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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola práca s odbornou literatúrou a diskusia na tému metódy rozvoja 

kritického myslenia, princípy kritického myslenia. Kritické myslenie považujeme v súčasnej dobe, 

kedy sú žiaci zahltený informáciami z rôznych zdrojov, za dôležitú schopnosť a zručnosť v rámci 

celoživotnej výbavy vzdelaného jedinca a jednu z najočakávanejších schopností aj v rámci profesijnej 

kariéry.  

Kľúčové slová: kritické myslenie, metódy, princípy, objasnenie pojmov. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Metodologické okienko. 

2. Metódy a princípy kritického myslenia. 

3. Zdieľanie skúseností. 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: Kritickosť myslenia je schopnosť nepodliehať vnucujúcemu sa vplyvu cudzích myšlienok a 

názorov, ale prísne a správne ich hodnotiť, vidieť v nich pozitívne a negatívne stránky. 

Kritickosť myslenia sa však neprejavuje len k cudzím, ale i vlastným názorom a myšlienkam. 

 

Program stretnutia: 

1. Kritické myslenie – práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusný kruh, hodnotenie a výber metód. 

3. Výmena pedagogických skúseností, expertné skupiny. 

4. Záver. 

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe aktivity metodologické okienko sme si zadefinovali jednotlivé zložky kritického 

myslenia: 

Zložkami kritického myslenia sú:  

 zameranie sa na problém, jeho identifikácia a objasnenie, 

 spoliehanie sa na empirické dôkazy,  

 používanie relevantných údajov a informácií,  

 overovanie dôkazov pomocou opakovania,  

 analýza argumentov,  

 posudzovanie dôveryhodnosti zdroja, 

 dozerať na vplyv autority,  

 používanie logického usudzovania, 

 vyhýbanie sa logickým nesprávnym úsudkom, 

 prihliadanie na hľadisko inej osoby, 

 anticipácia dôsledkov vlastnej činnosti,  

 využívanie praktickej logiky, ktorá umožňuje hlboké pochopenie kontextu situácie, 

 učenie sa učiť,  

 určenie potrebnosti dodatočnej informácie,  

 vytváranie logického konfliktu, 

 kritika analogických argumentov,  

 hodnotenie štatistickej informácie a zovšeobecnení. 

 

Zhodli sme sa, že medzi metódy, ktoré podporujú rozvoj kritického myslenia, patria: 

 

Metóda:What you Know – what you Want to know – what you Learned.  

               Čo o téme už viem – čo by som chcel vedieť – čo som sa naučil.  

 

Ide o čitateľskú stratégiu podporujúcu aktívne učenie sa, ktorá sa dá použiť aj v tradične 

orientovanom vysvetľovaní učiva na bežných vyučovacích hodinách. Podporuje kritické myslenie a 

interakciu žiaka a učiteľa navzájom. Žiak vypĺňa tabuľku, ktorá obsahuje tri stĺpce: do prvého si 

vyplní pred čítaním to, čo už o téme vie, do druhého pred čítaním doplní, čo by sa o téme chcel 

dozvedieť a do posledného po prečítaní textu napíše, čo sa z textu dozvedel. 

 

Situačné metódy: 

-sú založené na prehľadnej, riešiteľnej, primeranej a vhodnej problémovej situácii. Sú to vlastne 

modelové situácie vychádzajúce z reálnych udalostí, ktoré treba vyriešiť. Majú viac riešení a často 

vyžadujú komplexný prístup, vedomosti z rôznych predmetov.  

Patria sem tieto metódy:  

• rozborová metóda,  

• metóda konfliktných situácií, 

• metóda incidentu,  

• metóda postupného zoznamovania sa s prípadom. 

 

Škola sa každoročne zapája do programu NUCEM – (Národný ústav certifikovaných meraní) e-

testovanie. testovania sú  rozdelené pravidelne na obdobie jeseň a jar školského roka so zameraním na 

slovenský jazyk a literatúru, matematiku, a cudzie jazyky, finančnú gramotnosť a čitateľskú 

gramotnosť pre jednotlivé ročníky.  

V tomto šk. roku je e-testovanie zamerané na čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie pre tretie  

ročníky. Zúčastnia sa triedy III.B a III.C v mesiaci október 2021. 

 

Počas prvého októbrového týždňa sa konala a bude konať aktivita predmetovej komisie cudzích 

jazykov – Európsky deň jazykov. Žiaci II. ročníka (II.B)  pripravili pre žiakov 1. ročníka aktivity –

súťažný kvíz s otázkami zameranými na cudzie jazyky.  Žiaci pracovali v tímoch.  Aktivitou sa 



rozvíjal vzájomná spolupráca, vyhodnotenie správnej odpovede a kritické myslenie.  

 

Aktivita členky krúžku v rámci mimoškolskej činnosti – Sledovanie a následná diskusia k filmu 

s témou šikanovanie. Film bol sledovaný v cudzom jazyku 

 

Členky pedagogického klubu rozobrali možnosti doučovania žiakov (na základe projektu 

vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR).  Bolo by vhodné pre žiakov so 

sociálne znevýhodneného prostredia.  Ide však o jednotlivcov. 

 

Odborná literatúra:  

- Stratégie rozvoja kritického myslenia (Kritické argumentovanie, debatovanie, písanie 

a organizovanie poznatkov), M. Kosturková, J. Ferencová, vyd: Woters Kluwer 

- portál Zmudri.sk (video: Kritické myslenie) 

 

Odporúčame uvedené metódy implementovať do edukačnej praxe vo výučbe cudzích jazykov 

a odborných predmetov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 



10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 


