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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola organizácia tvorivej dielničky k rozvoju čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia. Spoločne sme zdieľali nápady a kreatívne návrhy členov klubu, 

medzigeneračne sme diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: tvorivé dielničky, čitateľská gramotnosť, výmena medzigeneračných skúseností. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodná evokácia skúseností. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia. 

Program stretnutia: 

http://www.sossknm.sk/


 

1. Evokácia – skupinový clustering. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba OPS – Párové porovnávanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Ak hovoríme o rozvíjaní kritického myslenia vo výchovno-vzdelávacom procese, rozumieme tým 

schopnosť posúdiť nové informácie, pozorne a kriticky ich skúmať z viacerých perspektív, tvoriť si 

úsudky o ich vierohodnosti a hodnote, posúdiť význam nových myšlienok, informácií pre vlastné 

vyhodnotenie. 

Kritické myslenie je komplex myšlienkových operácií začínajúcich informáciou a končiacich prijatím 

rozhodnutia. Jeho podstatou je snaha vlastným úsudkom dôjsť k pravde. Odporúčame aplikovať štyri 

etapy vývoja kritického myslenia:  

1. reflexívne hodnotenie – celkové, globálne na základe dojmu,  

2. kriteriálne hodnotenie – rešpektovanie a vytváranie kritérií hodnotenia, 

3. zvažovanie váh kritérií – vytváranie hierarchie jednotlivých kritérií, voľba priorít, 

4. argumentácia – vo všetkých uvedených etapách sa dieťa učí argumentovať, dokazovať, 

diskutovať, ponúkať a prijímať kompromisy, učí sa kon- štruktívne riešiť problémy.  

 Skutočný proces učenia sa začína až vtedy, keď sa snažíme riešiť problémy a odpovedať na otázky, 

ktoré vyplývajú zo zadania úlohy.  

Odporúčame, pre rozvoj kritického myslenia pamätať na: 

 1. motiváciu pre náročnosť, ktorú vyvoláva kritické myslenie;  

2. poznatky o schopnostiach kritického myslenia;  

3. tréning štruktúry pre uľahčenie transferu medzi súvislosťami; 

 4. metapoznávací monitoring.  

K aplikácii týchto zložiek do vyučovacieho procesu je potrebná súhra afektívnej, kognitívnej aj 

konatívnej dimenzie.  

- kritické myslenie vyžaduje primeranú motiváciu k zvládnutiu náročného psychického úsilia 

vyplývajúceho z konkrétnych kognitívnych a afektívnych aktivít. Predpokladá sa antidogmatizmu a 

flexibilita, ochota hodnotiť informácie objektívne a pochopenie rozdielov medzi racionalizáciou a 

usudzovaním. Tieto nekognitívne aspekty kritického myslenia predpokladajú schopnosť a motiváciu 

posudzovať problémy. 

Aby učiteľ ľahšie zabezpečil transfer medzi súvislosťami a metapoznávacím monitoringom, vyžaduje 

sa správna aplikácia rôznych metód a foriem podporujúcich rozvoj kritického myslenia. Zhodujeme 

sa, že ak sa kritické myslenie nevhodne uplatňuje v nových súvislostiach, nie je vždy úspešné. Preto 

sa obvykle vyžadujú stratégie, ktoré tento proces uľahčujú (aplikácia príkladov a výber poznatkov, 



ktoré môžu pôsobiť ako vybavovací kľúč). Usudzovanie, riešenie problému a učenie sa závisia od 

kapacity kódovať a manipulovať s príbuznými poznatkami. Cieľom štruktúrneho tréningu je naučiť 

žiaka, aby si uvedomil, kedy môže platne využiť svoje schopnosti. Výkonnou a regulačnou funkciou 

kritického myslenia ja metapoznávanie. Je založené na hodnotení vlastných poznávacích schopností 

a ich využití pri vyvodzovaní záverov o úrovni vlastného myslenia a učenia sa.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa č.117, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto 

Dátum konania stretnutia: 06. 12. 2022 

Trvanie stretnutia: od..15.30..hod do..18.30...hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Edita Kormanová  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, Kysucké 

Nové Mesto, 024 01 

2. Mgr. Karol Kubica  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, Kysucké 

Nové Mesto, 024 01 

3. Mgr. Štefan Mitka  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, Kysucké 

Nové Mesto, 024 01 

4. PhDr. Janka Poláčková 

Moravcová 

(neprítomná 

z dôvodu 

PN) 

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, Kysucké 

Nové Mesto, 024 01 

 


