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Téma – Implementácia kritického myslenia do vzd. programov partnerských škôl  

Erasmus plus 2017 – 2019 

Gymnázium sv. Jána Bosca sa stalo koordinátorom projektu zameraného na budovanie 

partnerstva škôl so Salesian School v Chertsey aj v období 2017 – 2019. Témou tohto 

projektu je Rozvoj kritického myslenia vo vyučovacích predmetoch geografia, dejepis, 

náboženstvo a informatika.  

Plánovanými aktivitami na oboch partnerských školách je vyučovanie kooperatívnou 

a skupinovou formou v anglicko-slovenských skupinách, dejepisné exkurzie a geografické 

vychádzky. Výstupmi budú písomnosti a referáty uplatňujúce stratégie kritického myslenia, 

objektívneho hodnotenia a vyjadrenie vlastného názoru. 

Plán nadnárodných projektových stretnutí: (stretnutia učiteľov) 

- 1. stretnutie - apríl 2018 

Koordinátor projektu so svojím pracovným tímom navštívi partnerskú školu v UK, aby 

prejednal detaily prvej spoločnej aktivity a dohodol témy, ktoré budú predmetom 

študentských diskusií. 

- 2. stretnutie - september 2018 

Tímy projektu oboch partnerských škôl sa stretnú na Slovensku, aby vyhodnotili priebeh a 

výsledky prvej etapy projektu a zároveň prerokovali ďalšie postupy plánovanej aktivity a 

oboznámili sa s prostredím, v ktorom sa bude realizovať daná aktivita. 

- 3. stretnutie - apríl 2019 

Slovenský tím spolu s partnerskou školou navštívia a dohodnú podmienky nadchádzajúcej 

aktivity s vysokou školou v Londýne, na ktorej bude prebiehať debatná súťaž študentov oboch 

škôl s využitím osvojenej kompetencie kritického myslenia. Zároveň oba tímy vyhodnotia 

predošlú aktivitu. 

- 4. stretnutie - september 2019 

Toto stretnutie prebehne na pôde Slovenskej republiky. Realizátori projektových tímov sa 

dohodnú na priebehu a forme záverečnej aktivity a prediskutujú podrobnosti plánovaných 

výstupov. 

 

 

 

 



Vzdelávacie aktivity:  

C1 

Miesto projektového stretnutia: Salesian School, Chertsey 

Počet učastníkov z Cirkevnej spojenej školy: 28 (24 študentov, 4 pedagógovia) 

Trvanie: 5 pracovných dní  

Jún 2018: Podrobné predstavenie techniky kritického myslenia našim študentom a to britským 

vyučujúcim, ktorý tieto techniky ovláda a využíva v praxi. Pozorovať na vybraných hodinách, 

čo je kritické myslenie a v ktorých oblastiach sa dá využiť, taktiež osvojiť si techniky 

kritického myslenia. Vytvoriť v skupine s britskými študentmi spoločný výstup, písomnou 

alebo ústnou formou. Kritické myslenie chceme využívať na vybraných predmetoch, preto sa 

tohto stretnutia zúčastnia žiaci jednej triedy vo veku 15-16 rokov a vyučujúci predmetov, v 

ktorých chceme kritické myslenie rozvíjať, a to náboženstvo, dejepis, geografia a informatika. 

C2 

Miesto projektového stretnutia: Cirkevna spojena škola, Bardejov, Slovensko 

Počet učastníkov zo Salesian School v Chertsey, UK: 22 (20 študentov, 2 pedagógovia) 

Trvanie: 5 pracovných dní  

Október 2018: Britskí pedagógovia, ktorí sa zúčastnia pobytu na Slovensku, budú rozvíjať 

kritické myslenie v heterogénnych skupinách a zhodnotia prezentačné zručnosti pracovných 

tímov a budú usmerňovať pracovné skupiny. Britskí študenti budú na pôde školy, ale aj v 

teréne (návštevou rôznych inštitúcií) oboznámení s problematikou regionálnych dejín. Po 

zhromaždení potrebných informácií, spracujú tieto poznatky v medzinárodnej skupine a 

vyjadria svoje postrehy a postoje použitím kritického myslenia. Britskú skupinu študentov 

budú tvoriť vybraní žiaci, ktorí prešli výberovým konaním, teda študenti, ktorí sa pripravujú 

na záverečné skúšky z vybraných predmetov a majú aktívny záujem spolupracovať na témach 

týkajúcich sa GEG, DEJ, KNB, INF. Študentov budú sprevádzať 2 pedagógovia, a to učitelia 

geografie a dejepisu. 

 

C3 

Miesto projektového stretnutia: Salesian School, Chertsey 

Počet učastníkov z Cirkevnej spojenej školy: 28 (24 študentov, 4 pedagógovia) 

Trvanie: 5 pracovných dní  

Jún 2019: Kľúčovou aktivitou tejto výmeny bude záverečná rétorická súťaž - "Public 

Speaking", ktorá bude hodnotená odbornou komisiou a to pedagógmi pôsobiacimi v 

partnerskej škole, aj na Univerzite v Londýne. Táto súťaž bude prezentáciou schopnosti 



spracovať tému a kriticky myslieť. Hodnotiť sa budú myšlienkové postupy a schopnosť 

argumentácie. Súťaži bude predchádzať aktívna príprava študentov v heterogénnych 

skupinách a to nielen štúdiom materiálov v školskom prostredí, ale aj štúdiom v teréne 

(návšteva inštitúcií, dotazníky, ankety, atď. ). Účastníci si nielen vymenia potrebné 

informácie, ale budú spolupracovať v rámci spracovania informácií a u slovenských študentov 

sa značne prehĺbia jazykové a komunikačné zručnosti. Skupinu slovenských študentov bude 

opäť tvoriť jedna trieda žiakov vo veku 15-17 rokov a sprevádzať ich budú pedagógovia 

vyučujúci predmety, ktorých sa tento projekt týka. 

 

C4  

Miesto projektového stretnutia: Cirkevna spojena škola, Bardejov, Slovensko 

Počet učastníkov zo Salesian School v Chertsey, UK: 22 (20 študentov, 2 pedagógovia) 

Trvanie: 5 pracovných dní  

Október 2019: V rámci štvrtej mobility budú študenti oboch partnerských škôl pracovať v 

skupinách a ich úlohou bude spracovať jednotlivé témy v rámci štyroch predmetov: dejepis, 

geografia, informatika a náboženstvo. Témy budú spracovávané prostredníctvom postupov 

kritického myslenia a ich obsahom nebudú definitívne fakty, ale naopak otázky a podnety, 

ktorých cieľom bude kritické myslenie vyvolať. Každá skupina spracuje najmenej tri témy a 

výsledný zborník spracovaných tém (portfólio) bude možné využiť pre rozvoj kritického 

myslenia ostatných študentov partnerských škôl. Tento zborník pripravia všetci účastníci 

študijných pobytov v tomto projekte, v spolupráci s 20 britskými študentmi a 2 pedagógmi, 

ktorí boli vybraní vo výberovom konaní na partnerskej škole a ktorí sa aktívne zaoberajú 

kritickým myslením. 

 

VÝSTUPY PROJEKTU: 

-plánujeme vydať zborník  v elektronickej podobe o kritickom myslení s metodikou a 

konkrétnymi témami zameranými na regionálne dejiny a výzvy modernej Európy 

- zavedieme metódu kritického myslenia do vyučovacieho procesu najprv v rámci predmetov 

vyučovaných v druhom cudzom jazyku, následne aj v ostatných predmetoch 

- zorganizujeme otvorené hodiny pre stredoškolákov aj samotných pedagógov prejavujúcich 

záujem o kritické myslenie 

- na školskej webovej stránke ponúkneme zostrih týchto otvorených hodín 

- vytvoríme verejný blog, kde budú prebiehať diskusie k danej problematike v slovenskom aj 

anglickom jazyku 



- v rámci školy plánujeme vytvoriť rétorický krúžok "Public Speaking", kde sa žiaci budú 

pravidelne venovať využívaniu kritického myslenia pri prezentovaní svojich názorov 

ŠÍRENIE VÝSLEDKOV PROJEKTU: 

Po každej mobilite účastníci projektu urobia výstup svojej aktivity pre študentov našej školy v 

podobe prednášky, besedy, otvorenej hodiny, diskusných klubov. Prostredníctvom besedy 

upovedomíme aj rodičov našich študentov o spôsoboch rozvíjania a praktizovania kritického 

myslenia v každodennom živote. Pripravíme workshopy pre širokú verejnosť. Vytvoríme 

fotodokumentáciu , videozáznamy a sprístupníme konkrétne výstupy z projektu elektronicky 

na našej webovej stránke, na sociálnych sieťach (FB stránka školy) aj v miestnych médiách. 

Videozáznam zhrňujúci priebeh a výsledky projektu zverejníme prostredníctvom 

www.youtube.com a tiež prostredníctvom lokálnej televízie. Kritické myslenie predstavíme aj 

na medzinárodnej konferencii "Go bilingual", ktorú naša škola už dvakrát úspešne 

zorganizovala. 


