť želaným 

smerom k želaným výsledkom. 

Vhodná pre… Ak je nevyhnutné upozorniť účastníkov na špecifickú oblasť alebo 

tému, od ktorej sa môžeme odraziť a vyriešiť ich.  

Možné úpravy K témam môžeme pristupovať rôzne, napr. prostredníctvom otázok 

a odpovedí alebo formou diskusie. 

 

Použitá metóda Vyjadrenie problému 

Názov aktivity Online komunikačné nástroje 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul IKT 

Ciele aktivity - Naučiť sa vhodne využívať prostriedky plánovania 

- Kriticky zhodnotiť výber prostriedku 

- Podporovať spoluprácu a komunikáciu prostredníctvom 

skupinovej práce 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, vedieť a pochopiť, aplikovať, komunikovať, riešiť 

problémy 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Aktivita sa zameriava na riešenie problémov a správne použitie 

koncepcií a termínov. Účastníci navrhujú, vysvetľujú a aplikujú 

náhradné riešenia, hodnotia ich výhody a nevýhody, analyzujú 

informácie, argumenty, IKT v bežných i nezvyčajných situáciách. 

Formulujú odôvodnené odpovede na problematické otázky. 

Aplikujú náhradné riešenia a poskytujú sebareflexiu. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Školitelia si musia uvedomovať úroveň kompetencií účastníkov a na 

základe nich si stanoviť ďalší plán a podľa neho vzdelávacie nároky. 

Budúci školitelia, ktorí budú s témou pracovať si musia vedieť 

problém formulovať, aby vedeli odkiaľ môžu pokračovať v ďalšom 

vzdelávaní. 
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Vhodná pre… Výsledky analýzy ukazujú, ktoré kompetencie si vyžadujú viac 

pozornosti, ktoré viac vysvetlenia a podobne. 

Možné úpravy Vhodný prístup sa zvolí na základe správnej formulácie problému. 

Účastníci môžu pracovať aj v skupinách a každá skupina môže 

pracovať na samostatnom riešení problematiky. 

 

Použitá metóda Analýza piesne 

Názov aktivity Minulý čas v piesni 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci analyzujú slová v texte piesne. 

Účastníci zisťujú, ktorý slovesný čas sa vyskytuje v celej piesni. 

Účastníci spolu so školiteľom vytvoria pravidlo pre používanie 

jednoduchého minulého času. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

kritické myslenie, učenie sa jazykov, počúvanie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

reflektovanie, diskusia, gramatická analýza 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Dôvodom výberu popisovanej metódy je pozitívny účinok využívania 

piesní na vzdelávací proces počas hodín anglického jazyka, najmä 

pochopenie gramatických javov, slovnej zásoby, výslovnosti a aj 

schopnosti počúvať a pamätať si. Text piesne predstavuje zábavný a 

zaujímavý spôsob ako sa učiť gramatický jav, najmä 

prostredníctvom piesní, ktoré sú známe a obľúbené. Ľudia bežne 

nielen piesne počúvajú, ale si vyhľadávajú slová, ich výslovnosť a 

význam aj vo voľnom čase. https://repository.ar-

raniry.ac.id/id/eprint/4764/1/Datiin%20Dibya%20Tri%20Utami.pdf  

Vhodná pre… Táto aktivita je vhodná pre účastníkov vo všetkých ročníkoch a pre 

všetky úrovne. 

Možné úpravy Úpravy môžu nastať v prípade, že niektorá skupina si bude 

vyžadovať inú jazykovú úroveň piesne. Podľa toho zvolíme nielen 

úlohy, ale aj texty piesní. 

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4764/1/Datiin%20Dibya%20Tri%20Utami.pdf
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4764/1/Datiin%20Dibya%20Tri%20Utami.pdf


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. 

 

 

   75  

 

SLOVAKIA 

Metóda: Hry 

Hry v sebe nesú prvok uvoľnenia a vítanej zmeny počas hodín, čo ocenia najmä učiaci sa :-D.  

Je to tým, že podporujú živelnosť a dravosť v hodinách a tým podporujú aj učenie. Zvýšená motivácia 

učiť sa ide ruka v ruke s úspechom vo vzdelávaní. Hry nám pomáhajú a v nich viac spoznávame seba i 

navzájom v nových skupinách a sú ideálna voľba na budovanie tímu. 

Veľmi dôležitý faktor pri hrách je, aby sa účastník cítil komfortne. Proces, ciele a pravidlá musia byť 

jasné pre každého. Hry na  nám ponúkajú široké spektrum účelov: na spoznávanie sa, na prípravu novej 

témy, uvoľnenie napätia, podporenie tímového ducha a podobne. Učitelia zvyčajne používajú hry aj na 

hodnotenie? úrovne získaných kompetencií. Napríklad, výsledky krížovky, puzzle, kvízu a podobne sa 

môžu neskôr predebatovať s triedou a učiteľ okamžite zistí, aké majú učiaci sa ešte medzery.  

 

Použitá metóda Hry na „lámanie ľadu“ (zoznamovacie hry) 

Názov aktivity Ľadoborec 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Pre všetky moduly 

Priamo v moduloch nie sú, ale dajú sa použiť dole uvedené v prípade 

potreby. 

Ciele aktivity Účastníci sa navzájom spoznajú, uvoľní sa atmosféra, skupina nájde 

svoju tvár 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Komunikačné zručnosti, sociálne zručnosti, kreatívne zručnosti 

Príklady Susedia 

Účastníci stoja v kruhu a každý si zapamätá meno (alebo koníčka, 

záujmy) svojho suseda. Ten, ktorý je v strede, ukáže na jednu osobu 

a povie vpravo/vľavo a vybraná osoba povie sa príslušné meno alebo 

koníček. Ak je meno nesprávne, ten, ktorý povedal nesprávnu 

odpoveď, ide do stredu. 

 

Ľudské bingo 

Účastníci dostanú bingo kartu, v ktorej každé políčko popisuje jednu 

vlastnosť/koníček. Účastníci sa musia pýtať navzájom a nájsť ľudí, 

ktorí majú hľadanú vlastnosť. Ak sa nájde osoba, jej meno sa musí 

zapísať do políčka. Kto má celý riadok, zakričí BINGO! 

 

Dve pravdy a jedna lož. 
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Účastníci, jeden po druhom povedia o sebe tri fakty: dva sú pravdivé 

a jeden vymyslený. Ostatní musia hádať a vysvetliť, ktorý nie je 

pravdivý. 

 

Viac môžete nájsť na: 

https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults 

https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410  

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Najmä začiatky v novej triede alebo skupine nie sú jednoduché. 

Účastníci sa navzájom nepoznajú, ani učiaci ich nepozná, skupina 

zatiaľ existuje iba formálne… Hry na prelomenie ľadov podporujú 

vzájomné spoznávanie sa v nekonvenčnom a často prekvapujúcom 

duchu. Pocit, ktorý účastníci získajú sa spája už s členstvom v 

skupine, tzv. pocit, že už sme MY. 

Vhodná pre… Pre všetky skupiny a pre každý vek 

Možné úpravy Niektoré z uvedených hier sa môžu použiť aj neskôr, napríklad, keď 

chcete, aby sa účastníci venovali novej téme alebo aby sa zamerali 

na svoju skúsenosť alebo skúsenosti ostatných.       

 

Použitá metóda Aktivizačné hry 

Názov aktivity Aktivácia/uvoľnenie 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Pre všetky moduly 

Priamo v moduloch nie sú, ale dajú sa použiť dole uvedené v prípade 

potreby. 

Ciele aktivity Aby sme reaktivovali účastníkov mentálne a fyzicky a posilnili 

tímového ducha 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Komunikačné zručnosti, sociálne zručnosti, kreatívne zručnosti 

Príklady Vyber si stranu 

 

V triede si určíme dve oblasti (A & B), pásikmi papiera na podlahe 

alebo lepiacou páskou. Lektor pripraví niekoľko  položiek s otázkami 

„radšej by si…. „ s dvoma  úplne rozdielnymi odpoveďami. Učiaci sa 

https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults
https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410


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. 

 

 

   77  

 

SLOVAKIA 

aj priestorovo rozhodnú, ktorá odpoveď im je bližšia. Môžeme sa ich 

náhodne spýtať na dôvody ich odpovede. 

 

Pripraviť sa, pozor, reorganizujte sa 

Účastníci sa rozdelia na 2 skupiny. Skupiny sa postavia tvárou oproti 

sebe.  

Lektor uvedie kategóriu, napr. narodeniny alebo priezvisko. Skupiny 

sa musia čo najrýchlejšie usporiadať chronologicky alebo podľa 

abecedy. 

 

 Viac môžete nájsť na: 

https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410  

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Väčšinu času trávia učiaci sa nekonečným sedením na stoličkách. 

Fyzicky založené aktivity revitalizujú nielen telo, ale aj myseľ. Čo 

i len krátka aktivita takéhoto druhu napomôže premýšľaniu.  

 

Okrem toho,  hry uvoľnia myseľ a súčasne ju trénujú, pretože musíte 

robiť rýchle rozhodnutia, dať veci do istého poradia, rýchlo myslieť 

a podobne. 

Vhodná pre… Pre všetky skupiny a pre každý vek 

Možné úpravy Vyber si stranu sa môže hrať aj s inou, polarizujúcou otázkou alebo 

výrokmi, napr. o slobode, životnom prostredí a podobne. 

 

 

Použitá metóda Hry na podporu tímu 

Názov aktivity Ocenenie: čas na klebety 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Pre všetky moduly 

Priamo v moduloch nie sú, ale dajú sa použiť dole uvedené v prípade 

potreby. 

Ciele aktivity Vzájomné ocenenie, vytváranie a prehlbovanie väzieb v rámci 

skupiny, posilnenie tímového ducha 

https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410
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Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Komunikačné zručnosti, sociálne zručnosti, kreatívne zručnosti 

Postup 🟂 Vyberte si jedného účastníka, ktorý bude prvý cieľ. On/ona 

musí opustiť miestnosť. 

🟂 Ostatní účastníci napíšu na papierik jednu vec (dávajte pozor, 

aby to bolo pekné, ako kompliment) o účastníkovi, ktorý je 

vonku. 

🟂 Pozbierajte všetky papieriky a náhodne vyberte jeden, ktorý 

prečítate nahlas. “Cieľ” musí zistiť, kto ,, klebetu” o ňom/o nej 

napísal. 

🟂 Ak má  „cieľ“ pravdu, vyberie nový „cieľ“. Ak pravdu nemá, číta 

sa toľko papierikov, až do kým nezistí správneho autora. 

🟂 Hrajte to dovtedy, kým každý účastník nie je  „cieľ”. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Ocenenie a dôvera v skupine sú dôležité faktory, ktoré podporujú 

príjemnú atmosféru a tým podporujú vzdelávanie ako celok. Preto 

vám radíme, aby ste tieto a im podobné aktivity používali počas 

vzdelávania. Posilníte aj tímového ducha. 

Vhodná pre… Skupiny, ktorých účastníci sa poznajú a v ktorých je istý stupeň 

dôvery 

 

Použitá metóda Gramatická hra 

Názov aktivity  Gramatická verzia hry  „horúci zemiak” 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastník si spomenie na svoje vedomosti, ktoré sa týkajú istej 

oblasti slov. 

Účastník otestuje svoju rýchlosť pri zapamätaní slov. 

Účastník si precvičuje zručnosti komunikácie. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, jazykové kompetencie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Reflexia, vyjadrenie názoru, diskusia 
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Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Táto gramaticky zameraná hra bola zvolená preto, lebo je 

motivujúca a zábavná, poskytuje aj tichším účastníkom vyjadriť svoj 

názor a pocity. Metóda umožňuje učiacim sa nadobudnúť nový 

zážitok pri rozvíjaní cudzieho jazyka, čo nie je vždy možné počas 

bežného vyučovania. 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/143964197.pdf  

Vhodná pre… Táto aktivita je vhodná pre všetky jazykové a vekové úrovne. 

Možné úpravy Táto aktivita sa dá prispôsobiť na všetky jazykové úrovne. 

 

Použitá metóda Gramatické Bingo 

Názov aktivity Gramatické a interpunkčné Bingo 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastník si precvičuje svoje zručnosti v čítaní (skening). 

Účastník si precvičuje svoje vedomosti v gramatických formách. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Gramatické vedomosti, kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Skening (kritický prístup k textu a nachádzanie iba tej informácie, 

ktorá sa od nás žiada) 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Dnes sa obľubuje dynamickejší prístup ku gramatike. Preto aj učiaci 

sa majú radi rýchle aktivity spojené s vyhľadávaním špecifických 

gramatických štruktúr s prvkom súťaženia. 

Vhodná pre… Táto aktivita je vhodná pre väčšinu jazykových úrovní. Závisí od 

komplexnosti textu a úrovne zručností účastníkov. 

Možné úpravy Táto aktivita sa dá upraviť podľa dĺžky a náročnosti textu, dá sa 

použiť aj v online vzdelávaní. 

 

Použitá metóda Hra s hovorením 

https://core.ac.uk/download/pdf/143964197.pdf
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Názov aktivity Rad, ktorý sa pohybuje 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci majú možnosť rozprávať s každým členom triedy. 

Účastníci si trénujú pamäť. 

Účastníci si precvičujú komunikačné zručnosti v rýchlo sa meniacom 

prostredí.  

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, učenie sa cudzieho jazyka, používanie gramatiky 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Kritický prístup k odpovediam ostatných. 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Túto metódu sme vybrali, pretože aj pohyb rozvíja spoločenské 

zručnosti. Popri tom sa zameriavame aj na reč tela a pohyb 

energizuje vzdelávanie. 

https://literacyandlanguagecenter.com/the-benefits-of-

movement-in-the-classroom/  

Vhodná pre… Táto aktivita je vhodná pre skúsenejších učiacich sa, ktorí už majú 

istú komunikačnú úroveň v cudzom jazyku. 

Možné úpravy Dá sa upraviť prostredníctvom iných otázok, pričom rešpektujeme 

vek a úroveň učiacich sa. 

 

Použitá metóda Hra so slovnou zásobou, Interpretácia obrázkov 

Názov aktivity Pretek k tabuli 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastník analyzuje obrázok a spája si ho s kategóriami. 

Účastník si precvičuje svoju rýchlosť pri menovaní slovíčok. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

komunikácia v cudzom jazyku, osvojovanie si slovnej zásoby, kritické 

myslenie, kreatívne myslenie 

https://literacyandlanguagecenter.com/the-benefits-of-movement-in-the-classroom/
https://literacyandlanguagecenter.com/the-benefits-of-movement-in-the-classroom/
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Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

reflexia, rýchle myslenie 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Táto aktivita posilňuje zručnosti týkajúce sa slovnej zásoby a 

súčasne rýchle myslenie. Je vhodná pre všetky vekové skupiny a 

ľahko sa upravuje, napr. podľa stupňa obtiažnosti. 

Vhodná pre… Na zvládnutie tejto aktivity potrebujú mať účastníci úroveň cudzieho 

jazyka aspoň B2. Samozrejme, obtiažnosť je možné meniť, napr. 

prostredníctvom obrázkov, diskusií, otázok a podobne. 

Možné úpravy Tým, že použijeme odlišné obrázky naštartujeme tvorbu pojmov a 

presne vyhovieme požiadavkám úrovne našich učiacich sa. 

 

Použitá metóda Riešenie puzzle, diskusia v skupine, písanie 

Názov aktivity Krížovky 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Modul cudzích jazykov 

Ciele aktivity Účastníci si osviežujú pamäť, ktorá sa týka gramatických štruktúr. 

Precvičujú si diskusiu a komunikáciu v cudzom jazyku. 

Aplikujú kritické myslenie v diskusii o najlepších termínoch. 

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Kritické myslenie, učenie sa cudzí jazyk, vedomosti v pravopise 

Zdokonaľované zručnosti 

kritického myslenia 

Vyjadrenie názoru, diskusia 

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Vybrali sme túto metódu, pretože riešenie krížoviek rozvíja niekoľko 

zručností súčasne, či už tie ktoré sa spájajú s rozvojom slovnej 

zásoby alebo pravopisu, uvažovania a gramatických zručností. 

Súčasne musíme robiť rozhodnutia, analýzu a hodnotenie. 

https://www.vocabulary.co.il/2007/09/teaching-with-crossword-

puzzles/  

Vhodná pre… Je vhodná pre učiacich sa, ktorí vedia pravopis. Dá sa upraviť podľa 

požiadaviek. 

https://www.vocabulary.co.il/2007/09/teaching-with-crossword-puzzles/
https://www.vocabulary.co.il/2007/09/teaching-with-crossword-puzzles/
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Možné úpravy Dá sa ľahko upraviť aj do online podoby, ľahko sa používajú a 

prispôsobujú požiadavkám skupiny 

 

Použitá metóda Hodnotiace hry 

Názov aktivity 3, 2, 1 

Modul, v ktorom sa aktivita 

nachádza 

Pre všetky moduly 

Priamo v moduloch nie sú, ale dajú sa použiť dole uvedené v prípade 

potreby. 

Ciele aktivity  

Zdokonaľované kľúčové 

kompetencie 

Komunikačné zručnosti, sociálne zručnosti, kreativita, reflexia 

Postup Na konci hodiny alebo lekcie požiadame účastníkov, aby stručne 

zapísali: 

3 veci, ktoré sú nové a ktoré sa dnes naučili, 

2 veci, ktoré by sa stále chceli naučiť, 

1 otázku, ktorú sa chcú spýtať a týka sa témy. 

 

Učiaci sa prečítajú svoje zoznamy. Alebo sa môžu zbierať a prečíta a 

odpovie na ne lektor. 

 

Viac nájdete na: 

https://wabisabilearning.com/blogs/assessment/15-assessment-

activities-fast-formative  

Dôvod, prečo si zvoliť túto 

metódu 

Aby sme boli schopní vyhodnotiť pochopenie témy, môžeme použiť 

aj hravé formy, ktoré stimulujú sebareflexiu. V tomto cvičení si 

učiaci sami formulujú, čo už vedia a komunikujú to pred ostatnými, 

rovnako tak aj to, čomu nerozumejú, a aj čo by ich ešte zaujímalo. 

Vhodná pre… Skupiny, ktoré sa dosť dobre poznajú, v ktorých sú účastníci otvorení 

navzájom. 

Možné úpravy Úpravy sa dajú spraviť aj s počtom položiek alebo rozvíjaním 

diskusie pri odpovediach. 

https://wabisabilearning.com/blogs/assessment/15-assessment-activities-fast-formative
https://wabisabilearning.com/blogs/assessment/15-assessment-activities-fast-formative
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 Ako si zvoliť správnu metódu? 

TEORETICKÝ VSTUP 

Táto časť sa už tak veľmi netýka faktov a testovania vedomostí. Je skôr o tom, aby sme učiacim pomohli 

tak, aby mali dobrý pocit, keď si pripravujú a navrhujú svoje hodiny a vyberajú si metódy, ktoré by im 

mali pomôcť. Koniec-koncov, naše stanovené výstupy sa dajú dosiahnuť viacerými metódami. Ale aká 

je otázka, ktorú si musí každý učiteľ klásť, keď pripravuje špecifickú hodinu pre špecifickú skupinu? 

Na začiatku tohto manuálu stojí, že vaše osobné vedomosti, skúsenosti a postoje ako učiteľa sú 

základom pre nás v ich využití v tréningu nových lektorov. V tejto časti vás tak vyslovene žiadame, aby 

ste nechali svojich lektorov využívať benefit z týchto skúseností a postojov a aby ste im vysvetlili, že 

váš výber, je JEDEN z niekoľkých možných. 

Zároveň bude veľmi dobré, ak sa nebudete báť podeliť sa s nimi aj o svojich chybách počas svojej 

kariéry, pretože keď tak spravíte, dáte budúcim lektorom niekoľko cenných lekcií súčasne: 1. Mýliť sa 

je ľudské a stáva sa to každému. 2. Je dôležité chybu spoznať a odstrániť ju. 

- Ktoré faktory a podmienky sú dôležité pri voľbe metódy? 

- Aké otázky sa pýtam sám/sama seba, keď chcem spraviť správne rozhodnutie? 

- Ako môžem svoju voľbu vyhodnotiť a použiť túto skúsenosť v mojej práci v budúcnosti? 

 

AKTIVITY 

POVEDZTE MI, PREČO… 

Táto aktivita je o tom, že sa načrie do studne učiteľových skúseností a vedomostí tak, aby budúci lektori 

mohli formulovať a pýtať sa otázky. Vyžaduje si to vôľu a chcenie podeliť sa s informáciami a otvorenosť 

na strane učiteľa. Na druhej strane to umožní budúcim lektorom diskutovať o veciach ako rovný s rovným. 

Odporúčané použitie Zhrnutie 

Ciele … formulovať otázky, aby sme zistili relevantné skúsenosti učiteľa 

… diskutovať o skúsenostiach vo vzdelávaní 

… vyvodiť závery pre vlastnú prácu v budúcnosti 

Metódy množina otázok/diskusia 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

formulácia otázok, aktívne počúvanie, dedukcia 

Trvanie 45 minút 

Materiál --- 
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 POSTUP 

Uveďte do problematiky Ako skúsení učitelia ošľahaní niekoľkými rokmi praxe máte dostatok vlastných 

vedomostí, obrovské množstvo skúseností, ktoré sú takou pevnou súčasťou 

vašich osobností, že si ich ani neuvedomujete. Na druhej strane barikády stoja 

budúci lektori celoživotného vzdelávania s množstvom otázok. Odpovede na tie 

ich otázky sú vám predsa jasné…Najlepší spôsob ako sa k týmto odpovediam 

dostať sú priame otázky… 

Pýtajte sa a motivujte Ako si vlastne vyberáte najvhodnejšiu metódu, keď si pripravujete svoje 

hodiny? 

Zadajte pokyny 🟂 Vo dvojiciach alebo malých skupinách si najskôr pozbierajte okruhy tém, na 

ktoré by sa začínajúci lektori chceli spýtať svojich skúsených lektorov. Na 

základe okruhov skúsia formulovať konkrétne otvorené otázky a zoradia ich 

podľa dôležitosti. 

🟂 Nasleduje kolo otázok a odpovedí. Aby sme podporili atmosféru skúste 

sedieť v kruhu. 

🟂 Po otázkach a odpovediach nasleduje krátka diskusia, v ktorej sa vymieňajú 

názory a skúsenosti. 

🟂 Musíme dbať na čas a zabezpečiť, aby sa mali šancu pýtať skutočne všetci. 

Uvažujte V záverečnom kole účastníci vzdelávania stručne uvedú, ktorý 

výrok/skúsenosť/vedomosť bol/a najzaujímavejšia a nápomocná. 

Záver Skúsenosti učiteľov sú vzácny zdroj pre budúcich edukátorov. Možno sa vám 

podarí zorganizovať malé diskusné skupiny so skúsenými učiteľmi aj v 

budúcnosti. Je to na nezaplatenie. 

 

AKO VYBRAŤ NAJLEPŠIU METÓDU? 

Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je zozbierať v rámci skupiny všetky relevantné faktory, ktoré môžu/mali 

by ovplyvniť výber metódy. Tieto môžu neskôr slúžiť účastníkom ako kontrolné otázky pri ich výbere 

metódy. 

Odporúčané použitie Hodnotenie/záver 

Ciele …premýšľať nad známymi metódami a vlastnými edukačnými skúsenosťami 

…formulovať a potvrdzovať si vlastný názor 

…nájsť a dohodnúť s  na množine relevantných otázok v rámci skupiny 
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Metódy Brainstorming 

Zdokonaľované 

zručnosti kritického 

myslenia 

vyjadrenie názorov, dokazovanie, aktívne počúvanie, formulovanie otázok 

Trvanie 30 minút 

Materiál tabuľa a fixky 

 POSTUP 

Uveďte do problematiky Majú celú škálu poznatkov a skúseností so vzdelávacími metódami. Používali 

ich a vyskúšali ich, naučili sa dostatočne o tom, ako fungujú a sú pripravení ich 

použiť ako budúci učitelia. A teraz vzniká otázka: ako si vlastne vyberáte tú 

najvhodnejšiu metódu spomedzi všetkých metód? 

Pýtajte sa a motivujte Ako si vyberiem najvhodnejšiu metódu pri príprave mojich vlastných hodín? 

Zadajte pokyny 🟂 V spoločnej sekcii brainstormingu pozbierajte a zapíšte všetky relevantné 

myšlienky a úvahy, ktoré môžu a mali mať vplyv na výber metódy 

🟂 Spoločne ich roztrieďte o zorganizujte. Pri tejto aktivite ich skúste aj 

tematicky zosumarizovať a ak je to možné, zoradiť podľa dôležitosti. 

🟂 Spoločne nájdite a naformulujte otázky z predchádzajúcich krokov. To vám 

môže neskôr pomôcť ako súbor kontrolných otázok pri výbere metódy. 

Uvažujte Prečítajte si znova zoznam otázok. Brali ste do úvahy všetky nápady a úvahy? 

Sú otázky formulované tak, že vás vedú k podstate? Sú zrozumiteľné pre vás 

osobne? A budú aj po istom čase? 

Záver Tento zoznam kontrolných otázok Vám pomôže neustále sa pýtať a premýšľať 

nad správnosťou voľby metód. Tým pádom ju budete voliť zámerne. 

 

Resources & Tools 

Here you will find in-depth information, further inspiration and useful tools on the topic. 

 

Resources available in  

A guide for designing, structuring and tutoring an adult class LUMB, R.C. 2011. A Guide 

to Planning and Implementing Instruction for Adults. The College at Brockport: State 

University of New York. 

English 
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https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bo

okshelf  

Linda Thistlethwaite: Five Levels of Cooperative Learning Activities for Adult Learners 

https://literacy.kent.edu/cra/cooperative/coop.html 
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