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Kombinované zručnosti – kritické myslenie, sebaúčinnosť,
metakognícia
Závery a odporúčania šiesteho okrúhleho stola
SEB

duálnych zručností, ako napr. kritické myslenie, sebareflexia alebo metakognícia a seba-
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Kombinované zručnosti, ktoré predstavujú spájanie alebo zlučovanie viacerých indivi-

T
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účinnosť , ale aj motivácia k výkonu, sú pre životné situácie a úspechy v živote mimoriadne dôležité. Napríklad sebaúčinnosť spája zručnosti z domén Veľkej päťky, ako sú
svedomitosti, emocionálna stabilita a extroverzia. Kombinované zručnosti sú užitočné
na opísanie a pochopenie určitých aspektov správania a ukázalo sa, že ovplyvňujú dô-
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ležité životné výsledky. V štúdii OECD sa hodnotí päť základných domén (plnenie úloh,
1

EMOCIONÁLNA
REGULÁCIA

emocionálna regulácia, spolupráca, otvorenosť a zapájanie) a kombinované zručnosti
(v našom prípade s dôrazom na kritické myslenie). Model Big Five koncipovaný pre účeKOMBINOVANÉ
ZRUČNOSTI

ly štúdie OECD je na obr.1.
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Subdimenzie Veľkej päťky majú tendenciu byť pomerne homogénne. Naproti tomu
zložené (kombinované) zručnosti nie sú jednorozmerné, pretože kombinujú viacero
ZAPÁJANIE
S OSTATNÝMI

homogénnych zručností. Zložené zručnosti sú výhodné v tom, že dokážu predpovedať
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	OECD (2021), Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/92a11084-en.
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pre intervencie, to isté platí aj pre zložené, kombinované zručnosti.
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platnosť. Práve tak, ako piatim najširším doménam v modeli Big Five chýba špecifickosť
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TO

Sú však v nevýhode, pretože často nie je jasné, ktorá časť zo zložených zručností riadi jej

SŤ

dôležité výsledky, keďže spájajú niekoľko užitočných charakteristík do celkovej domény.

Obr.1 – Model Big Five použitý v štúdii OECD
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Oblasti

Zručnosti

Opis

Príklady správania

Kombinované
zručnosti

Kritické myslenie

Schopnosť hodnotiť informácie a interpretovať ich
prostredníctvom nezávislej a nenútenej analýzy.

Je dobrý v riešení problémov s veľkou ľahkosťou, a to aj
v nových a neznámych situáciách.
Opak: Je závislý na usmernení ostatnými.

Sebaúčinnosť

Metakognícia

Silná viera jednotlivca vo vlastnú schopnosť plniť úlohy
a dosahovať ciele.

Zostáva pokojný, aj keď čelí neočakávaným udalostiam.

Uvedomovanie si vnútorných procesov a subjektívnych
skúseností, myšlienok a pocitov a schopnosť reflektovať na
ne a artikulovať získané skúsenosti.

Dobrá príprava na skúšky, schopnosť získať zručnosti
efektívnejšie.

Opak: Vyhýba sa náročným situáciám.

Opak: Prekročenie alebo podhodnotenie času potrebného
na prípravu na skúšky alebo dokončenie projektu.

Tab.1– Opis kombinovaných zručností zahrnutých do prieskumu OECD o sociálnych a emočných zručnostiach.
Zdroj: Kankaraš,M. – Suarez–Alvarez,J.: Assessment Framework of the Survey on Social and Emotional Skills, OECD (2019).

Štúdia OECD zahŕňa tri zložené zručnosti, z ktorých sebaúčinnosť bola do štúdie zaradená

na sebaúčinnosť pomáhajú vysvetliť, prečo sa ľudia s rovnakou úrovňou zručností môžu

ako index:

výrazne líšiť vo svojom výkone. Schopní jednotlivci môžu o sebe pochybovať, a preto
nedosahujú výsledky, zatiaľ čo iní so skromnými zručnosťami môžu dosiahnuť viac, než

•

sebaúčinnosť,

•

sebareflexia/metakognícia,

•

kritické myslenie/nezávislosť.

sa očakávalo, vďaka ich silnej viere vo svoje schopnosti.
Presvedčenie o vlastnej účinnosti je určené štyrmi obsahovo širokými faktormi: úspešným úsilím jednotlivcov; schopnosťou naučiť sa na úspešných príkladoch (modelovanie);

Sebaúčinnosť odráža silu presvedčenia jednotlivcov v ich schopnosti a ich úsilie a od-

priateľským presvedčením alebo presvedčením iných o schopnostiach jednotlivcov a fy-

hodlanie pri plnení náročných úloh a pri dosahovaní cieľov. Sebaúčinnosť je často lepším

ziologickými faktormi. Sebaúčinnosť je primárne ovplyvnená hlavnými sociálnymi aktér-

prediktorom výkonu študentov ako skutočná úroveň ich schopností, pretože tieto pre-

mi v detstve – rodičmi, rovesníkmi a inými vplyvnými osobami v škole alebo v komunite

svedčenia určujú, ako a do akej miery využívajú svoje vedomosti a zručnosti. Ľudia s vy-

rovesníkov – a ďalej pokračuje formovaním skúsenosťami a sociálnymi vplyvmi počas

sokou sebaúčinnosťou veria, že si dokážu poradiť s väčšinou problémov, ktoré nastanú,

celého života.

a preto sa nepokúšajú vyhýbať situáciám, ktoré vnímajú ako ťažké. Rozdiely v názoroch
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Rozsiahle empirické dôkazy naznačujú, že sebaúčinnosť ovplyvňuje všetky aspekty živo-

ovplyvňujú výber povolania mladých žien; napr. ľudia, ktorí sú vysoko kompetentní v ma-

ta človeka. Sú rozhodujúce pre vnútornú motiváciu, osobný úspech a pohodu, pretože

tematike alebo prírodných vedách, si často volia iné kariérne smery, a to kvôli nízkemu

ovplyvňujú schopnosť ľudí vysporiadať sa s výzvami, ale aj ich motiváciu iniciovať činy

doceneniu ich kompetencií.

a vytrvať zoči-voči ťažkostiam. Okrem toho majú silný vplyv na životné voľby ľudí a spôsob, akým interpretujú výsledky svojich činov a úsilia: ľudia s vysokou sebaúčinnosťou

Sebaúčinnosť ovplyvňuje aj široké spektrum správania súvisiaceho so zdravým životným

majú tendenciu pripisovať zlyhanie vonkajším faktorom, zatiaľ čo jednotlivci s nízkou se-

štýlom, vrátane fajčenia, cvičenia, stravovania, hygieny a sebaspytovania (vstupovania

baúčinnosťou to dávajú do súvislosti s ich neadekvátnymi schopnosťami.

do seba samého). Vysoká miera sebaúčinnosti prispieva k iniciovaniu lepšej starostlivosti
o vlastné zdravie, posilňuje preventívne správanie, podporuje stanovovanie ambicióznej-

Zistilo sa, že sebaúčinnosť podmieňuje viacero výsledkov. Študenti s vysokou sebaúčin-

ších cieľov a vytrvalosť pri prekonávaní prekážok. Celkovo možno povedať, že sebaúčin-

nosťou pravdepodobne prevezmú iniciatívu učiť sa „na vlastnú päsť“ a aktívne sa zapoja

nosť je zručnosť, ktorá bola podrobená rozsiahlemu skúmaniu a má vysokú predikatívnu

do vyučovania v triede, čo pozitívne ovplyvňuje ich študijné výsledky. Rovnako aj pre-

hodnotu. Je relatívne tvárna a zohráva kľúčovú úlohu v školskom prostredí.

svedčenie rodičov o akademickej sebaúčinnosti ich detí ovplyvňuje postoj a prístup študentov a následne aj ich študijné výsledky. Presvedčenie učiteľov o sebaúčinnosti štu-

Metakognícia je definovaná ako schopnosť „reflektovať, chápať a kontrolovať svoje uče-

dentov ovplyvňuje typy učebných prostredí, ktoré pre študentov vytvárajú. Sebaúčinnosť

nie“ alebo inak povedané „premýšľať o svojom myslení“ v kontexte učenia. Koncept me-

je tiež základným determinantom výberu povolania, prístupu k práci, odbornej spôsobi-

takognície využíva mentálne procesy vyššieho rádu týkajúce sa poznania, ktoré stratégie

losti a pracovného výkonu. Vysoká miera sebaúčinnosti súvisí tiež s vyšším uspokojením

fungujú najlepšie pri učení a ako a kedy tieto stratégie aktivovať (metakognitívne znalosti),

s prácou a zníženou fluktuáciou pracovnej sily.

ale aj schopnosti regulovať tieto zručnosti, čo sa odráža v činnostiach, ako je plánovanie,
stratégia riadenia informácií, monitoring chápania (porozumenia), stratégia odstraňova-

Avšak metaanalýza vplyvu vlastnej účinnosti na pracovný výkon po kontrole dimenzií

nia chýb a hodnotenie (zahrnuté pod metakognitívnu reguláciu). Predikatívnu platnosť

Veľkej päťky - všeobecná mentálna schopnosť a skúsenosť s prácou alebo prax – pouká-

má napríklad metakognícia pre akademický výkon a existujú dôkazy, že sprostredkúva

zala na to, že celková predikatívna sila sebaúčinnosti je relatívne malá. Sebaúčinnosť bola

vzťah medzi stanovovaním vysokých cieľov a akademickým úspechom.

lepším prediktorom výkonu pri jednoduchej práci alebo menej zložitých úlohách, ako pri
práci so strednou alebo vysokou náročnosťou.

V praxi sa na hodnotenie metakognitívneho povedomia a jeho komponentov používa 52
položkový nástroj - tzv. Metakognitívny inventár povedomia (Metacognitive Awareness

Názory na vplyv sebaúčinnosti vo vzťahu k výkonu súvisia aj s pozorovaným nedosta-

Inventory - MAI). Má dvojfaktorovú štruktúru vrátane faziet. Vzorová položka je napísaná

točným zastúpením žien v určitých povolaniach, v oblastiach ako sú veda, technika, inži-

v zátvorkách, aby bolo možné lepšie preskúmať pokrytie navrhovaným sociálno-emoč-

nierstvo a matematika (STEM). Zdá sa, že rodové rozdiely v očakávaniach sebaúčinnosti

ným rámcom. Prvá dimenzia Vedomosť o poznávaní zahŕňa tri aspekty:

v programe Erasmus+
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a) Deklaratívne znalosti, opísané ako vedomosti o svojich zručnostiach, intelektuálnych
zdrojoch a schopnostiach učiaceho sa (Som dobrý v organizovaní informácií.).
b) Procedurálne znalosti, t. j. vedieť, ako aplikovať stratégie učenia (Snažím sa používať
stratégie, ktoré fungovali v minulosti.).

Motivácia k výkonu (achievement motivation). V taxonómii adolescentov je pracovitosť rozdelená do dvoch subdomén - vytrvalosť (mali sme ju v doméno Plnenie úloh) a motivácia
k výkonu (úspechu, činu) Tá je zaradená medzi kombinované zručnosti spolu s kritikým myslením a sebaúčinnosťou. Toto rozlišuje aj Štúdia OECD o sociálnych a emočných zručnostiach.

c) Podmienečné znalosti, t. j. vedieť, kedy a prečo použiť konkrétne učebné zručnosti
(Používam rôzne vzdelávacie stratégie v závislosti od situácie).

Sebakontrola predstavuje sklon kontrolovať impulzy, oddialiť uspokojenie a udržať koncentráciu. Zodpovednosť odráža tendenciu plniť sľuby druhým. Adjektíva používané na opis tejto
subdomény sú solídne, spoľahlivé, pohotové a dochvíľne verzus nespoľahlivé a nerealistické.

Druhý faktor, regulácia poznania má päť aspektov:

Motivácia k výkonu znamená tvrdo pracovať na splnení vysokých štandardov, ktoré sú jednotlivcom pre seba stanovené, vynakladať dôsledné úsilie, byť vysoko produktívny s túžbou po

a) Plánovanie, t. j. proces plánovania a prípravy, stanovovania cieľov a prideľovania investícií (pred začatím úlohy si stanovím konkrétne ciele.).

dokonalosti. Pozitívne adjektíva patriace do tejto subdomény zahŕňajú ctižiadostivý, pracovitý
a cieľavedomý, pričom medzi negatívne prídavné mená patria bezcieľny, nedbalý a lenivý.

b) Informačný manažment, t. j. efektívne a včasné spracovanie dostupných informácií
(Spomalím, keď sa stretnem s dôležitými informáciami.).
c) Monitorovanie, t. j. kontrola a hodnotenie procesu učenia a používania stratégií
(Pýtam sa pravidelne, či plním svoje ciele.).

Motivácia k výkonu a zodpovednosť alebo dôveryhodnosť majú teoretický význam
a dobrú prediktívnu platnosť: motivácia k výkonu ovplyvňuje najmä kvalitu života a zodpovednosť/dôveryhodnosť ekonomických výsledkov. Obe sú relevantné pre uplatňova-

d) Dolaďovanie (debaging), t. j. oprava a presmerovanie učebných stratégií, keď je to

nie v školskom prostredí a dajú sa porovnávať v rozdielnom kultúrnom prostredí.

potrebné (Požiadam ostatných o pomoc, keď niečomu nerozumiem.).
e) Hodnotenie, t. j. analýza a reflexia učebného výkonu a dosiahnutého výsledku po učení (Po skončení zhrniem, čo som sa naučil.).

Kritické myslenie patrí medzi jednu z najnáročnejších zručností, ktoré sa majú vyučovať na
akejkoľvek úrovni vzdelávania. Kritické myslenie poskytuje študentom dostatok nástrojov
nielen na replikáciu informácií, ale aj na vytváranie nových vedomostí, vyžaduje si však veľa

Obsahová analýza 52 položiek MAI ukázala, že väčšinu položiek možno opísať ako in-

plánovania a spätnej väzby. Pri bližšom pohľade na Bloomovu taxonómiu3 je zrejmé, že pri prí-

dikátory Svedomitosti a Otvorenosti voči skúsenostiam, aj keď kontextualizované v si-

prave triedy na zručnosti kritického myslenia musíme brať do úvahy viacero otázok. Bloomova

tuácii učenia sa. Konštrukt metakognície je zastúpený v mnohých koncepciách pre 21.

taxonómia je metóda, ktorú vytvoril Benjamin Bloom (1965) na kategorizáciu úrovní rozumo-

storočie, ako sú napríklad rámce navrhnuté Centrom pre úpravu kurikula (CCR) a DeSeCo

vých schopností, ktoré študenti používajú na efektívne učenie. Bloomova taxonómia má šesť

(Definícia a výber kľúčových kompetencií) .

úrovní: vedomosti, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie. Každá z uvedených

2

kategórií má za cieľ vytvoriť jednu úroveň abstrakcie zložitejšiu ako bola tá prvá.
	Education and Social Progress. Framework for the Longtitudinal Study of Social and Emotional Skills in Cities. Report prepared by Oliver
	P.John and Filip De Fruyt. Paris, OECD 2015. 68 pages.

2

6

3	Adaptované z https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
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Závery a odporúčania šiesteho okrúhleho stola
VI.1

V rámci hľadania východísk zo súčasného stavu sa treba zamerať aj na problema-

ale zdá sa, že chýba systematický postup prispôsobený na naše podmienky. Túto

tiku sociálneho a emočného učenia. Model Veľkej päťky podľa štúdie OECD, na

zmenu prístupu považujeme za dôležitú aj z toho dôvodu, že niektorí učitelia

ktorý koncentrujeme našu pozornosť, koreluje s modelom CASEL (Collaborative

majú v tejto oblasti málo informácií a nedostatky v tom, ako učiť a viesť žiakov

for Academic, Social and Emotional Learning), ktorý sa v USA stal základom trans-

k emočnému a sociálnemu cíteniu.

formácie vzdelávania prostredníctvom sociálneho a emočného učenia (SEL). Jeho
základom je rovnako 5 domén SEL ktorými sú Sebapoznanie, Sebauvedomenie,

VI.3

Učiteľ v procese vyučovania nemá počas školského roka priestor na to, aby roz-

Vzťahové zručnosti, Sociálne povedomie a Zodpovedné rozhodovanie. Subdomény

mýšľal nad každou vyučovacou jednotkou, či spĺňa všetky tri základné edukačné

sa prelínajú v kombinácii viacerých zručností a schopností, o ktorých sme diskutovali

ciele, ktoré by každá hodina mala mať. Budúci pedagógovia majú do prípravy od-

v modeli Veľkej päťky. Otázkou je, ako využiť závery a odporúčania okrúhlych stolov

borových didaktík zaradené aj afektívne zručnosti, ale potrebujú mať oporu v praxi

zamerané na zvyšovanie sociálnych a emočných zručností na zvyšovanie schopnos-

od kolegov, ktorí už majú zavedené tieto postupy a vedia im odporučiť, ako kráčať

ti študentov učiť sa a súčasne pomôcť učiteľom systematicky a koncepčne zvyšovať

správnou cestou a nenechať sa zmiasť stereotypným prístupom niektorých ko-

tieto zručnosti, učením formovať žiaka v jeho celistvosti a rehumanizovať vzdeláva-

legov kráčajúcich v starých „vyjazdených koľajach“. Čo sa týka emočných a soci-

nie. Niečo sme už načrtli v podkladoch k sociálnemu a emočnému učeniu, priprave-

álnych zručností, stále neexistuje žiadna litera zákona, ktorá by odkazovala na to,

ných v reakcii na závery piateho okrúhleho stola, so zámerom využiť siedmy okrúhly

koľko pozornosti treba venovať aj tejto oblasti. To si ešte stále musí učiteľ v sebe

stôl, venovaný kritickému mysleniu vo väzbe na sociálne a emočné zručnosti, na

ujasniť sám – aký typ učiteľa som, čo chcem deťom odovzdať a akým spôsobom

posúdenie možnosti využiť CASEL ako inšpiráciu na koncepčné a systémové rieše-

im to chcem podať. Je dobre mať na pamäti aký kognitívny cieľ je zakompono-

nie sociálneho a emočného učenia na stredných odborných školách dopravných.

vaný v rámci mojej prípravy, ale väčší dôraz treba klásť aj na afektívne ciele, do
ktorých sú zakomponované emočné a sociálne zručnosti.

VI.2

Sociálne a emočné učenie ešte stále nie je v potrebnom rozsahu a kvalite súčasťou
prípravy nových pedagógov a ani pedagógov, ktorí sú v praxi. Učitelia si v podsta-

8

VI.4

Častokrát sa musí učiteľ zastaviť a ohliadnuť sa, či dodržal to, čo chcel, či naplnil

te vymieňajú skúsenosti navzájom. Každá škola si musí vypracovať aktualizačný

ciele vyučovacej hodiny tak, ako si to naplánoval. Nie vždy je na to dostatok času,

plán vzdelávania pedagogických zamestnancov, v rámci roka zvládnuť dvadsať

ale treba tomu venovať pozornosť. Od budúceho roka bude k dispozícii dvad-

vyučovacích hodín a zaradiť tam témy, ktoré sú pre vyučovanie aktuálne a nové.

sať hodín vyčlenených zo zákona na aktualizačné vzdelávanie, a to bude príle-

Dôležité je nezabúdať pri tom na inovatívny prístup obohatený prvkami SEL. Hlbší

žitosť viacej sa zamerať aj na sociálne a emočné učenie. Metodicko-poradenské

pohľad na systém CASEL potvrdzuje, že v praxi sa každý o niečo podobné usiluje,

centrum ponúka zaujímave školenia na tému podpory kreatívneho a kritického
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myslenia žiakov. Mimoriadne prínosná je reflexia zúčastnených na tomto školení,

vo vzťahu k týmto témam, ale je to komplikovanejšie, keďže je prioritne zameraný

výmena praktických skúseností zo škôl, ktoré sa snažia trochu inak pozerať na vy-

na odbornosť, pre získanie ktorej sú potrebné predovšetkým iné praktické zruč-

učovaciu jednotku.

nosti. Aj v rámci odborného výcviku je oveľa náročnejšie učiť sociálno-emočným
zručnostiam. Aj keď je na sociálno-emočné učenie evidentne väčší priestor pri

VI.5

Psychológovia majú v rámci štúdia pomerne rozsiahlu časť pedagogickej psy-

všeobecno-vzdelávacích predmetoch, zostáva aktuálne na zváženií pedagóga do

chológie venovanú sociálno-emočnému učeniu, no paradoxne práve na peda-

akej miery sa tomu môže pri výučbe venovať.

gogických fakultách nebýva psychologická problematika vyučovaná tak dobre,
ako je žiadúce. Ak aj pedagóg vyvinie vlastnú iniciatívu, potrebuje mať minimálne

VI.7

Praktická skúsenosť z účasti žiakov na odbornej medzinárodnej súťaži ukazuje

podporu vedenia, optimálne aj kolegov pedagógov, učiť sa od nich, ako aplikovať

na nedostatky, resp.absenciu sociálnych a emočných zručností. V praxi sa preja-

získané poznatky a ako ich zavádzať do výuky. Lenže realita nie je týmto procesom

vila napr. nedochvíľnosťou a nedostatočným pocitom spoluzodpovednosti za

dostatočne naklonená, sú to skôr „prvé lastovičky“. Väčšina pedagógov už má svo-

úspech celého tímu. Možno práve takéto návyky a zručnosti treba u žiakov tréno-

je odučené, drží sa zavedených a osvedčených postupov a je pre nich ťažké (resp.

vať a upevňovať aj pri odborných predmetoch a pri odbornom výcviku. Viesť ich

ani nechcú) meniť to, čo im funguje, obzvlášť keď na takúto zmenu v prístupe

k zodpovednosti za seba, za svoje rozhodnutie, za svoje konanie.

ani nie sú dostatočne pripravovaní. Jedna vec je ovládať problematiku a byť vzorom v prístupe k sociálno-emočnému učeniu a druhá „ísť s kožou na trh“ a zmeniť

VI.6

VI.8

Pedagóg by si mal uvedomiť, že určité výrazy mladých ľudí provokujú a ťažšie ich

štandardne zaužívaný prístup/postup. Na adaptačných kurzoch niektoré zážitkové

prijímajú. Môžu na ne reagovať podráždene (napr. slová ako „vždy“, „samozrejme,

aktivity sú pre niektorých učiteľov nepríjemné, a to ani nehovoríme o aktivitách

zase to nemáš“, „nikdy“). Keď bude pedagóg tieto vedomosti uplatňovať v každo-

súvisiacich so sociálnym a emočným učením.

dennej praxi, už tým bude lepšie pôsobiť na žiaka.

Z pohľadu riaditeľa technickej školy je dôležité ujasniť si, či sa pripravovať postup-

VI.9

Väčšinou prichádzame do styku s deťmi, u ktorých potrebujeme vytvoriť určité

ne na zakomponovanie sociálneho a emočného učenia do výuky vo všeobec-

návyky, naučiť ich kriticky myslieť, naučiť ich ovládať sa, naučiť ich pracovať v tíme.

nosti, u všetkých učiteľov, alebo či sa skôr sústrediť na vytvorenie potrebného

Vieme, že naši zamestnávatelia, s ktorými spolupracujeme, majú veľké požiadavky

priestoru v predmetoch, pri ktorých je to akoby viacej umožnené, kde je možné

na našich absolventov, ale tí, aby ich spĺňali, sa to musia v škole naučiť. Určité prvky

vytvoriť väčší priestor na diskusiu (napr. v predmetoch ako občianska náuka, de-

sociálno-emočného učenia by preto mali prejsť do všetkých predmetov, pretože

jepis, estetická výchova, slovenčina alebo čeština). To však nevylučuje z diskusie

aj pri odbornom výcviku majú deti problémy s vyjadrovaním, s tým, že nedokážu

technické predmety, ako napr. elektrotechnika alebo informatika. Určite učiteľ od-

tímovo pracovať a pod. Toto učenie treba preto zamerať nielen na akademické

borných predmetov dokáže pri konkrétnej téme modifikovať obsah vzdelávania aj

predmety, ale aj na odborné predmety a čiastočne aj na odborný výcvik.

v programe Erasmus+
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VI.10 Z hľadiska formatívneho hodnotenia odporúčame vyzdvihnúť u detí ich silné
stránky a citlivo formulovať oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. Formatívne

a zabúda sa na ďalšie hodnoty, ako napríklad schopnosť hodnotiť sám seba, svoju
prácu, svoj životný cieľ. Tu vidíme priestor pre ďalšie vzdelávanie.

hodnotenie by malo byť podporujúce (je dôležité vyvarovať sa napr. fráz „zase to
nemáš“, „toto si spravil zle“, „máš to zle“, pretože nemajú absolútne žiadnu výchov-

VI.13 Na odborných školách pracujeme s troma skupinami žiakov. Prvá sú „trojroční“,

nú funkciu, pôsobia demotivujúco). Žiaľ, v našom školstve stále prevláda sumatív-

ktorí končia výučným listom a pripravujú sa na robotnícke povolania, potom je

ne hodnotenie, riadna klasifikácia. Na jednej strane je to ťažké zmeniť, ale dá sa to,

skupina detí, ktoré si vyberú štvorročné študijné odbory a nakoniec sú to absol-

a dalo by sa to uplatniť pri každom predmete.

venti dopravnej priemyselnej školy, ktorá je výberová a má aj väčší predpoklad,
že sa tam dostanú deti, ktoré sú šikovnejšie, lepšie dokážu využívať jednotlivé

VI.11 Často sme svedkami toho, že deti sa nevedia vyrovnať so stresom, ktorý nasta-

logické postupy, dokážu sa ohodnotiť a pod. Ak máme dve deti, ktoré sa javia

ne, keď zlyhajú. Sme krátko po maturitách, po záverečných učňovských skúškach

šikovné, a pritom jedno je úspešné a druhé menej úspešné stojíme pred otázkou,

a máme to v čerstvej pamäti. Je to pre ne veľká frustrácia a mnohokrát ani v rodi-

ako sa škola vyrovnáva s hodnotením a zaraďovaním študentov do jednotlivých

ne nedostanú pomoc, ako to zvládať, zorientovať sa v tejto oblasti, ako zvládnuť

odborov. V triedach máme deti, ktoré sú veľmi nadané, také, ktoré sú priemerné

prípadný neúspech. Ťažisko sa presúva z rodiny na školu, kde mnohí učitelia berú

a aj také, ktoré sú slabšie. Úlohou pedagóga je vytvoriť v triede atmosféru, ktorá

zlyhanie dieťaťa v podstate ako vlastné zlyhanie. Prejavuje sa to tým, že sa začnú

by povzbudila deti k vzájomnej tolerancii. Ide predovšetkým o schopnosti žiakov

ospravedlňovať, veď ja som ich to učil a podobne. Je to fenomén, ktorý súvisí

hodnotiť sami seba a analyzovať učivo, pripravovať sa, motivovať sa a podobne.

s prehnanými očakávaniami a nie každý učiteľ/učiteľka sa dokáže vyrovnať s tým,

Začať treba od prvého ročníka, pretože ten je kritický pre stanovenie správneho

že aj keď všetko zvážili a dobre sa pripravili, výsledný efekt nie je taký, ako chceli.

postupu ako deti zaradiť, ako s nimi ďalej pracovať a ako ich motivovať.

VI.12 Kombinované zručnosti, ako kritické myslenie, sebareflexia alebo aj metakognícia

VI.14 Dôležité je si uvedomiť, že na začiatku sa trieda musí spoznať. Prvé triednické hodiny

a sebaúčinnosť, sú pre žiakov v ich ďalšom živote dôležité. Podľa Veľkej päťky sa

by mali smerovať práve k vzájomnému spoznávaniu, ale aj k tomu, aby žiakov bližšie

spájajú aj so svedomitosťou, emocionálnou stabilitou, s motiváciou a ďalšími zruč-

spoznal aj učiteľ. Najvhodnejšia je na to práca v skupine. Skupiny bývajú rôzne, niekedy

nosťami, ktoré jedna s druhou súvisia, sú vzájomne prepojené. Práve preto, že nie

je vhodné ich vytvoriť tak, aby boli heterogénne, niekedy je dobre, keď sú na približne

sú jednorozmerné a dajú sa kombinovať, nám poskytujú určité možnosti predsta-

rovnakej úrovni. Žiaci v skupinách by sa mali pre väčší efekt obmieňať pri aktivitách,

viť si, ako sa žiak dokáže v konečnom dôsledku prejaviť. Ide o tri zložené zručnosti,

bez ohľadu na to, či sú jednotkári alebo štvorkári, mali by sa naučiť spoločne podať

sebaúčinnosť, sebareflexia a kritické myslenie. Kritické myslenie je v súčasnosti

výkon. Ten si potom v rámci triedy aj sami zhodnotia. Dôležité je, aby žiaci najskôr

veľmi často opakované a mnohokrát aj s neznalosťou veci a nedostatočnou prí-

hodnotili seba a svojich spolužiakova a až potom, keď si všetko povedia, prichádza na

pravou lektorov, ktorí „poučujú“, aby žiaci pri sledovaní Internetu kriticky mysleli,

rad učiteľ ako človek, ktorý ich má usmerniť, prípadne skorigovať ich názory.
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VI.15 Zaradiť deti, odhadnúť ich možnosti, ich silné a slabé stránky sa dá aj počas adap-

úžasný tréning na to, ako klásť zvedavé otázky, ako žiaka posúvať už len samotnou

tačných kurzov. Príležitosťou je aj spoločná cesta pešo do školy, kde sa dá nezá-

otázkou. To je veľké umenie podľa ktorého viete rýchlo rozlíšiť učiteľa - mentora,

väzne prehodiť pár slov, vidieť, ako sa kto zapájajú, alebo nezapája do rozhovoru.

ktorý keď nastane problém ho okamžite rieši, od učiteľa - kouča, ktorý žiaka k rie-

K dispozícii je celý rad zoznamovacích hier, spoločná tvorba pravidiel, spoločné

šeniu privedie.

súťaže v tímoch, úlohy zamerané na fyzickú zdatnosť alebo na logiku pri ktorých
asistujú tak učitelia odborného výcviku, ako aj triedny učiteľ a členovia školského
poradenského pracoviska. Je to pre nich príležitosť pozorovať, kto a ako pristupuje
k tvorbe pravidiel, kto a ako sa zapája, kto odmieta pravidlá a pod. Osvedčili sa
tiež prednášky zamerané na efektívne učenie, ako zvládať školský stres a pod. To
všetko sú zaujímavé momenty vhodné na vzájomné zdieľanie, pozorovanie, ale aj
oznamovanie svojich potrieb, ktoré žiaci majú.
VI.16 V školskom prostredí sa stretávame s deťmi, ktoré majú rôzne poruchy, ale aj komplexy, pre ktoré pôsobia veľmi nevýrazne a je veľký problém získať ich na to, aby sa
dokázali odprezentovať. Okrem osobitných metód v rámci spolupráce so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, špecializovanou pedagogičkou ale aj externými
odborníkmi existuje aj iná metóda, a tou je koučovanie. Či už je to metóda grow
alebo iné voľnejšie verzie, vždy sa hľadá spoločná objednávka, na ktorej by sa dalo
spracovať niečo, čo by študent naozaj chcel. Ide o to, aby si sám našiel spôsob, ako
vyriešiť výzvu, ktorá pred ním stojí. Výsledky sú prekvapujúco dobré.
VI.17 Koučovanie je pojem, ktorý sa často používa, ale bolo by dobre, keby aspoň základným výcvikom koučovania prešli aj pedagógovia, určite by to bolo na prospech vyučovania. Koučovanie nie je založené na tom, čo je typické pre učiteľa,
ktorý mentoruje, ktorý dáva hotové riešenia. Koučovanie je založené na tom, že
učiteľ v roli kouča počúva a necháva žiaka ako svojho partnera, spoludiskutujúceho dospieť k tomu, aby si sám zvolil cestu, ktorá bude podľa neho najlepšia. Je to

v programe Erasmus+
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VI.18 Veľkou výzvou pre riaditeľov je posúvať, či už formálne alebo neformálne, kolegov -

cez základnú školu až na strednú školu. Ak v súčasnosti vyzvete žiakov k rozhovo-

učiteľov k tomu, aby zadávali väčšie výzvy pre študentov, aby pre nich hľadali cesty

ru, častokrát ani nevedia povedať, o čom sa chcú rozprávať. Keď sa ich opýtate na

k vlastnému poznávaniu, k intenzívnejším prípravám na hodiny a snažili sa, obzvlášť

témy, ktoré hýbu spoločnosťou a vypočujete si formulácie ich otázok, je zrejmé, že

v záverečných ročníkoch, čo najviac ich zapájať tak, aby žiak už sám prezentoval to,

len opakujú to, čo už niekde počuli alebo čo sa naučili. Zmena v prístupe učiteľa si

čo sa naučil. Opakujúcou sa odpoveďou zo strany učiteľov je to, že žiaci nie sú na

vyžaduje jednoduchý výcvik v kladení otázok, ktorý by mali absolvovať najmä star-

tento spôsob zvyknutí, nepripravujú sa, nie sú schopní adekvátne reagovať a stále

ší kolegovia, tí mladší sú flexibilnejší a ľahšie sa vedia prispôsobiť. Tu je dôležitá aj

čakajú na pohodlnejšiu konzumáciu výuky od učiteľa. Je to problém, ktorý si žiaci

sebaúčinnosť, ako ďalšia zručnosť, pretože žiaka by sme mali naučiť veriť v to, že je

prinášajú so sebou zo základnej školy a v 15-ich rokoch sa to ťažko pretvára. Je to ako

schopný dosiahnuť nielen vytýčený cieľ, ale ísť aj ďalej. Vnímame potrebu aplikácie

boj s veternými mlynmi a riaditeľ nemá prostriedky ani nástroje na to, aby nadchol

techník v práci s deťmi vedúcich k rozvoju oblasti sebaúčinnosti.

celý pedagogický zbor pre transformáciu detí od prvého ročníka strednej školy.
VI.21 Vieru v seba posilňuje u žiakov tímová spolupráca. Príkladom dobrej praxe môže
VI.19 Dôležité je hľadať cesty, ako efektívnejšie zaradiť do vzdelávania sociálne a emočné

byť spolupráca školy so spoločnosťou Shell, ktorá vyhlasuje každý rok súťaž v ob-

zručnosti, lebo ak nezačneme na tom intenzívnejšie pracovať od základnej školy

lasti energetickej efektívnosti s cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú palivovú úspor-

a nevytvoríme iný systém vyučovania, tak na strednej škole to, ako sa vraví, naozaj

nosť. V rámci Shell Eco Marathon existujú dve triedy vozidiel a to Prototyp a Urban

nezlomíme. Nie nadarmo sa vraví Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko. Keď ku

Concept. Študenti SPŠD Trnava, v študijnom odbore technika a prevádzka dopra-

nám do školy prídu 15-roční žiaci v puberte, tak to trvá minimálne pol roka, alebo

vy so zameraním na automobilovú techniku, sa do tejto súťaže zapájajú od roku

aj rok, keď sú to „pomalšie“ skupiny, kým ich dostaneme tam, kde by sme potrebo-

2017. Tento rok skončili na 17.mieste z 39 tímov a podarilo sa im na 1kWh prejsť

vali, aby reagovali, aby sa zapájali, aby boli sami zodpovední za svoje výstupy, ktoré

123 km. Zmyslom projektu je zapojiť študentov do problematiky riešenia ener-

prezentujú na vyučovacích hodinách. Nepochybne musia byť sociálne a emočné

getických otázok pohonu dopravných prostriedkov so smerovaním na využíva-

zručnosti lepšie zavedené už vo všetkých ročníkoch na základnej škole, a to hneď od

nie obnoviteľných zdrojov, do problematiky znižovania spotreby fosílnych palív.

začiatku, ako na ňu deti nastúpia, samozrejme primerane k veku.

Študenti chcú prispieť k rozvoju ekologických technológií, chcú dokázať, že vedia
navrhnúť, postaviť súťažné vozidlo a s ním sa porovnávať so svojimi vrstovníkmi

VI.20 Kritické myslenie, ku ktorému žiakov vyzývame a vedieme, naráža na autoritu uči-

na medzinárodnej úrovni. Tento príklad dobrej praxe predstavuje jedinú strednú

teľa. Učiteľ zohráva v triede dôležitú rolu – je pre deti autoritou. Ak od nich naraz

školu zo Slovenskej republiky, ktorá sa do tohto projektu už roky zapája. Popri tvo-

chceme, aby kriticky mysleli, chceme od nich niečo úplne iné, než na čo sú zvyknutí,

rivej práci všetkých baví reprezentovať školu. Starší spolužiaci, žiaci štvrtých a tre-

oni predsa veria tomu, čo učiteľ povie a prenášajú si to do celého života. Potrebná

tích ročníkov odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti spolužiakom v nižších

zmena vychádza predovšetkým z rodiny, prechádza rovesníckymi skupinami a ďalej

ročníkoch. Úlohou učiteľa je mať nad tým dohľad a naviesť deti na tú správnejšiu
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cestu s tým, že aj zlé riešenie je riešením, len sa treba poučiť, nezastať a posunúť

VI.24 Pri náboroch na základných školách sa osvedčilo vysvetlovať žiakom, že je vhodné,

sa ďalej. Tímovým lídrom je vždy ten najlepší hráč alebo kapitán, ktorý odovzdá-

aby si vybrali také odbory, kde získajú nielen zručnosti a vedomosti, ale sa aj naučia,

va svoje žezlo prvákom, čiže prvák bude vodič, ďalší budú konštruktéri, návrhári,

ako ich môžu ďalej využiť v praxi. Situáciu komplikuje pretrvávajúce podceňovanie

mechanici atď. Žiaci si rýchlo uvedomia, že do školy si neprišli len tak posedieť, ale

a potieranie manuálnej práce a práca rukami vôbec. Väčšina rodičov chce mať len

môžu niečo vytvoriť, postaviť a byť na to aj patrične hrdí. Samozrejme takéto au-

gymnazistov a inžinierov, ako keby sa hanbili, že ich dieťa bude chodiť na stred-

tíčko sa konštruuje po vyučovaní, čiže všetko je to mimo aktívne učenie, vyžaduje

né odborné učilište. Ani priemyslovky na tom nie sú oveľa lepšie. V komunikácii so

si to ochotu pedagogického personálu a nadšenie zo strany študentov..

žiakmi a rodičmi ich vyzývame, aby sa prišli pozrieť do priestorov školy, máme na
to dni otvorených dverí, kde budú vidieť to, čo nie je nikde napísané, čo všetko je

VI.22 Dobrým príkladom metakognície je spolupráca žiakov na spoločnom projekte

v učebniach a čím všetkým sa zaoberáme. V komunikácii je dôležité nezabudnúť,

spojená s odovzdávaním zručností. Je to podstatne efektívnejšie, ako len teore-

že nestačí len počuť, ale treba aj vidieť a zažiť si to v reáli. Aj toto môže poslúžiť ako

tické učenie, pretože žiaci robia niečo, čo ich zaujíma a čo aj pre ich život bude

príklad praktického uplatenia 52-zložkového metakognitívneho inventára.

dôležité. Sú vedení k tomu, aby uvažovali o svojom myslení, vedeli identifikovať, či
sú ich úvahy správne, či dobre myslia, či naozaj to, čo robia a ako to robia, je správ-

VI.25 Pri rozvíjaní podnikateľských zručností pod hlavičkou Junior Achievement dostá-

ne a tým vlastne regulujú aj svoje zručnosti. Učia sa riadiť informácie, strategicky

vajú žiaci šancu rozvíjať aj sociálne a emočné zručnosti, pracovať na sebe, ukázať

myslieť, tvorivo pracovať a pod., čo je pre život podstatne dôležitejšie, ako keby

svoj potenciál a posun, niečo vymyslieť a prezentovať svoje projekty. Počet firiem

sa im len mechanicky niečo ukázalo a vysvetľovalo. Je to ten najlepší spôsob, ako

zapojených v tomto projekte sa neustále zvyšuje, medzi študentmi to má pozitív-

viesť deti ku vzťahu k svojmu budúcemu povolaniu.

ny ohlas a začína ich to baviť stále viac. Je to motivácia, ktorá ich výkon podstatne
zlepšuje a projekt ich zaujíma viac ako samotné vyučovanie. Na druhej strane prav-

VI.23 Dôležité je pri náboroch na štúdium medzi žiakmi základných škôl používať také

dou však je, že odborné školy sa musia výrazne snažiť, aby prežili a získali študentov.

metódy, ktoré dokážu presvedčiť dievčatá a chlapcov, že vedomosti, ktoré ponú-

Neustále sa posúvajú v celom rade nových zručností a v množstve ponúk výrazným

ka škola sú pre život dôležité a dokážu sa vďaka nim aj uplatniť. Na technických

spôsobom dopredu. Keď dnes niekto príde a vidí, čo ponúkajú odborné učebne,

školách je prirodzená prevaha chlapcov, určité povolania sú akoby vyhradené

aké projekty sa práve riešia s deťmi, aké rôzne odbory môžu študovať, tak to je pre

mužom a pritom by ich mohli vykonávať aj ženy. Napríklad na tradične mužské

záujemcov o štúdium naozaj inšpiratívne. Ide len o to, aby rodičia dobre zvážili, či má

povolanie rušňovodiča sa začínajú hlásiť už aj dievčatá ako rušňovodičky. Na jed-

cenu, aby dieťa smerovali na gymnáziá a následne na univerzity, alebo sa zamerajú

nej strane je to dôsledok výchovy v rodinách, ale aj zaužívanými spoločenskými

na praktickú odbornú profesiu, kde sa tiež môže ich dieťa posúvať ďalším štúdiom

vzorcami v ktorých žijeme. Preto treba zmeniť spôsob komunikácie so žiakmi a ich

vyššie. Neustále musíme mať na pamäti aj to, že za 10, 15, 20 rokov budú potrebné

rodičmi na základných školách, čo je výzvou pre pedagógov.

aj iné zručnosti, ktoré by už dnes mali byť súčasťou všetkých študijných programov.
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VI.26 Efektívnym nástrojom na nábor žiakov sú už spomínané dni otvorených dverí, no-

VI.29 Kritické myslenie je zručnosť, v rámci ktorej si žiak dokáže sám zvážiť, či má do-

vinkou je, že na niektorých školách sú organizované aj cez víkend. Pozitívne na

statok informácií a vedomostí na to, aby dokázal formulovať určité myšlienky.

tom je to, že na ne prídu deti aj s rodičmi. V ponuke je aj technická výchova, na

Zložitosť a náročnosť jej uplatňovania je v tom, že sa postupuje od najjednoduch-

ktorej sa žiakom venuje majster odborného výcviku po stránke praktických zruč-

šieho k najzložitejšiemu postupom, ktorý má šesť úrovní a je známy ako Bloomova

ností a predstavuje im aj jednotlivé odbory a povolania.

taxonómia. Brzdou v jej uplatňovaní je zaužívaný systém prípravy žiaka, ktorý slepo prijíma to, čo počuje a informácie mechanicky zopakuje. Stačí, aby mal dobrú

VI.27 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako zamestnávateľ sa snažia motivovať žiakov

sluchovú pamäť. Dôležité je to, akým spôsobom vyučujúci kladie otázky, pretože

pre odborné školy a ponúkajú im možnosť zaradenia do duálneho vzdelávania a šti-

výuka nie je založená len na tom, že učiteľ je aktívny činiteľ, práve naopak, mo-

pendijného programu. Po prvých stretnutiach so žiakmi, na ktorých sú im poskytnuté

derná výchova a vyučovanie má byť založené na tom, že učiteľ je ten, ktorý dáva

základné informácie o zamestnávateľovi a pracovných pozíciách, sa so záujemcami

podnety a žiak na základe vedomostí, ktoré má a dostupných pomôcok, ako je

robia psychologické pohovory. Motiváciou je aj to, že po škole môžu mať isté zamest-

počítač, rôzne časopisy a pod., dokáže na tieto myšlienky reagovať.

nanie, počas štúdia sa oboznamujú s technickými odbormi aj v prevádzke. Záujem
prejavujú tak chlapci, ako aj dievčatá, aj keď vo všeobecnosti platí, že študentami

VI.30 Prax hospitácií potvrdzuje, že v rámci rozvíjania kritického myslenia v učebných

technických smerov sú prevažne chlapci. Robia sa aj dni otvorených dverí v múzeách

odboroch sa prevažne kladú úplne jednoduché otázky. Také, ktoré overujú len

dopravy alebo na staniciach, kde sa deti môžu dozvedieť ako to funguje a čo tá profe-

tie najzákladnejšie fakty a smerujú k tým jednoduchším veciam. Len zriedkavo sa

sia obnáša , dostanú informačné letáky, kontakty a aj to je spôsob, ako ich motivovať

stáva, že by niekto výraznejšie zapojoval kombinovanie rôznych zručností alebo

pre štúdium na odborných školách. Spolupráca so železničnými spoločnosťami je

prepájanie rozličných vedomostí. Na druhej strane sa to dá vypozorovať v projek-

dobrá a prispieva k tomu, že deti v reálnom živote vidia, že tá práca nepredstavuje len

toch a v maturitných prácach, tam sú nároky vyššie ako v bežnej výuke. Pri matu-

to, čo si oni mysleli, ale vidia, ako to je v skutočnosti a aký je možný postup.

ritných otázkach, ale aj na záverečných skúškach sa stretávame s otázkami, ktoré
sú založené na vyššej úrovni, ale pokiaľ sa nebude pracovať so žiakmi už od prvé-

VI.28 Motivačné štipendium pre nedostatkové odbory citeľne zvyšuje záujem o zapá-

ho ročníka, a v rámci tejto taxonómie stupňovať náročnosť, tak sa žiaci len ťaž-

janie sa do vzdelávania ako takého, pretože čím je lepší priemer, tým viac peňazí

ko dostanú k tomu, že si dokážu vytvoriť vlastný názor a pri maturitných témach

rodičia dostanú, takže študenti si dávajú pozor na svoje priemery. Iný príklad otvo-

budú len opakovať myšlienky niekoho iného. Sami sa k vlastnej myšlienke nebudú

rených dverí je ich organizácia cez víkend, od piatka do nedele dvanástej hodiny,

vedieť dopracovať, keďže k tomu neboli vedení. Aj v tejto oblasti je nevyhnutné

kde sa vystrieda od mladých rodín s deťmi široká škála ľudí, ktorí sa prídu pozrieť

upraviť metodiku prípravy budúcich učiteľov a sústrediť ju hlavne na to ako učiť,

nielen na modely vláčikov, ale rodičia, ktorí prídu so siedmakmi, absolvujú aj jed-

nielen čo učiť. Táto téma je vhodná na zaradenie do aktualizačného vzdelávania,

notlivé časti, ktoré sú v rámci dňa otvorených dverí sprístupnené.

aj keď učitelia Bloomovu taxonómiu v metodike preberali, bolo to dávno a zišlo
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by sa oživiť túto postupnosť a naviesť ich na to, ako učiť a ako viesť žiakov, aby sa

svoje možnosti. Chlapci prváci sa prihlásili do súťaže a vyhrali prvé miesto na ce-

sami dopracovali až k hodnoteniu, čo je najvyššia úroveň Bloomovej taxonómie.

loštátnej súťaži, zvážili svoje možnosti, ktoré sú ešte v začiatkoch, ale dokázali nájsť

Jednoducho, aby vedeli vyjadriť svoj vlastný názor. V robotníckych povolaniach

to nové a na tom novom postaviť nové riešenie. Všetko to podmieňuje prípra-

sa vyžaduje, aby ľudia „nemeditovali“, ale pracovali. Preto je dôležité, aby bol žiak

va žiakov na súťaže, ktoré úspešne absolvujú a sú pre nich výrazne motivačné.

pripravený do života, vedel vyjadriť svoj názor a vedel si ho aj odôvodniť a obhájiť.

Viditeľne sa mení ich vystupovanie, spôsob obhajoby práce, a miera ich zodpovednosti za výsledky a predkladanie nových riešení. Je to veľký úspech školy, ktorá

VI.31 Dodržiavaním pokynov obsiahnutých v Bloomovej taxonómii môžu učitelia po-

má takých učiteľov a majstrov. Každá škola má určité zameranie, orientuje sa na

môcť študentom rozvíjať kritické zručnosti tak, aby boli schopní myslieť a konať

to, aby predovšetkým vychovala svojich žiakov pre prax a v tejto súvislosti by bolo

tvorivo, pozitívne a efektívne čeliť výzvam a prejaviť iniciatívu a podnikavosť v tom,

dobré vedieť, v ktorej oblasti kritického myslenia majú žiaci nedostatky, a ako sa

ako myslia a učia sa. Tým sa súčasne vytvára priestor na skutočný vplyv jednotlivca

z nich dostať. Ako prakticky napomôcť uplatňovaniu jednotlivých fáz kritického

na rozličné aspekty života spoločnosti a na jej pozitívny sociálny a ekonomický

myslenia.

rozvoj.
VI.34 Najväčšou výzvou pre kritické myslenie je prejavenie skutočného záujmu zo straVI.32 Na študentoch stredných škôl je vidieť výrazný prínos učiteľov a majstrov od-

ny žiaka. Ak sa to učiteľovi podarí, vedie to k tomu, že žiaci začínajú byť zvedaví, za-

borného výcviku v tom, ako dokážu pozitívne tvarovať deti aj napriek tomu,

čínajú o tom uvažovať, odpovedať na otázky a pýtať sa. To je ten najdôležitejší krok

že nepoznajú úplne všetky metodiky, o ktorých bola reč za okrúhlymi stolmi.

k debate na tému kritické myslenie. To isté platí aj na iné témy, ktoré sa už objavili

Jednoznačne platí, že pokiaľ je učiteľ dobrý človek a má niečo za sebou, tak odo-

pri sociálnych a emočných zručnostiach. Často stačí malý zárodok prejaveného

vzdáva aj svoju životnú skúsenosť a mnoho zručností, ktorými disponuje, vychá-

záujmu, na ktorom sa dá ďalej stavať, ale býva zašliapnutý nevhodnou reakciou

dza priamo z jeho celistvosti. Takže 60-70% toho, čo chceme aby si žiak osvojil, od

učiteľa. Keď sa žiak konečne odhodlá, že sa niečo opýta, čo nevie, keď váha a bolo

takéhoto učiteľa aj získa. Teraz ide o to, ako byť ešte exaktnejší a viac sa posunúť

by treba mu viac rozumieť, tak sa stretne s odmietavou reakciou, že niečo také by

dopredu, ako vytvoriť väčší priestor na celoživotné vzdelávanie. Učiteľ musí často

už mal vedieť, alebo že to sú vedomosti zo základnej školy a pod. Takáto reakcia,

siahnuť až na dno svojich síl, aby bol spokojný sám so sebou, no nie je to jeho

aj keď učiteľa môže popudiť neznalosť niečoho základného, je nevhodná lebo

chyba. Je to chyba systému, ktorý nie je k učiteľovi dostatočne prívetivý a ústreto-

zablokuje odvahu a chuť pýtať sa aj odpovedať. Každú iniciatívu a prejavený záu-

vý, neposkytuje dostatok legislatívy, metodiky a ani priestoru na to, aby sa učiteľ

jem treba podchytiť a podporiť, budovať bezpečné prostredie pýtať sa, v ktorom

mohol posúvať dopredu a držať krok s dobou.

je možné urobiť aj chybu a bude to v poriadku. Len v bezpečnom prostredí sa dá
rozvíjať zložitejšie myslenie a podporovať prejavený záujem namiesto toho, aby

VI.33 Dôležité je aj poznanie, že dieťa už vo veku 15 rokov dokáže pochopiť a zvážiť
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VI.35 U prvákov je najväčší problém zhromaždiť si primeraný počet zdrojov.

VI.38 Tak ako SPŠD Trnava má aj SOŠD V Martine-Priekopa skúsenosti s celoštátnou sú-

Najjednoduchšie je pozrieť si Wikipédiu, čo nie je najdôveryhodnejší zdroj, sko-

ťažou ENERSOL.SK, čo sú alternatívne zdroje energie, kde sa každý rok úspešne zú-

pírovať text a považovať úlohu za vybavenú. Základné školy by mali byť v tomto

častňujú a obsadzujú v rámci Slovenskej republiky jedno z prvých troch miest, tento

smere iniciatívnejšie a viac so žiakmi pracovať na tom, ako si zhromaždiť zdroje,

rok boli dokonca prví. Potom sú to súťaže zamerané na zručnosti, ako napr.mladý

nielen internetové, ale pracovať aj na práci s knihami.

elektronik, kde súťažia slaboprúdári a aj súťaže v rámci silnoprúdovej techniky. Pod
záštitou Žilinskej univerzity sa zúčastnili na súťaži Zelená doprava, kde obsadili štvrté

VI.36 Vážnym problémom je to, že zo základných škôl prichádzajú na stredné školy deti,
ktoré nevedia vyhľadávať a zbierať potrebné informácie, nevedia, čo sú to infor-

miesto. To všetko je zásluha učiteľov a majstrov odborného výcviku, ktorí sa popri
rozvíjaní praktických zručností snažia dostať do povedomia žiakov aj ekológiu.

mačné zdroje, ani to, že zdroje sa musia uvádzať, čo sú to overené zdroje, čo sú to
neisté zdroje a pod. Ak žiak nevie, ako má pracovať s informáciami, nedokáže ich

VI.39 Úroveň kritického myslenia je podmienená doterajšími skúsenosťami, ktoré žiaci v tejto

ani analyzovať, zhodnotiť a uviesť do súvislostí. Deti zo základných škôl nechodia

vekovej kategórii majú a samozrejme veľa závisí aj od toho, ako sú vedení z domu, z do-

dostatočne pripravené, vedia jedine kopírovať a myslia si, že to na prezentáciu

máceho prostredia. Pravdou je, že tieto zručnosti treba rozvíjať už na základnej škole,

zadania stačí.

začať a využívať na to priestor na každej vyučovacej hodine, kde je to možné, a to bez
ohľadu na to, či je to všeobecne zameraný predmet, i keď na základnej škole sú to všet-

VI.37 Základným predpokladom dobrej reprezentácie školy je motivovaný učiteľ. Učiteľ

ko predmety všeobecné. Tam je na to priestor aj v rámci triednických hodín. Mladí ľudia

získava žiakov, učiteľ ich pripravuje a zapája do súťaží vo všetkých učebných a štu-

akoby sa ešte len hľadali, uisťovali samy seba, že cesta ktorou idú je tá správna cesta pre

dijných odboroch. Ostatní sú zapojení v krúžkoch alebo iných aktivitách nad rámec

podporu a upevnenie tých zručností, ktoré súvisia s kritickým myslením.

bežného vzdelávania. Tam chodia tí, ktorí skutočne chcú. To je cesta, ako ponúknuť

16

nespokojným, ktorých úplne neoslovuje to, čo v škole bežne je, aby si z ponuky vy-

VI.40 Systém celoživotného vzdelávania by mal byť prepracovaný práve pre učiteľov,

brali aktivitu, ktorá ich bude baviť. Viaceré školy sa zúčastňujú na praktických súťa-

a to špecificky modernými spôsobmi a hlavne s praktickým zameraním. Je dôle-

žiach v učebných odboroch, kde sa stretávajú remeslá z celej republiky a potom na

žité nájsť spôsoby, ako uplatniť nové prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov, ktoré

gala večeri sú najlepší vyhodnotení ako majstri svojho odboru. Aktivita študentov sa

by nemalo byť realizované na úkor skrátenia vyučovacieho procesu. Jedna vec je

prejavuje aj v účasti na projektoch prihlasovaných do IT súťaží napr. v programovaní

odprednášať nejaké vedomosti, prezentovať zručnosti a druhá je vedieť to ucho-

alebo v sieťových technológiách a najnovšie aj v kybernetickej bezpečnosti. Ďalej

piť z hľadiska ich praktického použitia. Učitelia potrebujú kvalifikované vedenie

sú to súťaže podnikavosti, v ktorých má technická škola dopravná v Českej Třebovej

počas ďalšieho vzdelávania - mentorov, s ktorými môžu komunikovať nové témy

dlhoročnú tradíciu, vo svojich radoch učiteľku podnikania Českej republiky a pravi-

a postupy, ktorí im poskytnú praktické rady ako pripraviť cvičenie, ako viesť tré-

delné nominácie na tie najvyššie pozície na celorepublikovej úrovni.

ning, a môžu si to hneď aj odskúšať.
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