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COOP 
s8 

Sieťovanie 
Miestne, regionálne a globálne vzťahy 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 

Jednotka vzdel.výst.  
COOP 1 & 2 

Ciele	
• Pochopiť, čo je to sieťovanie, jeho hodnota a ako to robiť v rôznych 

geografických mierkach            
• Pochopiť potenciál a úskalia sieťovania cez sociálne siete 
• Povedomie a ako využívať sieťové zdroje pri stavaní a odbornej 

príprave           
Metódy	
• Precvičujte si zručnosti v sieťovaní pomocou rôznych nástrojov 
• Osobné zdieľanie skúseností a poznatkov 
• Zhromažďovanie informácií za účelom skupinovej tvorby hárku pre žiakov 
• Poskytnite čas a priestor na vytváranie sietí formálne a neformálne 

Školiteľ 

Miesto 
Učebňa s wifi 
Čas 

3H 
rozdelené medzi 

formálnu a 
neformálnu časť 

lekcie 
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 - Rôzne formy sietí 
- xxx 
 
 

Dokumenty 
- t_zdroje 

 
 
Umenie 
vytvárania sietí 
Európske siete vo 
vzdelávaní, autor: 
Holger Bienzle a 
kol. 
 
 
 
Vybavenie 
- Veľké hárky 

papiera 
- Perá 
- Počítače 
- Pripojenie k 

internetu 
 

A
kt
iv
ity

 

1. Zdieľanie a diskusia 
- V kruhu sa opýtajte - aký vplyv má vytváranie sietí na vašu 

stavbársku a školiacu prácu? 
- Začnite konverzáciu pomocou „hovoriacej palice“ 
- Diskusia o skúsenostiach skupiny s príležitosťami cez sieťovanie 
- Umožnite skupine zaznamenať hlavné body na veľký list papiera 

alebo na obrazovku 
- Povzbuďte všetkých účastníkov, aby prispeli 

2. V menších skupinách (podľa skupinovej dynamiky a potrieb) spravte 
cvičenie v internetovom výskume, zamerané na budovanie sietí 
a zručností. 

3. Stručná osnova cvičení bude závisieť od znalostí a skúseností skupiny: 
nájsť a nadviazať kontakt s miestnymi alebo národnými organizáciami, 
školiacimi strediskami, podujatiami, dodávateľmi, grantovými orgánmi, 
vládnymi orgánmi atď., účastníci môžu mať na mysli konkrétny cieľ 
podľa svojich okolností.  

4. Podporovať a povzbudzovať účastníkov, samostatne alebo v malých 
skupinách, aby rozvíjali svoju vlastnú sieť a zručnosti. 

5. Diskutujte o dôležitosti pracovných protokolov, blogov, životopisov, 
webových stránok pre vytváranie sietí - uveďte tipy a odkazy na 
užitočné zdroje. 

6. Vytvorte si čas mimo formálnych stretnutí na nadväzovanie kontaktov 
(spoločenské večierky, spoločné stolovanie, prechádzky atď.) 

7. Skupinová reflexia, spätná väzba a zamyslenie s cieľom informovať a 
rozvíjať skupinové zdieľanie - vytvorenie hárku pre žiakov 
 

Príprava 
Vstupy pre skupinu pre vytvorenie spoločného hárku 
 


