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TEACH 
s7 

Hodnoty na zmenu učenia 
 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 

Jednotka vzdel.výst.  
TEACH 1 

Ciele 
• Prijať a pochopiť hodnoty pre zmenu výučby  
• Podrobne preskúmať vybrané hodnoty (povedomie, začlenenie, empatia, 

spolupráca, tvorivosť, humor, nadšenie ...) 
• Na preskúmanie témy použite niekoľko skupinových aktivít a aktivít pre 

jednotlivcov 
Metódy 
• Brainstorming a diskusia 
• Inšpiratívne video alebo prezentácia ku každej z hodnôt 

Školiteľ 

Miesto	
učebňa 

Čas 
4-8H 

O
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 - Aké sú hodnoty pre celoživotné vzdelávanie a tímovú prácu na 
staveniskách 

Dokumenty 
 
xxx t_zdroje 
 
 
 
Vybavenie 
- stoličky 
- dataprojektor 
- flipčart alebo 

tabuľa 
- počítač 
- pripojenie k 

internetu 
- moderátorská 

výbava vrátane 
lepiek, pier, 
papiera ... 
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Zhromažďujte a vysvetľujte / prekladajte hodnoty v skupine najmenej 4 
rôznymi spôsobmi: 
- Veďte brainstorming / diskusiu o hodnotách a použite rôzne 

nástroje 
- Práca v skupine: koláč (strana 1: zhromažďovanie tém vybranej 

problematiky na flipčart, každá téma je jeden kus koláča, strana 2: 
zamerať sa na jednu vybranú tému a vytvoriť k nej nový "koláč" 
strana 3 ...: zopakujte postup (týmto sa dostanete hlbšie a 
hlbšie)        

- Jednotlivec → Skupinová práca 1: lepiace bločky a klaster 
(brainstorming o širokej téme s lepiacimi bločkami, potom bločky 
logicky zoskupte podľa oblastí, dohodnite sa účastníkmi na 
zadefinovaní celkov / lekcií)           

- Jednotlivec → Skupinová práca 2: každý napíše na hárok papiera 
zoznam tém / výrazov / myšlienok ... na otázku. Tento hárok 
posuňte susedovi, ktorý poznámky zhodnotí a okomentuje. Tento 
postup je ukončený, akonáhle máte v ruke svoj vlastný doplnený 
hárok 

- Frontálne: Tréner zhromažďuje a prenáša nápady počas 
brainstormingu do krátkych viet alebo „nadpisov“ na nástenke / 
flipčarte   

Úvaha o osobnom spojení / skúsenostiach s hodnotami (čo to pre mňa 
znamená?) A o rôznych metódach 

Príprava  
Vyberte videá s TED rozhovormi alebo prezentáciami o hodnotách a metódach 

 
 


