
TVORIVÁ TRIEDA 
 

Program pre študentov magisterského štúdia učiteľstva  
pre 2. stupeň ZŠ – prírodovedné predmety   

 
Variant B 

 
 
Prednášky a workshopy 
 
Modul 1  - Tvorivá trieda pre všetkých 
 

Lektorka/lektor Téma  Forma Rozsah  
vo vyučovacích 

hodinách 

Termín 

Vladimír Burjan Pojatie profesie učiteľa 
Čo dnes znamená byť učiteľom? 
Čo je zmyslom jeho práce, aké 
by si mal klásť ciele? Čo spadá 
do jeho kompetencie a čo už je 
úlohou iných? Keď tieto otázky 
kladieme učiteľom, dostávame 
široké spektrum odpovedí, často 
protichodných. Budeme hovoriť 
o tom, aké rôzne pojatia 
profesie učiteľa existujú a každý 
účastník sa pokúsi zistiť, ku 
ktorému z nich má najbližšie. 

Interaktívna 
prednáška/workshop 

1/1 10.11.2018 
8.00 – 9.30 

Vladimír Burjan Reflexia a spätná väzba 
učiteľa 
Ak máte toľko práce, že nemáte 
nikdy čas o svojej práci 
premýšľať, tak ju 
pravdepodobne nebudete robiť 
najlepšie ako sa dá. Každý 
učiteľ by si preto mal z času na 
čas položiť niekoľko otázok: 
prečo vlastne učí, čo chce 
u žiakov dosiahnuť, ako sa mu 
to darí a či by sa to nedalo robiť 
lepšie. Na niektoré odpovede 
môže prísť sám (reflexiou), na 
niektoré by sa mal opýtať 
žiakov, kolegov či rodičov 
(spätná väzba). Povieme si, ako 
na to. 

Interaktívna 
prednáška/workshop 

1/1 10.11.2018 
9.45– 11.15 

David Králik Kolbov cyklus vo vyučovaní 
(Ako dať sám sebe feedback, 
či si zreflektovať hodinu - 
automentoring) 
Keď sa dnešných učiteľov  z 
praxe spýtate, či už videli 
natočenú svoju hodinu, drvivá 
väčšina odpovie, že nie. 

Interaktívna 
prednáška/workshop 

1/1 10.11.2018  
11.30-13.00  



A pritom, vidieť svoju hodinu 
a porozumieť, čo fungovalo 
a čím to bolo, čo nefungovalo 
a čo by som mohol vyskúšať 
nabudúce, je dar pre každého 
učiteľa, ktorý túži rásť 
a zlepšovať sa. 

Martin Kríž Vzdelávacie programy - 
štátne, školské a učiteľské; 
Plánovanie vyučovania.  
Slobodu Ti nikto nedá, musíš si 
ju vziať sám. O tom, čo sa budú 
deti v škole učiť, napokon vždy 
rozhoduješ Ty, učiteľ! 
Odvolávať sa na „zlé osnovy“ 
je výhovorka. Ako si naplánovať 
vyučovanie tak, aby bolo 
zmysluplné?  Začínajme s 
myšlienkou na koniec, koniec je 
ďaleko za bránami školy.  

Workshop 2 1.12.2018 
8.00-9.30 
 
 

Martin Kríž Tabuľky a taxonómie ako 
pomocník tvorivého učiteľa?  
„Quo vadis, homine? Ad 
astram, amici.“ Postavili ste si 
vznešené ciele? Chcete 
vychovať zo svojich žiakov 
samostatne mysliace bytosti? 
Ale čo to vlastne znamená a čo 
mám pre to u robiť na najbližšej 
hodine? Napokon, aj keď sa 
vyberiete na veľkolepú cestu 
okolo sveta, najprv sa musíte 
vymotať zo svojho sídliska. Ako 
si vytvoriť správnu navigáciu aj 
k tým najsmelším cieľom?   

Workshop 2 1.12.2018 
9.45-11.15 
 
 

Lukáš Bakoš Biznis pohľad na vzdelávanie 
Aké zručnosti sú potrebné v 
praxi ? 

Interaktívna  
prednáška 

2 1.12.2018 
11.30-13.00 
 

David Králik Automentoring v praxi 
Práca s vlastnou hodinou, ktorú 
zreflektujete prostredníctvom 
kolbovho cyklu učenia. 

Workshop  2 17.1.2019  
16.00-17.30  

Martin Kuruc Základné princípy skupinovej 
dynamiky  
Čo je skupinová dynamika, jej 
základné prvky, faktory, ktoré ju 
ovplyvňujú. Prečo by učiteľ mal 
dobre rozumieť princípom 
skupinovej dynamiky v triede. 

Interaktívna 
prednáška/workshop 
 

1/2 2.2.2019 
8.00-10.30 

Martin Kuruc Práca s malými skupinami v Interaktívna 1/2 2.2.2019 



triede 
Ako využiť potenciál malých 
skupín, podpora a bariéry 
motivácie práce žiakov 
v malých skupinách.  

prednáška/workshop 10.30-13.00 

Vladimír Burjan Individualizácia vzdelávania 
Štátom organizované povinné 
vzdelávanie stále zostáva do 
značnej miery hromadné, 
konfekčné, a to najmä 
z organizačných dôvodov. Školy 
nedokážu v praxi dostatočne 
realizovať individuálny prístup, 
ktorý by viac rešpektoval 
špecifiká jednotlivých žiakov. 
Budeme hovoriť o tom, prečo je 
to dôležité a ako je to možné 
v praxi robiť. 

Interaktívna 
prednáška/workshop 
 

1/1 21.02.2019 
16.00-17.30 

Ľubica Šoltésová Učiteľ a práca s emóciami 
O tom ako si vytvoriť pokojnú 
atmosféru v triede a zvládnuť 
emócie nielen u žiakov, ale aj u 
seba samých.  

Interaktívna 
prednáška/workshop 
 

1/1 2.3.2019 
8.00-9.30 
 

Ľubica Šoltésová Riešenie konfliktov metódou 
win win 
O metóde riešenia konfliktov 
bez porazených, kde učitelia i 
žiaci sú aktívne zapojení do 
spoločného riešenia problémov. 
Formou zážitkových aktivít a 
ich reflektovania.  

Workshop 2 2.3.2019 
9.45-11.15 
 

Ivan Kalaš Digitálne technológie v 
poznávacom procese 
Učme sa ich používať 
primerane a bezpečne, 
poznajme ich potenciál 

Interaktívna 
prednáška/workshop 
 

1/1 2.3.2019 
11.30-13.00 

Vladimír Burjan Klíma školy a (fyzické) 
prostredie školy 
V našich diskusiách o školstve 
sa tradične venuje veľa 
pozornosti obsahu a metódam 
a prehliadajú sa iné faktory, 
ktoré majú veľký vplyv na 
efektívnosť vzdelávania. Patrí 
medzi ne predovšetkým klíma 
školy. Budeme hovoriť o tom, 
prečo je dôležitá, čo všetko ju 
spoluvytvára a aká by mala byť, 
aby výchovno-vzdelávací proces 
prebiehal optimálne.   

Interaktívna 
prednáška/workshop 
 

1/1 21.3.2019 
16.00-17.30 



Vladimír Burjan Ako na hodnotenie žiakov?  
Každý učiteľ bez ohľadu na typ 
školy a aprobáciu musí hodnotiť 
žiakov. Správne hodnotenie 
môže významne podporovať 
učenie sa žiakov, nesprávne ho 
môže doslova sabotovať. Ako 
teda správne hodnotiť žiakov 
a čoho sa pritom vyvarovať?  

Interaktívna 
prednáška/workshop 
 

1/1 4.4.2019 
16.00-17.30 

 
 
 
Modul 3 - Tvorivý učiteľ prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ 
 

Lektorka/lektor Téma  Forma Rozsah  
vo vyučovacích 

hodinách 

Termín 

Dagmar Môťovská 
Rastislava Haláková  

Hejného metóda vyučovania 
matematiky 
Prečo Hejného metóda a ako 
na to? 

Interaktívna 
prednáška/workshop 

1/5 6.4.2019 
8.00-13.00 

Ľubomír Held Konštruktivizmus vo 
vyučovaní chémie 

Interaktívna 
prednáška/ 
workshop 

1/2 27.4.2019 
8.00-10.30 

Ivan Kalaš Konštruktívne vyučovanie s 
podporou digitálnych 
technológií  na 2. stupni ZŠ  
 

Interaktívna 
prednáška/workshop 

1/2 27.4.2019 
10.45-13.15 

Renáta Tóthová Konštruktivizmus vo 
vyučovaní fyziky 
Môžu žiaci sami „objaviť“ 
niektoré  zákonitosti vo fyzike? 
Budete experimentovať, stanete 
sa na chvíľu žiakmi. Praktická 
ukážka výučby fyzikálnej témy 
postavenej na princípoch 
konštruktivizmu a jej reflexia. 

Workshop 2 18.5.2019 
8.00-9.30 

Romana Schubertová Konštruktivizmus vo 
vyučovaní biológie 
Ak zostaneme učiteľmi, ktorí na 
hodine rozprávajú faktografické 
(aj keď zaujímavé) informácie 
o druhoch organizmov, čoskoro 
nás nahradia iné prostriedky na 
vyhľadávanie informácií. Ako 
vytvoriť prostredie, v ktorom 
žiaci sami objavujú rozmanitosť 
a zákonitosti sveta živých 
organizmov? Vyskúšame si to 
na vlastnej koži...  

Workshop 
 

2 18.5.2019 
9.45-11.15 



Martina Škodová Konštruktivizmus vo 
vyučovaní geografie 
Ako vyučovať geografiu tak, 
aby boli žiaci motivovaní  
samostatne objavovať 
geografické zákonitosti? Ako 
využiť krajinu okolo nás na 
pochopenie jej fungovania 
v súvislosti s ľudskými 
aktivitami? 

Workshop 2 18.5.2019 
11.30-13.00 

 
 
 
Ukončenie kurzu 
 
Záverečné stretnutie 
Reflexia kurzu so 
zástupcami/riaditeľmi cvičných škôl   
a vedením projektu 
Odovzdanie certifikátov  

Diskusia 
 
 

2 29.6.2019 
8.00-10.00 

 
 
 


