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1. Zhrnutie  

 

Cieľom projektu LELLE 2 je zvýšiť efektívnosť stredoškolského vzdelávania pomocou rozvoja 

troch kľúčových kompetencií: 

kritické myslenie (KM),  

riešenie problémov (RP),  

riadenie vlastného procesu učenia sa (RVPU). 

Po nadobudnutí týchto kľúčových kompetencií by mali žiaci dosahovať lepšie učebné výsledky, 

lepšie a rýchlejšie riešiť úlohy a budú viac motivovaní dosahovať vyššie ciele. Žiaci po ukončení 

strednej školy by mali mať lepšie schopnosti uplatniť sa na trhu práce. Prispeje to tak k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti hospodárstva ich domovských krajín a európskej ekonomiky ako celku. 

 

Tento projekt podporuje učiteľov pri adaptácii príkladov dobrej praxe v oblasti spolupráce 

a inovácií s cieľom rozvíjať zručnosti žiakov stredných škôl „učiť sa učiť“. 

Rozvoj kľúčových kompetencií sa dosiahne pomocou vypracovania piatich inovatívnych 

výstupov: 

1. Zbierka príkladov dobrej praxe k rozvoju vzdelávacích zručností 

2. Učiť, ako učiť – vzdelávanie učiteľov stredných škôl  

3. Hodnotenie vzdelávacích zručností žiakov stredných škôl  

4. Pedagogické materiály pre rozvoj vzdelávacích zručností 

5. Európska brána rozvoja vzdelávacích zručností (Gateway, web stránka) 

Tento dokument je záverečným dokumentom prvej fázy projektu. V rámci tohto výstupu sme 

realizovali výskumný program, zostavili glosár a urobili výber príkladov najlepšej praxe, ktoré sa 

využijú pri vypracovaní ďalších výstupov projektu.  

Výskum 

Výskum sa realizoval v novembri a decembri 2018, analýza bola vypracovaná v januári 2019. 

Každý zo siedmich partnerov zrealizoval skupinový rozhovor s učiteľmi stredných škôl, 

zástupcami organizácií a školiteľmi, ktorí sa podieľajú na stredoškolskom vzdelávaní. Spolu  sa na 

rozhovoroch zúčastnilo 61 učiteľov zo stredných škôl a 10 obchodných partnerov z 9 organizácií. 



 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto 

publikácia (komunikácia) odzrkadľuje iba názory autora a Komisia 

nie je zodpovedná za akékoľvek využitie informácií, ktoré sú jej 

obsahom. Číslo projektu: 2018-1-HU01-KA201-047839 

 
Kolegovia z 3 výskumných organizácií prijali pozvanie podieľať sa na vypracovaní tejto 

výskumnej štúdii. 

Do výskumu bolo zapojených 10 vzdelávacích organizácií: 6 z nich boli klasické gymnáziá, 3 

alternatívne stredné školy a 1 alternatívna stredná odborná škola - gymnázium. Výskumnú vzorku 

tvorili kolegovia zo stredných škôl, partnerské organizácie, stredné školy, partneri z univerzít 

(ďalšie organizácie), brána eTwinningovej platformy školského vzdelávania. 

Dokument obsahuje príklady dobrej praxe, 19 na rozvoj kritického myslenia, 17 na rozvoj 

riešenia problémov a 20 na riadenie vlastného procesu učenia sa.  Pozri prílohy č. 3 - 5. 

Výber príkladov dobrej praxe z výsledkov výskumu  

V nadväznosti na výskumnú správu O1 a diskusiu na nadnárodnom projektovom stretnutí 

v Bratislave sa projektoví partneri dohodli na podrobnejšom rozpracovaní jednotlivých častí 

príkladov dobrej praxe, ktoré boli spracované vo fáze výskumu. Následne sa potom vybralo po 

10 najlepších príkladov dobrej praxe z každej kompetencie (kritické myslenie, riešenie problémov, 

riadenie vlastného procesu učenia sa).   

 

LELLE 2 Tabuľka príkladov dobrej praxe 

 Kritické myslenie Riešenie problémov 
Riadenie vlastného 

procesu učenia sa  

1 Metóda mozaiky  

C, A 

Učenie založené na riešení 

problémov  

C, A 

Sprievodca kariérou 

C, A 

2 Riadené čítanie 

S, B 

Rozhodovanie a flexibilita 

(podnikateľské zručnosti) 

C, A 

Uzatvorenie dohody 

C, I 

3 Cinquain 

S, A 

Analýza problémov 

prostredníctvom piesní  

C, I 

Emocionálny denník 

S, I 

4 Časová os  

S, I 

Krátky prieskum  

C, B 

Personalizované 

učenie sa  
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C, A 

5 Analýza reklám  

C, I 

Stolové hry  

C, A 

„Peer“ mediácia  

S, I 

6 T-Table  

S, B 

Porovnávanie modelov  

C, A 

Osobná „Swot“ 

analýza  

S, I 

7 Analýza slávnych prejavov 

S, I 

Je tvoj odhad taký dobrý ako 

môj?  

C, I 

Schéma myslenia  

S, I 

8 Debata 

C, A 

Písomný Brainstorm 

S, B 

Slobodná voľba úloh 

podľa typov 

inteligencie podľa 

Gardnera 

C, A 

9 E-U-R Metóda 

S, I 

Červené/Zelené svetlá 

S, I 

Hodnotiace cvičenia 

podľa úrovní 

náročnosti 

S, B 

10 Komplexné hodnotenie  

C, A 

Učenie sa z chýb  

S, A 

Dráma vo vzdelávaní  

C, I 

 

Vysvetlivky:  

Náročnosť úloh : jednoduchá (S) – komplexná (C),  

Úroveň rozvoja zručnosti: základná (B) – stredne pokročilá (I) – pokročilá (A) 

 

Nasledujúce úlohy budú:  vypracovať vzdelávací materiál pre stredoškolských pedagógov, ktorý 

bude vychádzať z vybraných príkladov dobrej praxe a vypracovať hodnotiaci nástroj na meranie 

troch kľúčových kompetencií žiakov stredných škôl. 

 

 


