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Sociálno-emočné učenie a kritické myslenie
Závery a odporúčania siedmeho okrúhleho stola
I. Sociálne a emočné učenie
Na základe záverov a odporúčaní okrúhlych stolov k problematike sociálnych a emoč-

Cieľom navrhovaného postupu je:

ných zručností (SEZ) sa ukazuje ako vhodné vypracovať návrh na efektívnejšie integro-

•

poskytnúť učiteľom, majstrom odborného výcviku a ďalším pedagogickým zamest-

vanie týchto zručností do každodennej výuky študentov v triede, spolu so zvyšovaním

nancom zručnosti a vedomosti potrebné na zlepšenie sociálnych a emočných kom-

povedomia učiteľov a majstrov odborného výcviku o sociálnom a emočnom učení (SEU)

petencií žiakov a prehlbovanie ich pozitívneho sociálneho správania,

a o ich kompetenciách v tejto oblasti. Podkladom k rokovaniu okrúhleho stola bol návrh

•

postupu pre vedenie školy a pedagogický zbor na stredných odborných školách dopravných zapojených v projekte .

merané na sociálne a emočné zručnosti v triede,
•

1

rozšíriť vedomostí pedagógov o tom, ako vyzerajú vyučovacie postupy a stratégie zaopísať príklady správania sa učiteľov a študentov, ktoré podporujú vyučovacie postupy zamerané na zvyšovanie sociálnych a emočných zručností,

Navrhované zameranie vedenia školy a pedagógov na zvyšovanie sociálnych a emoč-

•

ných zručností študentov je v súlade so zameraním na rehumanizáciu vzdelávania a na

zvýšiť schopnosti vedenia školy a učiteľov vedome sa zapojiť do dialógu o sociálnych
a emočných zručnostiach v rámci navrhovaného postupu.

výchovu žiaka ako celostnej osobnosti. Vytvára predpoklady na plnšiu účasť študentov na
vzdelávacích aktivitách, najmä zvýšením ich schopnosti učiť sa, ale aj motiváciu k učeniu

Navrhovaný postup predstavuje začiatok zintenzívnenia procesu integrácie sociálnych a emoč-

a oddanosť a hrdosť na školu, ktorú žiaci navštevujú. Snaha o zvyšovanie úrovne sociál-

ných zručností do vyučovacieho procesu v triede. Vedenie školy a učitelia môžu využiť navrho-

nych a emočných zručností neznamená ďalšie nahustenie aj tak nabitej agendy učiteľov

vaný postup na hľadanie výukových stratégií, ktoré povedú k zvyšovaniu sociálnych a emoč-

a majstrov odborného výcviku, skôr ide o hlbšie prepojenie s prácou, ktorú učitelia už

ných zručností študentov, ale aj na profesionálny rozvoj a odborné vzdelávanie svojich učiteľov

robia a o ďalšie možnosti ich profesionálneho rastu zameraného na podporu rozvoja so-

a študentov. Otvorená je tiež cesta k implementácii sociálnych a emočných zručností na báze

ciálnych a emočných zručností študentov.

celoštátnych programov a učebných osnov. Základom navrhovaného postupu je opis desiatich
výukových praktík, podporujúcich zvyšovanie sociálnych a emočných zručností v triede2.

	Zaradenie sociálnych a emočných zručností do výuky na stredných odborných školách dopravných. Návrh postupu pre vedenie školy
a pedagogický zbor. Podklady k rokovaniu siedmeho okrúhleho stola. In: Záverečná správa projektu Zvyšovanie sociálnych a emočných
zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných.		
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Učitelia a riaditelia škôl síce uznávajú dôležitosť rozvíjania sociálnych a emočných zručností

Aby sme našli odpovede na tieto otázky a pomohli školám začleniť SEU do vyučovacieho

študentov, ale prevláda v nich pocit, že nemajú čas podporovať sociálne a emočné učenie

procesu, bola táto súprava nástrojov navrhnutá tak, aby podporovala mentorov a správ-

a navyše im aj chýbajú vhodné nástroje na takéto učenie a spätná väzba zo strany mentora .

cov (administrátorov) v pomoci učiteľom zvládnuť postupy SEU pomocou plánovania,

Jeden z prístupov, ktorý môžu učitelia použiť na podporu zvyšovania sociálnych a emoč-

pozorovania v triede, reflexnej spätnej väzby a akčného plánu (doučovacieho cyklu).

3

ných zručností študentov, je využiť vyučovacie hodiny a všeobecné vyučovacie postupy na
sledovanie učiteľskej praxe v tejto oblasti mentormi a správcami škôl a poskytovať im spät-

Súprava nástrojov je najužitočnejšia, keď je prepojená s ďalšími príležitosťami na odborné

nú väzbu, ktorá učiteľom evidentne chýba. Jeden z efektívnych nástrojov sa zameriava na

vzdelávanie v sociálnom a emočnom učení, vrátane profesionálnych vzdelávacích spol-

podporovanie mentorov pri pozorovaní postupov, akými učitelia pri vyučovaní podporujú

kov, v ktorých si učitelia môžu navzájom vymieňať svoje praktické skúsenosti, inovatívne

rozvoj sociálnych a emočných zručností v triedach, následne podnecujú diskusiu a kritické

riešenia a nové výzvy. Ak chceme, aby učitelia podporovali rozvoj sociálnych a emočných

rozhovory, ktoré učiteľom pomáhajú zlepšovať úroveň sociálneho a emočného učenia.

zručností študentov, musíme najskôr zvážiť doučovanie ako proces sociálneho a emočného učenia pre dospelých. Doučovanie je spôsob, ako podporovať učiteľov v prostre-

Hoci postupy doučovania – so špecifickým zameraním na pozorovania v triede a spätnú

dí neustálych zmien, pričom efektívne doučovanie berie do úvahy aj ich ľudskú stránku

väzbu – sú hlavným zameraním súboru nástrojov (desať výukových praktík), ktoré ďalej

a zahrňuje príklady najlepšej praxe v sociálnom a emočnom učení. Pre učiteľov vytvára

opíšeme, je dôležité používať tento súbor v kombinácii s inými procesmi na systémovej

bezpečný a podporujúci priestor zohľadňujúci ich súčasnú prax, dovoľuje im opustiť staré

úrovni, ktoré podporujú učiteľov pri rozvíjaní sociálnych a emočných zručností študen-

praktiky, vystúpiť z komfortnej zóny, vydržať neistotu a vyskúšať nové postupy.

tov (napr. školská disciplína, učebné osnovy, celková klíma v škole). Ak pomocou tohto
nástroja dokážeme identifikovať prekážky efektívnej implementácie praktík sociálneho

Súčasťou sady nástrojov je tabuľka uľahčujúca pozorovanie a zaznamenávanie realizácie

a emočného učenia, dokážeme ich postupne odstraňovať a zvyšovať tak úroveň tých-

každej praktiky učiteľom. Tabuľka je rozdelená na tri časti, ľavý stĺpec opisuje ukazovatele,

to zručností u študentov. V škole nás zaujíma odpoveď na dve otázky: Ako vyzerá SEU

ktoré odrážajú vysokokvalitnú implementáciu každej praktiky, vrátane správania učiteľa

v triede, tak z pohľadu učiteľa ako aj z hľadiska správania sa študentov? Ako sa dá podnie-

a zodpovedajúceho správania študenta, ktoré sa očakáva, ak učitelia kvalitne zrealizujú

tiť diskusia a zavádzanie stratégií, ktoré simultánne zvyšujú sociálne a emočné zručnosti

sledovanú praktiku. Stredný stĺpec poskytuje priestor na zaznamenanie úrovne výkonu

a zlepšujú študijné výsledky? Odpovedať na tieto otázky nám pomôže spomínaný nástroj

učiteľa. Napokon pravý stĺpec obsahuje diskusné otázky spojené s každou praktikou, kto-

vypracovaný Americkým inštitútom pre výskum .

ré možno použiť na plánovanie, spätnú väzbu a reflexiu medzi mentormi a učiteľmi.

4

Je dôležité poznamenať, že nie je mysliteľné a ani sa to nedá očakávať, že sa budú sledovať
	Yoder,N.- Nolan,L. (2017): What does SEL look like in the classroom? Washington DC. American Institutes for Research. The Learning
	Professional, August 2018, Vol.39, No.4
4
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všetky praktiky na tej istej hodine. Mentori a učitelia môžu prejaviť záujem pracovať spoločne
na identifikácii citlivých oblastí a špecifických cielených praktík pred samotným pozorovaním.

Projekt
Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave
na stredných odborných školách dopravných. | ERASMUS+ 2021–1–SK01–KA210–VET–000032887

v programe Erasmus+

www.azzz.sk

Tabuľka slúži na zber a zaznamenávanie dôkazov mentorom počas pozorovania v triede. Mentor pred pozorovaním rozhodne o tom, na ktorú z učebných praktík sociálneho
a emočného učenia sa zameria, a to na základe vopred naplánovanej konzultácie dohodnutej s učiteľom.

1. Prax SEU zatiaľ v triede zavedená nie je. Učiteľ a ani študenti neukázali žiadne zo správania
spojeného s takouto praxou.
2. Prax SEU je v triede zavedená minimálne. Učiteľ a študenti demonštrujú niektoré správania
spojené s praxou, ale len v malom počte počas hodiny.
3. Prax SEU je v triede zavedená priemerne. Učiteľ a študenti predvádzajú niektoré zo správa-

Pre každú konkrétne zameranú prax SEU vyberte úroveň výkonu (bodové hodnotenie 1 až 4), ktorá najlepšie odráža dôkazy, ktoré ste zhromaždili pri pozorovaní práce
učiteľa:

nia spojené s praxou, ale nekonzistentne počas celej hodiny.
4. Prax SEU je v triede úplne zavedená. Učiteľ a študenti demonštrujú svoje správanie spojené s praxou konzistentne počas celej hodiny.

1. Disciplína zameraná na študenta odkazuje na postupy (stratégie) riadenia triedy, ktoré učitelia používajú.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ diskutuje so študentmi o pravidlách správania sa
v triede, vrátane podnecovania a akceptovania návrhov a názorov na triedne
pravidlá. Učiteľ poskytuje študentom návody (stratégie) ako môžu monitorovať
a regulovať svoje správanie a emócie v triede. Učiteľ dôsledne trvá na
dodržiavaní pravidiel triedy a z toho vyplývajúcich dôsledkov, ale zvažuje
pritom aj špecifické vlastnosti žiakov v snahe pomôcť im korigovať svoje
správanie.
SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti prejavujú pozitívne správanie v triede,
regulujú svoje vlastné správanie a emócie v triede. Ak sa študenti správajú
zle, nevhodne, neslušne, tak majú k dispozícii prostriedky a postupy na to,
aby akceptovali následky svojho správania, riešenie situácií, ktoré sa z toho
môžu vyvinúť do väčších problémov v budúcnosti a opísali, ako ich správanie
ovplyvňuje spôsob, akým trieda funguje.

v programe Erasmus+

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•
•
•
•
•
•

Opíšte, ako vytvárate prostredie v triede, ktoré podporuje zapájanie študentov.
Aké normy a hodnoty rozoberáte so študentmi? Sú v nich obsiahnuté vysoké
nároky, očakávania, rešpekt a starostlivosť o všetkých študentov?
Opíšte, ako vytvárate v triede prostredie, ktoré zahŕňa záujmy a skúsenosti
študenta.
Opíšte spôsoby, akými pomáhate študentom identifikovať a formulovať svoje
pocity.
Ako pomáhate študentom naučiť sa regulovať svoje správanie (napr. keď iní
robia niečo, čo sa im nepáči)?
Opíšte, ako reagujete na zlé správanie študenta? Ktoré postupy (stratégie) sa
vám osvedčili ako najúčinnejšie alebo sa ukázali ako neefektívne?
Opíšte prístupy, ktoré používate v snahe pomôcť študentom, ktorí majú
problém dodržiavať správanie, ktoré sa od nich očakáva?
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2. Jazyk učiteľa odkazuje na to, ako učitelia hovoria so študentmi.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ kvituje vyslovene pozitívne správanie a žiada študentov,
aby sa zamysleli nad svojim správaním – nad sociálnymi zručnosťami
a pracovnými návykmi. Učiteľ tiež poskytuje konkrétne prehlásenia
a ubezpečenia, aby dal študentom vedieť, že ich úsilie vedie k pozitívnym
výsledkom.

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•
•
•

SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti používajú pozitívny jazyk v konverzácii
s učiteľom a svojimi spolužiakmi, vrátane primeraného akademického
(školského) jazyka. Študenti sa stávajú viac motivovaní, vydržia pri úlohách
a modifikujú alebo pokračujú v pozitívnom správaní na základe jazyka, ktorý
učiteľ používa v triede.

Opíšte, ako komunikujete povzbudzovanie zamerané na motivovanie svojich
študentov.
Opíšte, ako komunikujete žiadúce výsledky v správaní a v štúdiu (napr.
pozitívne správanie, študijné výsledky).
Ako pomáhate svojim študentom efektívne používať jazyk?
–– Ako im umožníte používať jazyk na monitorovanie a regulovanie svojho
vlastného správania.? Dobre spolupracovať s ostatnými a riešiť medziľudské
konflikty?
–– Aké príležitosti poskytujete svojim študentom na rozvoj, precvičovanie
a zlepšovanie školského jazyka?
–– Opíšte, ako riešite kultúrne a lingvistické rozdiely v jazyku medzi vami
a vašimi študentmi a medzi študentmi. Čo robíte, ak socioekonomické,
lingvistické alebo kultúrne jazykové rozdiely vedú k zmätku alebo
nedorozumeniu?

3. Zodpovednosť a výber odkazuje na to, ako sa študentom umožňuje rozhodovať.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ zapája žiakov do spôsobu, akým sa budú učiť. Žiada
študentov, aby sa vyjadrili, poskytuje im možnosť výberu z rozumných
alternatív a vytvára príležitosti na to, aby boli v triede zodpovední.
SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti majú príležitosť byť zodpovední počas
hodiny, ako aj v rámci triednych pravidiel. Študenti si uvedomujú, že existuje
viacero spôsobov riešenia problému. Študenti prijímajú zodpovednosť za svoje
správanie a správanie v triede a vzájomne si túto zodpovednosť pripomínajú
a vyžadujú. Majú tiež príležitosť pomôcť svojim spolužiakom a učiteľovi.

6

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•
•
•
•

Ako pomáhate študentom prevziať zodpovednosť za svoje činy alebo spoločné
aktivity s možnými následkami?
Ako modelujete a podporujete učenie sa na vlastných chybách (tak v správaní,
ako aj v štúdiu)?
Opíšte, kedy ste do vyučovacej hodiny začlenili to, čo vybral študent. Ako často
poskytujete podobné príležitosti svojim študentom?
Čo prekáža tomu, aby ste do hodiny zaradili viacej študentských návrhov. Ako
prekonávate takéto prekážky?
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4. Srdečnosť a podpora odkazuje na školskú, sociálnu a emočnú podporu, ktorú študenti dostávajú od svojho učiteľa a spolužiakov.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ dáva najavo, že si cení každého študenta ako jedinca
a že mu záleží na tom, ako každý študent prosperuje. Trieda je organizovaná
tak, aby sa v nej študenti cítili ako doma, kde sa s nimi počíta a sú uznávaní,
prevláda v nej atmosféra, v ktorej nie je tragédia urobiť chybu a v ktorej učiteľ
prežíva so študentmi školské aj mimoškolské starosti.

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•
•
•

SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti preukazujú akademickú aj emočnú
podporu učiteľovi a spolužiakom. Poznajú navzájom svoje záujmy a rodinné
zázemie a berú do úvahy perspektívu a emócie svojich spolužiakov a učiteľa.
Študenti medzi sebou komunikujú rozumným spôsobom a cítia sa v pohode aj
pri podstupovaní študijného rizika.

•

Cítia sa študenti docenení, rešpektovaní a podporovaní svojimi spolužiakmi
v triede? Ako to viete?
Aké príležitosti poskytujete študentom pri rozvíjaní a pestovaní pozitívnych
vzťahov so svojimi spolužiakmi?
Zamyslite sa nad hodinou z minulého týždňa. Poskytla študentom príležitosť
vyjadriť svoje myšlienky a názory v priateľskom prostredí?
Ako uznávate a podporujete záujmy študentov, či už v študijnej, sociálnej alebo
emočnej oblasti?

5. Kooperatívne učenie odkazuje na špecifickú inštruktážnu úlohu, pri ktorej študenti spoločne pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ tvorí skúsenosti učením, pri ktorom študenti uplatňujú
pozitívne sociálne zručnosti aby uspeli, spoliehajú sa jeden na druhého, spoločne
prekonávajú problémy, ktoré majú v súvislosti s úlohami. Študenti jednotlivo a celá
skupina sú spoluzodpovední za učenie počas práce v malých skupinách. Navyše
učiteľ poskytuje príležitosti na to, aby študenti zdieľali svoju prácu, získavali spätnú
väzbu od ostatných a v spolupráci aj zhodnotili, ako sa im práca darila.
SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti pracujú so svojimi spolužiakmi tvorivým
spôsobom a udržiavajú atmosféru vzájomnej spoluzodpovednosti počas práce
v skupine. Študenti spoločne hodnotia, ako sa im práca darila a zameriavajú
sa na propagáciu úspechu skupiny. Študenti si vzájomne poskytujú konkrétnu
a kvalitnú spätnú väzbu a sú vnímaví na spätnú väzbu od svojich spolužiakov.
Študenti riešia konflikty, ktoré sa objavia v priebehu kooperatívneho učenia.

v programe Erasmus+

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•

•
•
•

Ako využívate kooperatívne učenie vo svojej triede? Existuje konkrétny model
alebo prístup, ktorý používate? Ktoré prvky používate (vzájomná závislosť,
zodpovednosť v zmysle skladania účtov, povzbudzovanie tímovej práce,
sociálne zručnosti, skupinové sprocesovanie)?
Ako povzbudzujete študentov k tomu, aby navzájom spolupracovali, najmä ak
majú v triede medzi sebou problémy?
Ako zaručíte, že študenti majú primerané sociálne a emočné zručnosti (napr.
komunikáciu, samoreguláciu) potrebné na úspešné splnenie úloh zadaných
skupine?
Ako pomáhate študentom poskytovať a prijímať spätnú väzbu od svojich
spolužiakov?

Projekt
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6. Diskusie v triede odkazujú na rozhovory ktoré vedú študenti a učitelia o obsahovej náplni.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ pomáha študentom rozpoznať ako v diskusii počúvať,
reagovať a učiť sa od iných študentov. Učiteľ pomáha študentom naučiť sa, ako
efektívne komunikovať svoj názor, dovoľuje študentom viesť hĺbkové diskusie
o obsahu a uvažovať o myšlienkach svojich rovesníkov.

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•
•
•

SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti pozorne počúvajú a dokážu parafrázovať
a analyzovať hlavné body rečníka, ako aj rozšíriť v rámci odozvy svoje vlastné
myslenie. Študenti môžu klásť doplňujúce otázky, ako aj využívať efektívne
komunikačné zručnosti na prezentovanie vlastného pohľadu a uvažovanie
o názoroch svojich spolužiakov.

Ako začleňujete techniky kladenia otázok do plánov vašej hodiny?
Zamyslite sa nad lekciou z minulého týždňa. Dostali na hodine študenti
príležitosť vyjadriť svoje myšlienky a názory v priateľskom prostredí?
Aké otázky kladú vaši študenti?
–– Prechádzajú otázky kladené študentmi od jednoduchých upresňujúcich
k zložitejším otázkam, ktoré podnecujú k ďalšej, sofistikovanejšej úvahe?
–– Ako môžete pomôcť svojim študentom naučiť sa klásť zložitejšie otázky?
–– Do akej miery vaše vyučovanie podnecuje hĺbavé diskusie v triede
rozvíjaním zručností študentov počúvať? Napríklad zvyšovaním ich
zručnosti klásť otázky, pýtať sa? Alebo ich schopnosťou spolupracovať
s ostatnými, aby dospeli k hlbšiemu porozumeniu alebo rozhodnutiu?

7. Sebahodnotenie a sebareflexia odkazuje na učiteľov a žiakov, ktorí aktívne premýšľajú o vlastnej práci.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ má jasno v cieľoch učenia a žiada od študentov, aby
uvažovali a sledovali svoj pokrok pri dosahovaní týchto cieľov – sociálnych aj
študijných. Učiteľ zabezpečuje, aby študenti mali čas analyzovať svoju prácu,
spoločne premýšľať o efektivite vzdelávacích aktivít a poskytovať spätnú väzbu
na zlepšenie.
SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti rozumejú svojim cieľom a aktívne
premýšľajú o tom, ako ich práca súvisí s ich dosahovaním. Študenti sú schopní
sledovať pokrok a vedia, kam sa obrátiť, keď potrebujú pomoc. Študenti
sú schopní rozpoznať, čo vedia a čo nevedia, ako aj efektívne identifikovať
stratégie učenia. Sú schopní poskytnúť učiteľovi spätnú väzbu o tom, ako pre
nich tieto stratégie fungujú.

8

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•

•

Zamyslite sa nad svojimi najúspešnejšími vyučovacími hodinami za posledné
dva týždne:
–– Ako ste zabezpečili, že sa vaši študenti naučili, a ako ste vedeli, že vaši
študenti porozumeli vzdelávacím cieľom? Ako ste vašim študentom
pomohli zamyslieť sa nad ich pokrokom v chápaní cieľov vzdelávania?
–– Ako ste pomohli svojim študentom rozmýšľať nad svojim správaním
(pozitívnym aj negatívnym)?
Aké techniky sebahodnotenia ste najčastejšie používali za posledné dva
týždne?
–– Opíšte, ako ste použili výsledky sebahodnotenia študentov vo svojej praxi.
–– Opíšte, ako ste pomohli študentom použiť výsledky ich sebahodnotenia
v ich učení.
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8. Vyvážené vyučovanie odkazuje na rovnováhu medzi aktívnym a priamym vyučovaním, ako aj individuálnym a kolektívnym (spolupracujúcim) učením.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ používa viaceré vyučovacie postupy aby udržal pozornosť
študentov, ich zapojenie s tým, že vie, kedy je najlepšie použiť priamy pokyn
a kedy použiť postup podporujúci aktívne zapojenie. Učiteľ žiada študentov, aby
si rozšírili naučené tým, že budú reagovať poskytnutím zrozumiteľných odpovedí.
Okrem toho nechá študentov pracovať na reálnych produktoch, ktoré sú nielen
zábavné, ale aj predstavujú najlepší spôsob, ako sa môžu študenti učiť.

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•

•

SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti reagujú na obsah viacerými spôsobmi,
aktívne riešia problémy a pracujú tak individuálne, ako aj kolektívne. Študenti
poznajú výzvy, ktoré pred nimi stoja pri riešení problémov a sú schopní nájsť
potenciálne riešenia. Študenti tvoria produkty pre rôzne publikum a dokážu
pochopiť, že každé z nich si môže vyžadovať rôzne komunikačné stratégie.

•
•

Ako definujete „aktívne vyučovanie“?
–– Ako používate aktívne vyučovanie vo svojej triede, aby ste sa uistili, že
študenti rozumejú obsahu? Zapájaním do obsahu?
–– Aké typy vzdelávacích stratégií používate vo svojej triede na zapojenie študentov?
Ako integrujete viaceré stratégie do vyučovacej hodiny alebo celého bloku?
Aké typy produktov vyžadujete od svojich študentov na to, aby demonštrovali
svoju prácu?
Ako sa uistíte, že používate správne vyvážené priame a aktívne vyučovanie pre
vás a vašich študentov?
Aké typy stratégií používate na to, aby ste pomohli študentom riešiť problémy
v priebehu celého vyučovacieho procesu?

9. Študijné nároky a očakávania odkazujú na implementáciu zmysluplnej a náročnej práce v očakávaní, že študenti uspejú.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Študenti dostávajú náročnejšie úlohy, keď už zvládli ľahší
materiál, čo umožňuje, aby sa študenti cítili spoluzodpovední za svoj úspech,
ale aj zlyhania a aby pochopili súvislosť medzi snažením a výsledkami. Učiteľ
podporuje študentov sociálne a emočne a zároveň ich vyzýva na dosiahnutie
a prekonanie svojich cieľov.
SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti cítia potrebu uspieť, keďže pracujú na
zvládnutí stále náročnejšieho materiálu. Študenti rozumejú tomu, že sú
zodpovední za ich študijné výsledky a dokážu analyzovať informácie potrebné
na riešenie problémov. Sú schopní identifikovať a regulovať svoje emócie, keď
čelia novým výzvam a prekážkam na ceste k úspechu.

v programe Erasmus+

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•
•

•
•

Ako viete, aká je ambícia každého študenta zvládnuť študijné nároky a ako ho
udržať v odhodlaní postupovať dopredu?
Čo vám hovorí, že študenti pochopili vzťah medzi vynaloženým úsilím a ich
schopnosťou posunúť sa na vyššiu úroveň dosiahnutého úspechu/nových výziev?
–– Ako pomáhate študentom regulovať ich emócie (napr. frustráciu), keď sú
postavení pred náročnejší obsah?
–– Aké zručnosti sa študenti učia, aby zvládli sociálnu alebo emočnú odozvu
na náročnejší študijný obsah?
Aké učebné zručnosti učíte a modelujete v snahe pomôcť študentom zvládnuť
ich sociálne alebo emočné reakcie na náročný študijný obsah?
Ako pomáhate študentom cítiť zodpovednosť za splnenie úlohy, ktorá na ich kladie
vysoké nároky? Ako podporuje kultúra školy študijné nároky a očakávania? Ako
vysoké očakávania v kultúre školy podporujú sociálne a študijné napredovanie - rast?
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10. Budovanie kompetencií odkazuje na používanie vzdelávacieho cyklu na rozvoj sociálnych a emočných zručností.
Body
(1 – 4)

Opis praxe SEU
PRAX UČITEĽA: Učiteľ používa rôzne nástroje na modelovanie a precvičovanie
nového učenia so študentmi. Učiteľ opravuje chyby študentov a zlepšuje ich
prácu pomocou viacerých stratégií, vrátane relevantnej spätnej väzby tak od
učiteľa, ako aj od spolužiakov. Učiteľ využíva mylné predstavy študentov na
usmerňovanie vyučovania bez toho, aby na to vyberal jednotlivých študentov.
SPRÁVANIE ŠTUDENTA: Študenti sú zapojení do obsahu počas celého
vyučovacieho cyklu. Študenti dostávajú od učiteľa a spolužiakov podporu
a spätnú väzbu, aby zlepšili svoju prácu a uvedomujú si, že je to dôležitá súčasť
vyučovacieho procesu, a to najmä keď si všimnú chyby. Študenti si počas
vyučovania uvedomujú svoje emócie a správanie a primerane reagujú.

Otázky pre plánovanie a doplnenie zistení
•
•

•
•
•

Ako pomáhate budovať sociálne a emočné kompetencie vašich študentov
počas školského vyučovania? Na aké ďalšie spôsoby dokážete prísť, aby ste to
dosiahli vo svojej každodennej praxi?
Ako modelujete a podporujete prosociálne správanie počas vyučovania?
–– Ako začleňujete spätnú väzbu o správaní vašich študentov do bežného
vyučovania?
–– Čo robíte, ak študent potrebuje rozšírené doučovanie v sociálnych
a emočných kompetenciách?
Ako modelujete a podporujete učenie sa z chýb (tak v správaní, ako aj
v štúdiu)?
Aké typy stratégií používate, aby ste pomohli študentom riešiť problémy počas
vzdelávacieho procesu?
Aké príležitosti poskytujete študentom na to, aby prevzali zodpovednosť
v triede a pri učení?

Uvedených desať vyučovacích postupov možno použiť v triedach na vytvorenie bezpeč-

realizovať kooperatívne učenie skupín, ale nemusí venovať pozornosť tomu, či študenti

ného a povzbudivého prostredia pri učení a zlepšovaní sociálnych a emočných zručnos-

pri vzájomnej spolupráci využívajú zručnosti pozitívneho rozvíjania vzájomných vzťahov.

tí a kompetencií. Tieto stratégie sú obzvlášť dôležité preto, lebo orientácia na sociálne

Učitelia vedia, že sociálne a emočné učenie je dôležité pre úspešné štúdium ich žiakov

a emočné učenie je prospešná pre všetkých študentov. Navyše mnohé z týchto praktík

a prostredníctvom týchto desiatich postupov dokážu prepojiť to, čo už robia, s budova-

už používajú triedni učitelia a sú začlenené do spoločných učebných osnov v systémoch

ním a rozvíjaním sociálnych a emočných kompetencií. Uvedené praktiky poskytujú tiež

hodnotenia učiteľov. Aj keď sa tieto vyučovacie postupy bežne používajú, len zriedka

zoznam postupov, ktorý môžu hodnotitelia využiť pri hospitáciách a posudzovaní praxe

sa o nich uvažuje v kontexte sociálneho a emočného učenia. Učiteľ môže napríklad

učiteľa a poskytnúť tak učiteľom efektívnejšiu spätnú väzbu.
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II. Kritické myslenie
V snahe skvalitniť výuku a hodnotenie kritického myslenia vypracovala Austrálska rada
pre výskum v oblasti vzdelávania (The Australian Council for Educational Research)
koncepciu rozvíjania zručností v kritickom myslení5, prakticky použiteľnú v triednej
praxi. Táto koncepcia opisuje kritické myslenie v rámci prameňov (kľúčových prvkov),
ktoré sú ďalej kvalifikované ako aspekty (podprvky). Pramene odkazujú na všeobecnú pojmovú kategóriu pre zaradenie zručností a vedomostí do hodnotenia kritického
myslenia, zatiaľ čo aspekty odkazujú na špecifickú obsahovú kategóriu v rámci prameňa. Konkrétne táto koncepcia vychádza z troch prameňov, z ktorých každý obsahuje tri
aspekty (obr.1).
Koncepcia rozvíjania zručností kritického myslenia
Prameň 1 – Budovanie vedomostí
Budovanie vedomostí sa týka takého reflexívneho a hodnotiaceho skúmania pri posudzovaní informácie, ktoré je potrebné na získanie jej presného významu. To predpokladá
nadviazanie na to, čo už vieme a čo potrebujeme vedieť, ktoré informácie sa zdajú byť
hodnoverné, užitočné a spoľahlivé a ako ich možno čo najlepšie usporiadať tak, aby sa
z nich dal vyvodiť zdôvodnený zmysel a význam.

Obr.1
Koncepcia rozvíjania zručností kritického myslenia
Zdroj: Australian Council for Educational Research.
(https://research.acer.edu.au/ar_misc/41)
	Heard J., Scoular, C., Duckworth, D., Ramalingam, D., & Teo, I. (2020). Critical thinking: Skill development framework. Australian Council
for Educational Research.https://research.acer.edu.au/ar_misc/41

5
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Aspekt 1.1 – Identifikuje medzery vo vedomostiach

Prameň 2 – Hodnotenie argumentácie

Identifikovanie medzier vo vedomostiach je o rozlíšení medzi tým, ktoré informácie alebo

Hodnotenie argumentácie (úvahy, usudzovania, logického myslenia) sa týka myslenia po-

dôkazy potrebujeme, aby sme niečo vedeli alebo niečomu verili, aby sme otázke poro-

trebného na rozpoznanie platnosti argumentov, teórií, tvrdení, dôkazov a iných formulácií

zumeli, problém alebo úlohu riešili. Zahŕňa analyzovanie a hodnotenie toho, čo už vie-

myšlienok. Patrí sem analyzovanie a hodnotenie verbálne vyjadrených argumentov, sku-

me spolu s uvedomením, že nemusíme mať všetky požadované informácie, že môžeme

piny návrhov a iných neverbálnych reprezentantov informácií a vzťahov potrebných na

uvažovať v rámci určitých mylných predstáv. Uvedomenie si možných nedostatkov vo

identifikáciu tých predpokladov, ktoré podopierajú záver alebo pravdivosť výroku. Pritom

vlastnom chápaní môže mať formu kladenia otázok s cieľom pokročiť v ďalšom skúmaní

sa posudzuje logika toho, ako sa dospelo k záverom a overuje pravdivosť vlastných argu-

a dopytovaní. Zahŕňa to tiež schopnosť zvažovať, ak aj nie priamo zakomponovať infor-

mentov alebo formulácií. Samotná argumentácia môže byť vyjadrená rôznymi formami,

mácie z rozličných zdrojov alebo rôznych uhlov pohľadu tak, aby sme preklenuli medzery

napr. slovne, priestorovo, abstraktne, numericky, mechanicky, algoritmicky a graficky.

v porozumení a získali vernejší obraz o situácii alebo o probléme.
Aspekt 2.1 – Aplikuje logiku
Aspekt 1.2 – Rozlišuje medzi informáciami

Aplikovanie logiky zahŕňa schopnosť uvažovať prostredníctvom súborov výrokov, pravi-

Po získaní informácií, ich sústredení a prečítaní ich podrobíme kritickému mysleniu. Aby

diel, návrhov, podmienok, vyhlásení a predpokladov s cieľom dospieť k pravdivým alebo

sme mohli kriticky posúdiť obsah informácií, potrebujeme ich vyhodnotiť pomocou kritérií.

platným záverom. To si vyžaduje schopnosť aplikovať výrokovú logiku, ako napr. deduk-

Rozlišovanie medzi informáciami a dôkazmi zahŕňa identifikáciu a vyhodnotenie takých fak-

ciu, kauzalitu, kontradikciu a konzistenciu. Logiku možno aplikovať reflexívne na zhodno-

torov, ako napr. spoľahlivosť, relevantnosť, autorstvo, úplnosť alebo pravdivosť. Môžeme sem

tenie pravdivosti alebo platnosti daného záveru. Možno ju tiež aplikovať aj predikatívne

zaradiť rozlišovanie faktov od názorov, stanovenie váhy dôkazov podporujúcich dané tvrdenie

(t.j. nad rámec parametrov daného argumentu alebo súboru podmienok) s cieľom správ-

a posúdenie informácií, ktoré sú priamo použiteľné pre naše účely od tých, ktoré takými nie sú.

ne predpovedať ich zmysel a význam, alebo to, či sú stále platné, len v inom kontexte.

Aspekt 1.3 – Identifikuje vzory a vytvára súvislosti

Aspekt 2.2 – Identifikuje predpoklady a motivácie

Tento aspekt sa vzťahuje na premýšľanie a organizovanie informácií, akými sú údaje, dô-

Okrem hodnotenia odborných aspektov argumentov (alebo iných záverov argumentácie) tak,

kazy, vyhlásenia, otázky, koncepty, názory a ďalšie formy ich sprístupňovania v snahe vy-

ako sú prezentované, si kritické myslenie vyžaduje aj schopnosť identifikovať a zhodnotiť nepre-

vodiť z nich zmysel a význam. To si vyžaduje schopnosť analyzovať a triediť informácie

zentované vyjadrenia obsiahnuté v našom vlastnom alebo inom argumentovaní (uvažovaní).

s cieľom nájsť v nich vzory a obsahové súvislosti. Často to vedie k formuláciám pomocou

Sem tiež patrí to, či a za akých predpokladov sú identifikovateľné určité závery, aké sú to predpo-

uvedenia predbežných „pravidiel“ alebo teórií umožňujúcich najlepšie vysvetlenie tých-

klady a či sú rozumné. S tým súvisí aj schopnosť rozmýšľať skepticky o názoroch, vysvetleniach

to vzorcov, a to na základe odvodených zovšeobecnení. Týka sa to aj uznania výnimiek

alebo predkladaných návrhoch s cieľom identifikovať možné predsudky, ktoré môžu ovplyvniť

a protichodných príkladov a ich možného významu.

prezentovanú argumentáciu a motivovať z nej odvodené hodnoty a presvedčenia.
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Aspekt 2.3 – Odôvodňuje argumenty

Aspekt 3.3 – Testuje a monitoruje realizáciu

Odôvodňovanie argumentov zahŕňa schopnosť formulovať myšlienky a držať sa platnosti

Po prijatí rozhodnutia alebo urobení záveru, a to po sformulovaní solídneho odôvodne-

svojich vlastných tvrdení a názorov tým, že ich podporíme dôkazmi a riadnou argumen-

nia, otestuje kritický mysliteľ efektívnosť rozhodnutia monitorovaním jeho skutočných

táciou. To si tiež vyžaduje schopnosť presne a logicky predvídať dôsledky toho, čo niekto

dopadov a dôsledkov. To si vyžaduje schopnosť objektívne a presne analyzovať pozi-

navrhuje. Vyžaduje si to schopnosť vysvetliť dôkazy a argumentáciu, čo človeka vedie

tívne a negatívne účinky rozhodnutia alebo záveru, porovnávať tieto výsledky alebo

k uplatneniu požiadaviek a zahŕňa tiež schopnosť vyvracať námietky voči vlastným argu-

spätnú väzbu so zamýšľanými výsledkami, spravodlivo identifikovať faktory, ktoré môžu

mentom spolu s uznaním ich potenciálneho obmedzenia.

spôsobovať neúmyselné alebo nežiadúce výsledky a prehodnocovať toto rozhodnutie
alebo závery, pričom tam, kde je to možné, robiť úpravy.

Prameň 3 – Rozhodovanie
Čo sa týka riešenia problémov, rozhodovanie je odlišné v tom, že si nevyhnutne vyžaduje

Úrovne rozvoja zručností

skôr analytické a hodnotiace než generatívne alebo kreatívne aspekty riešenia problémov, čím sa lepšie zaraďuje do konceptu kritického myslenia.

Prezentovaný pohľad na zručnosti pri aplikácií vedomostí sa koncentruje na pojem rast
a zdôrazňuje jeho význam. Zručnosti môžu byť definované z hľadiska rastu, môžu byť

Aspekt 3.1 – Identifikuje rozhodovacie kritériá

zlepšované prostredníctvom vyučovania a intervenovania a možno ich merať.

Ak chceme urobiť efektívne rozhodnutie, musíme najprv pochopiť problém alebo situáciu,
o ktorej máme rozhodnúť a odvodiť kritériá pre posúdenie tohto rozhodnutia. Pochopenie kri-

Úrovne rozvoja zručností sa v tomto koncepte používajú na opis toho, ako sa môže

térií potrebných pre rozhodnutie si vyžaduje nielen analyzovať súčasnú situáciu v zmysle zábran,

rast v určitej oblasti demonštrovať a ako študenti napredujú z úvodnej aplikácie na

obmedzení a požiadaviek, ale aj schopnosť rozpoznať, čím je podmienený ideálny výsledok.

pokročilejšie použitie a pochopenie modelu. Úrovne rozvoja zručností sú zamerané
na hodnotenie a monitorovanie rastu študentov v kritickom myslení v čase a sú za-

Aspekt 3.2 – Hodnotí možnosti

ložené na pochopení toho, že študenti v rovnakej vekovej kategórii a v tom istom

Schopnosť analyzovať a vyhodnotiť silné stránky a obmedzenia každého možného postupu je

ročníku môžu byť na rozdielnej úrovni učenia a rozvoja zručností. Preto tieto úrovne

základom rozhodovania a aspektom aplikovaného kritického myslenia, a to po stanovení alebo

nie sú spájané s konkrétnymi rokmi školskej dochádzky. Keď hodnotenie poskytuje

poskytnutí kritérií na posúdenie možných záverov. To zahŕňa posúdenie toho, ako dobre niekto-

informácie o tom, na ako stupni porozumenia sa študenti nachádzajú v čase hod-

ré možnosti uspokoja požiadavky danej výzvy alebo problému, pričom stále fungujú v rámci

notenia, poskytuje tiež základ pre monitorovanie individuálneho pokroku v čase.

podmienok alebo obmedzení vyplývajúcich zo situácie. Aj keď boli vyhodnotené všetky do-

Hodnotenie pokroku je alternatívou k posudzovaniu úspechu len z hľadiska celoroč-

stupné možnosti, stále nemusí vzniknúť ideálne riešenie. Rozhodujúcim aspektom hodnotenia

ných štandardov.

možností je preto určenie, ktorá možnosť zvýši pravdepodobnosť požadovaného výsledku.
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Úrovne rozvoja zručnosti v kritickom myslení sú uvedené nižšie pre každý z prameňov

a zvyšujú. Môžu tiež podporiť učiteľov pri identifikovaní medzier v oblasti vzdelávania,

(viď tabuľky). Ich účelom je podporiť pochopenie týchto zručností a toho, ako sa rozvíjajú

v ktorých budú niektorí študenti potrebovať ďalšiu pomoc.

Prameň 1 – Budovanie vedomostí

Vysoká

Stredná

14

Aspekt 1.1
Identifikuje medzery vo vedomostiach

Aspekt 1.2
Rozlišuje medzi informáciami

Aspekt 1.3
Identifikuje vzory a vytvára súvislosti

Študenti identifikujú požiadavky na znalosti
potrebné na vyriešenie problému, pochopenie
problému alebo zodpovedanie otázky a presné
vyhodnotenie limitov svojich existujúcich
vedomostí vo vzťahu k nim. Dokážu formulovať
a artikulovať svoje informačné potreby ako
presné vyhlásenia alebo otázky na analyzovanie.
Študenti dokážu zvážiť možné mylné predstavy
vo svojom chápaní a dokážu rozpoznať možné
výhody zvažovania informácií z rôznych zdrojov
a perspektív.

Študenti selektívne aplikujú najrelevantnejšie kritériá
na vyhodnotenie zdrojov informácií v závislosti
od potrebných informácií. Presne porovnávajú
relatívnu silu rôznych informácií ako dôkaz pre dané
tvrdenie, a dokážu identifikovať viacero platných
dôvodov na prijatie alebo odmietnutie informácií.
Študenti dokážu rozlíšiť faktické informácie od
názorov a tvrdení, pričom rozpoznajú potenciálnu
hodnotu každého z nich. Dokážu presne opísať, ako
môžu prvky textov a informácií pôsobiť presvedčivo.

Študenti identifikujú logické vzorce a jemné
spojenia vo vnútri alebo naprieč údajmi
a informáciami z rôznych zdrojov. Nachádzajú
racionálne a užitočné spôsoby koncepčného
usporiadania informácií z rôznych zdrojov. Študenti
spájajú a integrujú nové a potenciálne protichodné
informácie s ich predchádzajúcim chápaním.
Vytvárajú rozumné zovšeobecnenia alebo hypotézy
založené na vzorcoch v informáciách. Študenti
rozpoznávajú a zvažujú význam údajov alebo
informácií, ktoré nezodpovedajú identifikovaným
vzorcom alebo pojmovým kategóriám.

Študenti sú schopní identifikovať niektoré limity
svojich existujúcich vedomostí, ktoré sa týkajú
problému, vyhlásenia alebo otázky s témami, ktoré sú
im známe aj neznáme. V uzavretom alebo známom
kontexte dokážu identifikovať a rozlíšiť relevantné
od menej relevantných otázok alebo informačných
potrieb pre daný účel skúmania. V menej uzavretých
alebo známych problémoch alebo kontextoch môžu
pri skúmaní formulovať nedostatky vo vedomostiach
len v širšom zmysle. Študenti dokážu rozpoznať
prínos skúmania informácií z najvýznamnejších
oblastí alebo rôznych uhlov pohľadu súvisiacich
s problémom, vyhlásením alebo otázkou.

V známych, uzavretých kontextoch môžu študenti
rozlíšiť spoľahlivejšie od menej spoľahlivých
informácií pomocou objektívnych kritérií, ktoré
sa týkajú hodnotenia kvality. V menej známych
kontextoch sa žiaci spoliehajú na overené
spoľahlivé zdroje. Uvedomujú si a aplikujú –
možno bez rozdielu alebo striktne – všeobecné
kritériá hodnotenia spoľahlivosti alebo užitočnosti
zdrojov. Dokážu rozlíšiť faktické tvrdenia od
vyjadrení názorov a uprednostňujú fakty. Študenti
si uvedomujú, že informácie môžu byť skreslené,
zveličené alebo mylne vydávajúce názor za fakt.

Študenti identifikujú pravdepodobné vzory
a súvislosti v údajoch a informáciách, ktoré
nie sú zrejmé a môžu to urobiť pomocou
informácií z rôznych zdrojov. Dokážu identifikovať,
kedy nové informácie potvrdzujú alebo sú
v súlade s predchádzajúcimi znalosťami. Študenti
môžu vytvárať zjednodušené zovšeobecnenia
na základe uznávaných vzorov v informáciách.
Dokážu rozpoznať údaje alebo informácie, ktoré
nie sú v súlade s identifikovanými vzormi alebo
pojmovými kategóriami.
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Prameň 1 – Budovanie vedomostí

Nízka

Aspekt 1.1
Identifikuje medzery vo vedomostiach

Aspekt 1.2
Rozlišuje medzi informáciami

Aspekt 1.3
Identifikuje vzory a vytvára súvislosti

Študenti sú schopní identifikovať svoje existujúce
znalosti týkajúce sa problému, vyhlásenia alebo
otázky. Pri témach, ktoré nepoznajú, uznávajú, že
ich doterajšie chápanie je nedostatočné. Môžu klásť
otázky, aby získali informácie, ktoré budú užitočné
v rámci jednoduchého, uzavretého problému.

Študenti rozlišujú medzi zdrojmi informácií
pomocou subjektívnych kritérií, ako je známosť,
dostupnosť alebo súlad s ich vlastnými názormi.
V jednoduchých a známych kontextoch dokážu
identifikovať informácie, ktoré nie sú v súlade
s inými informáciami, a spochybňovať ich pravdivosť
a spoľahlivosť. Študenti dokážu rozlíšiť zrejmé alebo
všeobecne známe fakty od jasných vyjadrení názoru.

Študenti vytvárajú jednoduché spojenia alebo
rozpoznávajú zrejmé vzory v rámci údajov
a informácií z jedného zdroja. Môžu odvodiť závery
v kontexte štruktúrovaných úloh alebo obsahu
(scaffolding) so zjavnými a explicitnými súvislosťami.
Študenti môžu usporiadať explicitne uvedené
informácie alebo údaje do jednoduchých kategórií.

Tab.1 - Úrovne rozvíjania zručnosti pre Prameň 1 – Budovanie vedomostí

v programe Erasmus+
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Prameň 2 – Hodnotiace uvažovanie
Aspekt 2.1
Aplikuje logiku

Aspekt 2.2
Identifikuje predpoklady a motivácie

Aspekt 2.3
Odôvodňuje argumenty

Študenti identifikujú predpoklady, ktoré
znehodnocujú závery v argumentoch týkajúcich
sa neznámych kontextov. Môžu identifikovať
nepriehľadné, implikované závery zo sady návrhov.
Študenti môžu v prípade potreby zámerne použiť
predpoklady, keď sa žiada predložiť argument
alebo napredovať v riešení problému. Dokážu
identifikovať, kedy ich vlastné motivácie spôsobujú
zaujatosť v argumentoch, a môžu identifikovať
ako potenciálnu zaujatosť dôvtipné (napríklad
ideologické/súvisiace s identitou) motivácie
ostatných.

Študenti môžu sformulovať presvedčivé argumenty
pre a proti návrhu, alebo aj pre konkurenčné návrhy,
spolu s vysvetleniami, podpornými dôkazmi,
vyvrátením dôkazov alebo postavením sa proti
vyvráteniu dôkazov. Môžu použiť odvodenie na
vytvorenie viacerých prijateľných interpretácií.

Vysoká

Študenti môžu použiť dedukciu z premís na
rozlíšenie medzi platnými a neplatnými závermi
v argumentoch alebo iných deduktívnych spôsoboch
uvažovania. Môžu tak urobiť pomocou argumentov,
ktoré môžu vyzerať ako rozumné. Používajú logiku
na identifikáciu dôvtipných a nevyslovených
alebo problematických a nezamýšľaných záverov
v argumentoch. Môžu použiť logickú dedukciu
na zložité, viacvrstvové problémy, aby dospeli
k správnym riešeniam. Študenti dokážu rozlíšiť
koreláciu od príčinnej súvislosti a aplikovať koncepty
kauzality, rozporu a konzistentnosti, ako aj použiť
predchádzajúce znalosti na vyhodnotenie zložitých
situácií s protichodnými alebo neúplnými dôkazmi,
sformulovať alternatívne vysvetlenia a predpovedať
hypotetické situácie.

Stredná

Študenti dokážu identifikovať platné argumenty
alebo iné deduktívne závery, aj keď môžu byť
nezdravé. Dokážu identifikovať zrejmé implikované
závery zo súborov návrhov. Robia a vysvetľujú
logické dedukcie používané na identifikáciu
správneho riešenia na ohraničený problém
s limitovanou zložitosťou. V ohraničených
kontextoch môžu aplikovať koncepty kauzality,
rozporu a konzistentnosti na vyhodnotenie situácií
s protichodnými dôkazmi.

Študenti identifikujú rozumné, na zdravom rozume
založené predpoklady, ktoré podporujú tvrdenia.
Uznávajú logicky neplatné závery v argumentoch
týkajúcich sa konvenčnej múdrosti, ak sú
spôsobené potlačeným predpokladom. Môžu
označiť motiváciu uvažovania iných ako zaujatosť,
keď odráža menej zjavný (napríklad nepriamo
prospešný) vlastný záujem.

Študenti rozvíjajú štruktúrované argumenty
pre alebo proti návrhu spolu s odôvodnením
a vysvetlením. Používajú odvodenia na vytvorenie
hodnovernej interpretácie. Dokážu premýšľať
o svojich tvrdeniach a vysvetliť ich.
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Prameň 2 – Hodnotiace uvažovanie

Nízka

Aspekt 2.1
Aplikuje logiku

Aspekt 2.2
Identifikuje predpoklady a motivácie

Aspekt 2.3
Odôvodňuje argumenty

Študenti dokážu identifikovať a vysvetliť, kedy sú
jednoduché deduktívne argumenty alebo iné
deduktívne závery, ktoré sa zaoberajú známym
kontextom reálneho sveta, správne alebo
nesprávne. Študenti môžu rozvíjať základné
stratégie v kontexte riešenia problémov, ktoré majú
jednoduché ciele a obmedzené premenné.

Študenti sa snažia formulovať predpoklady, ktoré sú
základom jednoduchých tvrdení alebo argumentov.
Študenti dokážu identifikovať motiváciu pre
uvažovanie alebo činy iných – alebo tieto motivácie
chápať ako zaujatosť – keď odrážajú zjavný (napr.
priamo materiálny) vlastný záujem.

Študenti vytvárajú jednoduché argumenty
podložené subjektívnym uvažovaním alebo
prijateľným uvažovaním v známych, konkrétnych
kontextoch. Majú tendenciu používať skôr indukciu
zo skúseností sveta ako dedukciu z pravidiel,
podmienok alebo premís a dospievajú k naivným
záverom. Používajú kruhovú logiku na vyjadrenie
argumentu v abstraktnejších kontextoch.

Tab 2. – Úrovne rozvíjania zručnosti pre Prameň 2 – Hodnotiace uvažovanie

Prameň 3 – Rozhodovanie

Vysoká

Aspekt 3.1
Identifikuje rozhodovacie kritériá

Aspekt 3.2
Hodnotí možnosti

Aspekt 3.3
Testuje a monitoruje realizáciu

Študenti identifikujú viacero kritérií v rámci niekoľkých
rôznych a potenciálne konkurenčných kategórií (napr.
čas, náklady, vplyv, efektívnosť, dosah, kapacita atď.)
pre rozhodnutie v danom kontexte problému. Môžu
uprednostniť kritériá založené na relatívnej dôležitosti
pre dosiahnutie požadovaného výsledku.

Študenti hodnotia každú možnosť podľa celého
radu identifikovaných kritérií. Môžu vzájomne
identifikovať a porovnávať viaceré výhody
a nevýhody jednotlivých možností, aby určili, ktorá
bude, alebo je najpravdepodobnejšia, a dosiahnuť
tak najžiadanejší výsledok a čo najviac splniť kritériá
podľa priorít.

Študenti uplatňujú spravodlivé a primerané
indikátory na hodnotenie úspešnosti rozhodnutia.
Dokážu rozlíšiť tie výsledky, pozitívne aj negatívne,
ktoré sú priamym dôsledkom realizovaného
rozhodnutia, oproti tým, ktoré sú spôsobené
nepredvídanými inými podmienkami alebo
okolnosťami. Študenti dokážu určiť, ktoré
podmienky treba upraviť, aby sa výsledok zlepšil.

v programe Erasmus+
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Prameň 3 – Rozhodovanie

Stredná

Nízka

Aspekt 3.1
Identifikuje rozhodovacie kritériá

Aspekt 3.2
Hodnotí možnosti

Aspekt 3.3
Testuje a monitoruje realizáciu

Študenti identifikujú niekoľko kritérií, na základe
ktorých urobia rozhodnutie alebo záver v danom
kontexte problému. Svoj výber najdôležitejšieho
kritéria vedia odôvodniť.

Študenti hodnotia každú možnosť a identifikujú,
ktoré možnosti najlepšie spĺňajú každé z kritérií.
Dokážu zistiť, či niektoré z kritérií nevyhovuje daným
možnostiam. Študenti sú schopní identifikovať
silné stránky a limity nápadov na riešenie, ktoré sú
špecifické pre vlastnosti alebo výsledky týchto riešení.

Študenti dokážu vysvetliť pozorovaním alebo
analýzou údajov či rozhodnutie viedlo k želanému
alebo očakávanému výsledku. Dokážu identifikovať
hodnoverné vysvetlenia, prečo sa nedosiahol želaný
alebo očakávaný výsledok.

Študenti vytvárajú jednoduché kritérium,
podľa ktorého odôvodňujú svoje rozhodnutia.
Dokážu identifikovať jediné vhodné kritérium
z poskytnutého rozsahu, podľa ktorého sa
rozhodujú v kontexte problému.

Študenti hodnotia riešenia od najlepších po najhoršie
podľa daného jedinečného kritéria. Vyberú vhodné
riešenie alebo jednoduchý záver, ktorý spĺňa toto
jedinečné kritérium. Študenti dokážu identifikovať
prijateľnú silu a/alebo ohraničenie riešenia na
všeobecnej úrovni (t. j. také, ktoré je špecificky
limitované na toto riešenie).

Študenti správne identifikujú, či sa dosiahol alebo
nedosiahol želaný výsledok, a to z údajov alebo
z pozorovania implementovaného rozhodnutia.

Tab. 3 - Úrovne rozvíjania zručnosti pre Prameň 3 – Rozhodovanie
Kritické myslenie patrí medzi jednu z najnáročnejších zručností, ktoré sa majú vyu-

Bloomova taxonómia je metóda, ktorú vytvoril Benjamin Bloom (1965) na kategorizáciu úrov-

čovať na akejkoľvek úrovni vzdelávania. Kritické myslenie poskytuje študentom do-

ní rozumových schopností, ktoré študenti používajú na efektívne učenie. Bloomova taxonó-

statok nástrojov nielen na replikáciu informácií, ale aj na vytváranie nových vedomos-

mia má šesť úrovní: vedomosti, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie. Každá

tí, vyžaduje si však veľa plánovania a spätnej väzby. Pri bližšom pohľade na Bloomovu

z uvedených kategórií má za cieľ vytvoriť jednu úroveň abstrakcie zložitejšiu ako bola tá prvá.

taxonómiu je zrejmé, že pri príprave triedy na zručnosti kritického myslenia musíme
6

brať do úvahy viacero otázok, ktoré sme pre lepšiu predstavivosť doplnili o testovacie

Vedomosti

otázky .

Na vedomostnej úrovni Bloomovej taxonómie sú kladené otázky len na testovanie toho, či štu-

7

dent získal konkrétne informácie z vyučovacej hodiny. Na tejto úrovni sa pracuje s dátumami,
udalosťami, miestami a otázkami prečo. Študenti by napríklad mali priradiť k ich definíciám ďal	Adaptované z https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
7
	Kmeť,M.: Bloomova taxonómia (https://www.ff.umb.sk/mkmet/bloomova-taxonomia.html)
6
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Ďalšie testovacie otázky: povedzte, vymenujte, kto, kde, kedy, ktorý, ako nazývame, čo si

Ďalšie testovacie otázky: aplikujte, použite, demonštrujte, zostavte, vyriešte problém, vy-

pamätáte, čo vyjadruje ..., nájdite, napíšte, zopakujte, pomenujte, uveďte, čo viete, vyber-

berte, rozčleňte, rozdeľte, vysvetlite, dokumentujte.

te, priraďte, popíšte, reprodukujte, definujte.
Analýza
Porozumenie

Na úrovni analýzy sa od študentov bude vyžadovať, aby prekročili hranice vedomostí

Úroveň porozumenia Bloomovej taxonómie núti študentov prechádzať jednoduchým

a známe aplikácie a skutočne videli riešenia, ktoré môžu použiť na analýzu problému.

pripomínaním si faktov a cez ne porozumieť získanej informácii. Na takejto úrovni mysle-

Napríklad učiteľ slovenčiny sa môže opýtať, aké motívy boli za činmi hlavného hrdinu

nia budú schopní interpretovať fakty. Pri formulovaní otázok na porozumenie sa používa-

v preberanom románe. To si vyžaduje, aby študenti analyzovali postavu a dospeli k záveru

jú slová ako opisovať, kontrastovať, diskutovať, predpovedať alebo parafrázovať. Niektoré

na základe dôkladnej analýzy. Analytické otázky kladieme, keď používame slová ako ana-

bežné príklady pre túto kategóriu sú: Ako by ste preformulovali alebo inými slovami vy-

lyzovať, vysvetliť, preskúmať, odvodiť atď. Napríklad: Aké závery môžete vyvodiť. . . ? Ako

jadrili zmysel, význam...? Aké fakty alebo myšlienky naznačujú...? Aká je hlavná myšlienka

by ste klasifikovali. . . ? Ako by ste kategorizovali. . . ? Dokážete identifikovať rôzne časti. . . ?

……? Ktoré tvrdenia podporujú...? Ktorá odpoveď je najlepšia...?
Ďalšie testovacie otázky: určite ... podstatné znaky ..., uveďte podrobnosti, špecifikujte,
Ďalšie testovacie otázky: vysvetlite, povedzte vlastnými slovami, určite, opíšte, ako sa vás

vymenujte časti celku, prirovnajte, porovnajte, rozlíšte medzi, ako, vysvetlite (odôvodnite)

to týka, dajte do vzťahu, s čím to súvisí, interpretujte, zdôvodnite, objasnite, skontrolujte,

prečo, aké sú príčiny, aké sú dôsledky, ako by ste začali, aké sú kroky postupu, upravte,

opravte.

vymenujte problémy.

Aplikácia

Syntéza

Aplikačné otázky sú tie, pri ktorých musia študenti aplikovať alebo použiť vedomosti, ktoré sa naučili. Môžu byť požiadaní, aby vyriešili problém, pričom informácie, ktoré získali

Pri syntéze sa od študentov vyžaduje, aby dané fakty používali na vytváranie nových

v triede, sú nevyhnutné na vytvorenie praktického riešenia. Študent môže byť napríklad

teórií alebo predpovedí. Možno budú musieť získať vedomosti z viacerých predmetov

požiadaný, aby vyriešil na hodine Občianskej výchovy konkrétnu právnu otázku s použi-

a syntetizovať tieto informácie predtým, ako dospejú k záveru. Napríklad, ak je študent

tím Ústavy. Pri kladení otázky sa používajú slová ako dokončiť, vyriešiť, preskúmať, ilustro-

požiadaný, aby navrhol nový produkt alebo hru, očakávame, že bude syntetizovať získané

vať, ukázať atď. Niektoré bežné príklady pre túto kategóriu sú: Čo by malo za následok,

poznatky. Pri kladení syntetických otázok používame slová ako vymýšľať, predstavovať si,

keby…? Môžete využiť získané fakty na...? Aké kroky by ste použili na zmenu...? Aké fakty

vytvárať, skladať atď. Napríklad: Aké zmeny by ste urobili na vyriešenie...? Ako by ste sa

by ste si vybrali na zobrazenie...? Aké otázky by ste položili počas pohovoru?

zlepšili...? Čo by sa stalo, keby…? Môžete upresniť dôvod...?
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Ďalšie testovacie otázky: zhrňte, zovšeobecnite, dokážte, usporiadajte, utrieďte, navrhnite, formulujte, zostrojte, vysvetlite dôvody, navrhnite, koľko hypotéz môžete vytvoriť,
zložte, rozvíjajte, utvorte nové, vymyslite niečo nové, určite alternatívu.
Hodnotenie
Najvyššou úrovňou Bloomovej taxonómie je hodnotenie. Tu sa od študentov očakáva, že
posúdia informácie a dospejú k záveru, aká je ich skutočná hodnota alebo skrytý zámer,
ktorý je za nimi. Pri hodnotiacich otázkach používame slová ako vybrať, posúdiť, debatovať, odporučiť atď. Napríklad: Ako by ste zhodnotili…? Ako by ste porovnali nápady, resp.
ľudí...? Ako by ste mohli určiť…? Čo by ste si vybrali...?
Ďalšie testovacie otázky: posúďte, vyhodnoťte (zhodnoťte), uveďte argumenty pre a proti, podrobte kritike, ktoré sú dobré a zlé, ktoré sa vám páčia, zhodnoťte výsledok (dôsledky), uveďte výhody a nevýhody, diskutujte, oponujte, ilustrujte, podporte, obhajujte.
Dodržiavaním týchto pokynov môžu učitelia pomôcť študentom rozvíjať kritické zručnosti tak, aby boli schopní myslieť a konať tvorivo, pozitívne a efektívne čeliť výzvam
a prejaviť iniciatívu a podnikavosť v tom, ako myslia a učia sa. Tým sa súčasne vytvára
priestor na skutočný vplyv jednotlivca na rozličné aspekty života spoločnosti a na jej pozitívny sociálny a ekonomický rozvoj.
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Závery a odporúčania siedmeho okrúhleho stola
A. Sociálne a emočné učenie
VII.1

VII.2

V diskusii na tému sociálneho a emočného učenia je dôležité hľadať odpovede na štyri

VII.4

Prostredie zdravej konkurencie sa dá vytvoriť zaradením žiakov do skupín, ktoré sa vzá-

otázky: 1. Aké konkrétne sociálne a emočné vyučovacie praktiky používame vo svojej

jomne motivujú v snahe podať čo najlepší výkon. Dôležité je rozdeliť ich do skupín rov-

pedagogickej práci, 2. Ktoré z nich sa nám osvedčili, 3. Čo považujeme v tomto procese

nomerne, aby v nich boli zastúpení lepší aj slabší žiaci spolu. V podstate tu ide o spolu-

za prekážku, s ktorou sa stretávame v každodennej praxi a 4. Čo odporúčame a čím pod-

prácu, v rámci ktorej silnejší dokážu potiahnuť slabších a dostať ich v rámci motivácie

mieňujeme efektívnejšie rozvíjanie sociálno-emočných zručností v triede.

k výkonnosti na vyššiu úroveň, než na akej by boli, keby boli len skupina tých slabších.

Jednou zo základných sociálnych praktík počas výučby je motivácia žiakov k tomu, aby

VII.5 Príkladom motivácie na škole sú motivačné štipendiá pre odbory, o ktoré žiaci ne-

sa nebáli ozvať, aby sa nebáli vystúpiť. K tomu slúži celá škála hodnotenia, niekedy len

prejavujú veľký záujem. Tu si žiaci stanovené priemery strážia, pretože väčšina rodi-

slovného, alebo štandardné metódy známkovania drobnými známkami. Dôležité je

čov im peniaze z motivačného ponecháva na využitie vo vlastnej réžii. Keďže žiaci

nasmerovať hodnotenie tak, aby žiakov motivovalo k ďalšiemu skúmaniu danej prob-

chcú získať najvyššie štipendium, majú kontrolu nad svojimi študijnými výsledkami

lematiky a klásť podporné otázky, ktoré prebudia záujem a podnietia ich k rozvíjaniu

aj dochádzkou a sú aktívni aj na školských akciách. Ďalším motivačným faktorom je

témy. Bezpečné, otvorené a súčasne konkurenčné prostredie motivuje žiakov vystúpiť,

výber na zaradenie do programu Erasmus+ podľa študijných výsledkov, preplatenie

byť aktívni nielen v reakcii na podnety učiteľa, ale aj voči sebe navzájom.

jazykového certifikátu IELTS stanovenému počtu najlepších žiakov a príspevok na
absolvovanie kurzu v autoškole.

VII.3 Motivačným faktorom je aj duálne vzdelávanie. V rámci tohto systému motivačnou
zložkou je napríklad finančná odmena žiakom formou štipendií, ktoré ponúkajú za-

VII.6

K motivačným činiteľom sa ako príklad dobrej praxe dá uviesť verejná pochvala žiakov

mestnávatelia a perspektíva zamestnania po ukončení štúdia. Po zaradení do sys-

na stránke EduPage za účasť v rôznych súťažiach, výmenné stáže v programe Erasmus+

tému duálneho vzdelávania, štipendijného programu sa od žiaka očakáva, že pre-

v Českej republike alebo tiež finančná odmena rodičovskej rady na záver štúdia pre naj-

ukáže vedomosti minimálne na priemernej úrovni, bude mať výbornú dochádzku

šikovnejších žiakov a ich zaradenie na tabuľu cti. Jedným z najsilnejších motivačných

(žiadne neospravedlnené hodiny) a aj jeho správanie bude na požadovanej úrovni.

činiteľov je osobný príklad učiteľa, ktorý je pre žiakov vo všetkom vzorom a príkladom.

Do duálneho vzdelávania sú zaradení žiaci, ktorí prejavia záujem o štúdium daného

Dvadsať hodín kontinuálneho vzdelávania je vhodné zamerať na moderné vyučovacie

odboru a chcú sa zamestnať v danom povolaní.

metódy a prizývať odborníkov, ktorí dokážu človeka naučiť nové metódy aj používať.
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VII.7 Motivovať žiakov k aktivite a rozvíjať sociálno-emočné zručnosti pomáha celý rad

VII.10 Mentoring môže byť dvojsečná zbraň. Ľahko môže skĺznuť do výlučne negatívneho

metód, napríklad rôzne metódy typu Round robin na báze brainwritingu, kde sa

hodnotenia hodiny. Ak bude prebiehať na báze peer review , ústretového až priateľ-

pracuje v skupinách. Každá skupina niečo napíše, hodnotí a analyzuje, čo si potom

ského hodnotenia, pri ktorom sa najskôr vyzdvihnú silné stránky a nejde sa hneď po

medzi sebou spoločne vyhodnocujú, hľadajú navzájom inšpirácie, ktorý nápad je

negatívach, v takom prípade má svoje opodstatnenie. Samozrejme, že negatíva tre-

najlepší, čo je správne, čo nie je správne, čo vedeli a čo je pre nich nové. V ponuke je

ba odstrániť, ale takou formou, že mentor nie je kritik, ktorý prišiel hľadať nedostatky,

dnes veľké množstvo prameňov, z ktorých sa dá čerpať a zakomponovať do výučby

ale naopak, priateľským, kolegiálnym spôsobom upozorní, odporučí a poradí, čo sa

rozličné metódy zamerané na rozvoj kreatívneho a kritického myslenia.

dá zlepšiť, na čo sa treba viacej zamerať, čo si učiteľ počas hodín už nevšíma, alebo
mu kvôli rutine uniká. Ak by to fungovalo takto, potom môže byť pomoc mentora

VII.8 Najschodnejším spôsobom výmeny skúseností a zdieľania informácií medzi pedagógmi o uplatňovaní nových metód sú vzájomné rozhovory. Za predpokladu,

prínosná. Regionálne centrá, ktoré sa teraz zriaďujú a budú mať koordinátorov, by
mohli na tejto mentoringovej báze fungovať.

že motiváciou je snaha pedagóga posúvať svoju výučbu na hodinách dopredu
a o prekážkach a problémoch diskutovať. V súčasnosti je najväčším problémom ne-

VII.11 Dobrý mentoring je podmienený dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Dôležité

dostatočná podpora vzdelávania pre učiteľov zo strany štátnych inštitúcií. V ponuke

je aj to, kto „vyškolí“ mentorov, ako budú schopní pracovať v konkrétnom prostredí

súkromných vzdelávacích inštitúcií je celý rad školení, ktoré si však učiteľ musí zapla-

danej triedy, akú metodiku budú používať a kde bude končiť pomyselná hranica:

tiť. Mladým kolektívom pedagógov, v ktorých chýbajú starší a skúsenejší kolegovia,

Nie som tu preto, aby som robil hospitáciu, alebo kritickú spätnú väzbu, ale kon-

nezostáva iná možnosť, ako čo najčastejšie medzi sebou komunikovať o tom, čo

štruktívne zdieľal informácie dôležité pre skvalitnenie práce učiteľa pri rozvíjaní soci-

nové kto a ako uplatnil na hodine, aký zdroj informácií alebo metódu sa oplatí využiť.

álnych a emočných zručností. V takomto prípade to môže byť nová príležitosť, nová
cesta, po ktorej by sa ďalej uberal proces sociálno-emočného učenia.

VII.9 To, čo učitelia v rámci ďalšieho vzdelávania potrebujú, nie sú iba teoretické prednášky, ale nové postupy, pri ktorých budú mať možnosť zážitkovou formou si teó-

VII.12 Mentoring v tejto oblasti sa dá vnímať aj ako motivačný, aktivačný prvok pre pe-

riu aj vyskúšať, prejsť modelové situácie, ktoré ich naučia aplikovať nové poznatky.

dagógov, ktorí majú pocit, že stagnujú. Preto je dôležité vytvorenie priestoru na

Na druhej strane treba využiť možnosť, v rámci bezpečného prostredia pracovnej

stretnutia umožňujúce vzájomnú výmenu informácií, spätnú väzbu a povzbudenie

skupiny, získať od kolegov informácie a spätnú väzbu, ktorá je dôležitá a prínosná

do ďalšej činnosti. Okrem povinných predmetových komisií si ten, kto chce, čas na

pre pedagóga priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. Zamyslieť sa treba nad

takéto stretnutia nájde. Napríklad v pedagogických kluboch a na podobných prak-

formou pomoci zo strany mentora, ktorý sleduje pedagóga pri práci so skupinou

tických, neoficiálnych stretnutiach, sa dá najlepšie vyrozprávať si určité veci, ktoré

študentov, atmosféru pri vzájomnej interakcii pedagóg - študenti a pomáha mu

treba riešiť za pochodu, v rámci vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch.

skvalitniť proces výučby.
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VII.13 Procesu sociálno-emočného učenia by prospelo, keby bol na každej škole bez výnimky zriadený podporný tím, v ktorom by bol okrem špeciálneho pedagóga zaradený aj školský psychológ, ktorý by tam bol tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov.
Nedostatok školských psychológov sa rieši čiastkovým úväzkom, pri ktorom sa
spojí viacero škôl. Jeden zazmluvnený školský psychológ má v škole vyhradené dni
v týždni a hodiny v dňoch, v ktorých pracuje pre tú-ktorú školu.
VII.14 Limitujúcim faktorom pre zefektívnenie sociálneho a emočného učenia je čas.
Napríklad v susednom Rakúsku má každý typ učiteľa, podľa toho čo učí, rozdielny
úväzok. Nie je to 22 alebo 23 hodín, čo sú v našich podmienkach len základné úväzky. Bežná prax v našich školách je 27-28 vyučovacích hodín. To pri časovej náročnosti
bežnej byrokracie a prípravy učiteľa na nasledujúci deň znamená, že ku 27 hodinám
pribudnú ďalšie hodiny a ak nedajbože vypadne kolega, tak sa supluje a z 27 hodín
sa učí 35 hodín. To už nie je len limitujúci faktor času, ktorý chýba na skvalitňovanie
sociálneho a emočného učenia, ale je to aj na úkor zdravia.
VII.15 Na odborných školách je potrebné, aby majstrov odbornej výchovy robili tí najzručnejší, skúsení majstri z praxe. Získať dnes kvalitného človeka za ponúkaný plat je takmer
nemožné. Vytvoriť a udržať dobrý tím učiteľov odborného výcviku je ťažké, finančná
motivácia by mala byť lepšia, čo by iste prinieslo vyššiu kvalitu do školstva. Veľkú rolu
zohrávajú konkurenčné ponuky z externého prostredia, kde firma zamestná odborných učiteľov za dvojnásobok až trojnásobok platu. Následne žiaci prichádzajú o kvalitné odborné vedomosti a prax, ktoré sú to najdôležitejšie. Ďalej sa ako kritické ukazuje
nekvalitné celoživotné vzdelávanie založené iba na teoretických prednáškach, účasťou na ktorých učitelia získavajú kredity, ale nie nové skúsenosti. Jednoznačne treba
prepracovať celý systém celoživotného vzdelávania s orientáciou na odborníkov, ktorí
budú schopní pripraviť zážitkové formy vzdelávania, ktoré posunú človeka dopredu.
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VII.16 S povinnosťou systematického celoživotného vzdelávania úzko súvisí možnosť vý-

špeciálny pedagóg a učitelia. Je na škodu, že v katalógu vzdelávacích akcií takáto

beru vzdelávacích aktivít. Napríklad mnohé zážitkové psychologické vzdelávacie ak-

zážitková forma, pri ktorej sa teoretické informácie dajú prakticky vyskúšať, nie je.

cie realizované súkromnou vzdelávacou inštitúciou školstvo preplatiť nemôže, hoci

Školenia, ktoré sa preplácajú sú pripravené a znejú veľmi dobre, ale ich praktická

by bolo vhodné, aby ich mal možnosť absolvovať ktorýkoľvek výchovný poradca,

aplikácia prednášajúcimi je vo veľa prípadoch veľkým sklamaním.

B. Kritické myslenie
VII.17 Pri kritickom myslení si treba ujasniť, aké formy a metódy vedú k lepšiemu se-

v rámci skupiny spolu aj hodnotia, hovoria si čo áno, čo nie, niekto vie viacej, nie-

bapoznaniu a sebahodnoteniu žiakov. Ak sa má žiak čokoľvek naučiť, musí sa

kto vie menej a tak tí silnejší pomáhajú opraviť chyby tých slabších, ktorí sa aj takto

vedieť správne ohodnotiť. Na začiatok treba určite spoznať skupinu, triedu, na-

učia od zdatnejších rovesníkov.

staviť si pravidlá, ujasniť si, že žiaci sú v prostredí, ktoré ich nemá ubíjať, že sú
v bezpečnom prostredí pripravenom na to, aby kládli otázky, pretože na ne ur-

VII.19 Osvedčeným postupom je vedenie žiaka k tomu, aby sa sám vyjadril k svojim úvahám,

čite dostanú odpovede. Následne sa jednotlivé metódy volia podľa toho, o aké

k tomu, čo z nich bolo správne a čo nie, ako by sa ohodnotil. Je to spôsob, ktorý učí žiakov

učivo a skupinu žiakov ide. Je na uvážení učiteľa, ktoré konkrétne metódy a pro-

kritickému mysleniu – objektívnemu hodnoteniu samých seba a zároveň aj spolužiakov.

striedky si zvolí.

Žiaci sú vo veku, kedy sa formujú ich názory a náhľad na svet okolo seba, niekedy to pre
nich môže byť náročné. Dôležité je pomáhať im vyrovnať sa s neúspechom, s nezdarom

VII.18 Práca učiteľa začína na triednických hodinách, kde sa spoznávajú nielen žiaci

alebo s tým, že ich nápad alebo návrh nie je jediný a stopercentný, aj keď je dobrý.

v triede navzájom, ale aj sami seba vo všeobecnosti. V relácii jednotlivých predmetov sa žiaci učia ďalej rozvíjať jednak hodnotenie vlastnej odpovede, ako aj

VII.20 Žiaci dokážu objektívnu kritiku lepšie prijať, ak poznajú svoje silné aj slabé strán-

hodnotenie výstupov spolužiakov takou formou, aby neboli príliš kritickí, aby do-

ky v jednotlivých oblastiach, v čom sú dobrí a kde majú ešte rezervy. Ak sa jedná

kázali úspešne a objektívne zhodnotiť výsledok práce. Tak svoj, ako aj spolužiakov,

o názor v rámci diskusie a jeho tvrdošijné presadzovanie, treba takéhoto žiaka viesť

alebo celoplošne skupiny či triedy. V rámci metód, ktoré v súčasnosti vystupujú do

k lepšiemu sebapoznaniu.

popredia, je to práca v skupinách, v ktorých žiaci pracujú aj tak, aby nesedeli len
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za lavicami, pretože potrebujú dynamiku diania. Rána bývajú pre deti kompliko-

VII.21 Skôr, než sa začne čokoľvek rozoberať v diskusii, treba si dohodnúť alebo pripomenúť

vané, kým prejdú z nočného spánkového režimu do pracovného tempa chvíľu to

pravidlá. Napríklad, že musia počkať, kým jeden dohovorí, nesmú si skákať do reči, jedno-

trvá a rozhýbanie a postupné navodenie pracovného tempa im robí dobre. Takže

ducho prejaviť rešpekt voči druhej osobe. A je jedno, či je to spolužiak, učiteľ alebo rodič,
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alebo ktokoľvek iný. Každý má priestor na slobodné vyjadrenie, a potom môžem adek-

VII.24 Jeden zo spôsobov realizácie praktickej maturitnej skúšky je obhajoba vlastného

vátnym spôsobom vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas. To, že sa žiaci v prvom ročníku

projektu. Študent pracuje na projekte, ktorý si sám vybral, alebo na téme, ktorú za-

nedokážu počúvať a skáču si do reči je problém, ktorý sa rieši na dennej báze. Častokrát

dal učiteľ. Skôr než začne žiak na takomto projekte pracovať, ujasňuje si pomocou

stačí jednoducho odbočiť od vzdelávacieho procesu, čiže základného učenia a rozvinúť

konzultanta, čo by chcel svojou prácou povedať, čo by chcel dosiahnuť. Študent má

diskusiu týmto smerom. Aby sa naučili rešpektovať, že jazyk, ktorý ovládajú, má viaceré

k dispozícii konzultanta a školiteľa, s ktorými pracuje počas školského roka. Na vlast-

úrovne, že si musia vyberať vyjadrovacie prostriedky a aj to, ako ich voliť v jednotlivých

nom projekte môžu pracovať aj študenti nižších ročníkov. Je dobré, ak si pri tom vy-

situáciách a keďže žijeme v demokracii, nemôžeme si ju mýliť s anarchiou.

tvárajú aj učebné pomôcky, ktoré im pri výučbe pomôžu lepšie spoznať, alebo lepšie
preniknúť do danej problematiky. Študent má byť schopný prezentovať a obhajovať

VII.22 Pri kritickom myslení je dôležité rozlišovať medzi informáciou a dôkazom. V rámci

svoje názory a stanoviská otvorene, jasne, slušne s podloženými faktami, prezentačne

akademických predmetov pri práci s akýmkoľvek textom sa osvedčilo používanie

na dobrej úrovni a zvládnuť bežnú komunikáciu i základnú odbornú terminológiu vo

metódy I.N.S.E.R.T. Žiaci si značia čo vedeli, čo nevedeli, čo počuli prvýkrát alebo nie-

svojom odbore. Najlepšie práce potom postupujú do rôznych súťaží.

čo si mysleli, že je inak, čiže je to práca s textom iná ako len hlasité čítanie pred celou
triedou a následné rozoberanie textov či áno alebo nie. Tu žiaci v priebehu svojho

VII.25 V úsilí o lepšie zvládanie kritického myslenia vo svojom predmete majú učitelia

čítania samostatne pracujú, označujú a ujasňujú si veci, ktoré vedeli alebo chápali

k dispozícii výrokovú logiku a Bloomovú taxonómiu, ktorá s ňou pracuje. Zaradenie

nejako inak. Pri odbornom výcviku žiaci píšu ročníkové práce na tému, ku ktorej si

výrokovej alebo predikatívnej logiky do učebného predmetu je na školách zried-

hľadajú literárne a iné zdroje a pod vedením konzultanta sa učia rozlišovať medzi

kavé. V Bloomovej taxonómii sa prechádza cez šesťstupňovú hierarchiu od najjed-

ich dôveryhodnosťou, medzi subjektívnym názorom a dôkazom. V tejto súvislosti je

noduchšieho prístupu k mysleniu žiaka až k tomu najzložitejšiemu. Možno by bolo

dôležité aj to, aby vedeli vysvetliť, čo vlastne do tej práce napísali.

vhodné upustiť od istých obsahov vzdelávania, ale muselo by to ísť celoplošne
a z vyšších miest. V súčasnej praxi každý učiteľ vie, čo je a čo by malo byť výstupom

VII.23 Pri práci s textom je dôležité, aby žiaci tým, že pracujú stále viac a viac s digitál-

jeho predmetu, a ako vidí svojho študenta na konci cesty v štvrtom ročníku. Ak je vý-

nym obsahom, dokázali odlíšiť kvalitnú informáciu od informácie, ktorá je neja-

roková logika naozaj vec, ktorá je dôležitá, vieme ju pretaviť do podoby, ktorú bude

kým spôsobom znehodnotená, či už zjavnou alebo skrytou manipuláciou autora,

študent využívať do konca svojho života. V takom prípade treba z obsahu vybrať to,

konšpiračnou teóriou a pod. Tu sa osvedčilo zapájať deti a pripravovať ich na účasť

čo žiaci naozaj potrebujú, alebo zvážiť, do akej miery to potrebujú. To je cesta, ktorá

v olympiádach kritického myslenia, čo je tiež cesta ako príklady kritického myslenia

by mohla uľahčiť pedagógom takéto smerovanie, teda nie vždy splniť od a po z to,

z predchádzajúcich rokov využiť a začleniť do prípravy na ďalší ročník. Je to podobný

čo hovoria učebnice, ale vidieť žiaka- absolventa na konci cesty tak, aby bol reálne

spôsob, ako sa žiak pripravuje na matematickú alebo fyzikálnu olympiádu. Je to pre

pripravený do života, a je jedno, či za akademické predmety alebo odborné pred-

žiakov jednak motivačné a súčasne im to aj pomáha ďalej rozvíjať kritické myslenie.

mety a posúvať sa ďalej a učiť to, čo bude potrebovať pre reálne využitie.
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VII.26 Je veľa možností, ako viesť žiakov od najjednoduchších otázok, ktoré spadajú do

teórie tam byť musí, avšak žiaci musia zapájať aj logiku. Aj učiteľ sa musí pozrieť

jednotlivých úrovní myslenia, až po tú najkomplikovanejšiu, ktorou je hodnote-

na balíček prezentovaného a adekvátne zhodnotiť, či naozaj všetko čo obsahuje

nie. Pri Bloomovej taxonómii sa stáva, že pedagóg si časom prestane uvedomovať

potrebujú žiaci vedieť a namemorovať, alebo ich to dokáže naučiť iným, zážitko-

tých šesť stupňov a automaticky sa prispôsobí, lebo vie, že v prvom ročníku sa

vým spôsobom, prostredníctvom aktivity. To učiteľovi uľahčí učenie, ušetrí čas aj

môže pýtať zhruba do druhého alebo tretieho stupňa a potom, tak ako žiaci po-

energiu. V tejto súvislosti by veľmi pomohlo zavedenie mediálnej výchovy ako

stupujú do vyšších ročníkov, dostáva sa až k tomu najvyššiemu stupňu. Bloomovu

samostatného predmetu, alebo ako témy do jednotlivých predmetov.

taxonómiu tak berie ako niečo prirodzené o čom sa nedebatuje, ale automaticky
VII.29 Frontálna výučba vo svojej klasickej forme kritické myslenie príliš nepodporuje.

používa.

Preto treba vyučovací proces obohacovať o projekty (fiktívne firmy, ročníkové práVII.27 Je dôležité, aby si žiaci systematicky budovali vedomosti, pretože ak ich nebudú

ce a pod.), ktoré pomáhajú rozvíjať samostatné premýšľanie nad zadanými úloha-

mať na požadovanej úrovni, ťažko sa budú dostávať na úroveň hodnotiaceho

mi, hodnotenie postupov a stratégií. Okrem toho treba žiakov čo najviac zapájať

uvažovania. V prvom ročníku aj v rámci učiva sú otázky, ktoré z toho vyplývajú,

do praktickej výučby. Učitelia sa snažia viesť žiakov k uvažovaniu nad problémom

jednoduchšie, potom sú skôr zamerané na overenie, či žiak počúva, či sa tomu

a hľadaniu riešení namiesto jednoduchého nasledovania určeného postupu.

venuje. Keď je balík vedomostí z každého predmetu bohatší, potom prichádzajú

Nestačí len postupovať podľa zásad rozvíjania kritického myslenia, ale v žiakoch

na rad otázky, čo si žiaci myslia, alebo, ako by porovnali, pomenovali, definovali

treba prebúdzať záujem a určitú skepsu, čo následne povedie ku kladeniu otázok.

alebo charakterizovali veci. Keďže majú viac a viac vedomostí, musia sa poze-

Tak vyučujúcim, ako aj sami sebe.

rať na to, čo vedia, z iného spektra. Čiže už nielen faktograficky, ale z vyšších
VII.30 S témou kritického myslenia treba spájať aj tému otvorenosti voči novým skú-

stupňov.

senostiam a aj tému všeobecného rozhľadu, ktoré je rovnako dôležité systemaVII.28 Pri učení ku kritickému mysleniu sa pedagóg často stretne s otázkou od žiaka,

ticky rozvíjať. V tomto smere treba ísť žiakom príkladom, prispôsobovať výučbu

načo mi to bude. Nie je jednoduché ponúkať žiakom kritické myslenie tak, aby

rozvíjaniu zručností spojených s orientáciou v súčasnej informačno-post-faktickej

videli zmysel toho, prečo je kritické myslenie zakomponované do vyučovacej ho-

dobe a prehlbovať tak ich záujem a motiváciu k poznávaniu. Väčší dôraz treba

diny a prečo sa od nich žiada, aby mali kritické myslenie v balíku svojich zručností.

klásť na tvorbu sprievodných študijných materiálov, koncipovaných podľa zásad

Keď to učiteľ zvládne, v mnohých prípadoch mu to ušetrí energiu a aj žiaci sú

rozvíjania kritického myslenia. Na školách treba podporovať pedagógov vo vyu-

pokojnejší a istejší. Treba pritom predchádzať memorovaniu, ktoré je už dávno

žívaní nových študijných materiálov a nasadzovaní iných vyučovacích praktík než

zastarané a venovať sa praktickým výstupom. Pri odbornom výcviku to bez lo-

len frontálneho učenia, a na strane druhej podporovať účasť žiakov v projektoch,

giky nejde. Či sú to akademické predmety alebo odborné predmety, istá dávka

praktickej výučbe, v programe Erasmus+ a pod.
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VII.31 Efektívne učenie zamerané na osvojenie si zručnosti kriticky myslieť dáva žiakovi

správne interpretovať údaje, na spôsobilosť vyvodzovať z dostupných informácií

lepšie predpoklady na sebarealizáciu, na úspešný život. Kritické myslenie musí byť

logické závery, rozlišovať fakty a domnienky, vyhodnocovať spoľahlivosť dôkazov

súčasťou efektívneho vyučovania s hlavným zameraním na spôsobilosť identifiko-

uvádzaných na podporu tvrdení a dôveryhodnosti autority a na spôsobilosť pre-

vať kľúčové myšlienky a predpoklady v argumentoch, rozpoznať dôležité súvislosti,

hodnocovať vlastné presvedčenie, rozhodovanie a riešenie problémov.
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