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krátka anotácia:
Zručnosti 21. storočia musia obsahovat‘ zručnosti, schopnostia učenie, ktoré boli identifikované ako
požadované pre úspech v spoločnosti a pracoviskách 21. storočia pedagógmi, vedúcimi
pracovníkmi, akademikrnia vládnymi agentúrarni. Toto je súčasť rastúceho medzinárodného hnutia
zameraného na zručnosti potrebné pra študentov na zvládnutie prípravy na úspech v rýchlo sa
meniacej, digitálnej spoločnosti. S mnohými ztýchto zručností sa tiež spája hlbšie učenie, ktoréje
založené na osvojení si schopností ako napr.analytické uvažovanie, zložité riešenie,
problémovátímová práca. Tieto zručnosti sa líšia od tradičných akademických schopností tým, že
nie sú primárne založené na vedomostiach.

Počas posledných desat‘ročí 20. storočia a do 21. storočia spoločnosť prošla zrýchl‘ujúcim sa
tempom zmien v ekonomika a technológiách. Jeho účinky na pracovisku, a teda o požiadavkách na
vzdelávací systém, ktorý pripravuje študentov na pracovnú silu, boli významné z viacerých hl‘adísk.
Od 80. rokov 20. storočia vláda, pedagógovia a hlavní zamestnávatelia vydali sériu správ
identifikujúcich kl‘účové zručnosti a irnplementačné stratégie, ktoré majú študentov a pracovníkov
nasmerovať k uspokojeniu požiadaviek meniaceho sa pracoviska a spoločnosti.
Zručnosti l‘udí ktoré zahřňajú interakciu, spoluprácua správu ostatných sú čoraz dóležitejšie. Po



zručnostiach, ktoré umožňujú l‘ud‘om flexibilitu a prispĎsobivost‘ V róznych rolách alebo v róznych
odboroch, sú tie, ktoré zahřňajú spracovanie informácií a riadenie ľudí viac ako manipulácia so
zariadením - v kaucelátii alebo lovárni -‚ väčšie nároky. Tiež sa označujú ako „aplikované
zručnosti“ alebo „mäkké zručnosti,] vrátane osobných, medzil‘udské, alebo zručnosti založené na
učení, ako napr.životné skúsenosti (správanie pri riešení problémov), zručnosti l‘udía sociálne
zručnosti, Zručnosti boli zoskupené do troch hlavných oblastí:
- Učebné a inovačně schopnosti: kritické myslenie a riešenie problémov, komunikácia a

spolupráca, Worivosť a inovácie
- Zručnosti v oblasti digitálnej gramotnosti: informačná gramotnost‘, mediálna gramotnost‘,

Informačné a komunikačné technológie (IKT) gramotnost‘
- Kariérne a životné zručnosti: flexibilita a prispósobivosť, iniciatíva a samo-vedenie, sociálnej a

medzikultúrna interakcia, produktivita a zodpovednosť
Mnohé z týchto zručností sa tiež označujú ako kl‘účové vlastnosti postupné vzdelávanie,
pedagogické hnutie, ktoré sa začalo koncom dcvätnástcho storočia a pokračuje v róznych formách
až po súčasnosť.
12. Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

) Otvorenie zasadnutia klubu.

Oworenie aktuálneho stretnutia členov klubu a oboznárnenie sa s ciel‘om a programom
stretnutia.

) Program stretnutia:
Aké zručnosti si vyžaduje 21. storočie?

-kognitívne zručnosti, kritické myslenie, riešenie problémov, kreativita/tvorivosť,
metakognícia
Vd‘aka zručnostiam, ktorýrni oplývame, si móžeme zabezpečit‘ lepšiu budúcnost‘, dokážeme si
poradit‘ v bežnom, ale i pracovnom živote a vyriešiť problém, ktorý nás trápi. Okrem klasických
zručností existujú zručnosti 21. storočia. Nic sú to len počítačové a technologické zručnosti, ako by
sa na prvý pohl‘ad mohlo zdať..

Odborníci na vzdelávanic a náborári hovoria, že dnešné deti potrebujú spomínané zručnosti a to
nielen preto, aby boli dobrými študentmi, ale aby boll dostatočne pripravení na vysokú školu alebo
zamestnanie, či aby sa vedeli aktívne podiel‘ať na globálnej ekonomike.

Nic je to teda len o moderných technológiách, aj ked‘ tam určite patria. Medzi základne zručnosti
21. storočia však v prvom rade patria:- Spolupráca a timová práca- Tvorivosť a predstavivosť
- Kritické myslenie- Riešenie problémov

Tieto zručnosti na seba nadväzujú a vzájomne sú prepojené. Sú vel‘mi cenné pre čerstvých
absolventov, ktorí si budú hl‘adať prácu a pripravia ich na riešenie životných výziev a róznych
príležitosti, pomóžu im pri riešení mnohých problémov, ktoré ich v živote čakajú.

Ďašími dóležitými zručnosfami 21. storočia sú:

- Flexibilita a kultúrne povedomie
- Informačná gramotnost‘
- Technologická gramotnosť
- Občianska gramotnosť
- Komunikačné zručnosti (písomné a ústne schopnosti)
- Sociálna zodpovednosť a etika

Intelektuálny potenciál mládeže je dóležitý, odborníci na to neustále poukazujú a s tým sa spájajú už
vymenované zručnosti, ktoré by mali žiaci postupne získat‘. Veľkú úlohu v mnohých profesiách
zohrávajú mäkké zručnosti (tzv. soft skills). Mäkké zručnosti sú nevyhnutné pri práci, kde sa vel‘a
komunikuje a predstavujú l‘udské zručnosti v oblasti správania a súvisia so sociálnou/emočnou
inteligenciou (EQ).

Vrátane nich sú nevyhnutné pre d‘alší úspech zručnosti v oblasti riadenia času, organizačné
schopnosti, schopnost‘ pozeraf sa l‘ud‘om do očí alebo pevný stisk ruky. Odborníci preto odporúčajú



neustále na všetkých spomínaných zručnostiach neustále pracovat‘ a rozvíjať ich.

Metakognicia (Metacognition) je pojem, ktorý označuje (slovami Roberta J. Sternberga):
“Schopnosfjedinca premýšl‘ať a uvažovať o vlastných myšlienkových procesoch, predovšetkým s
ciel‘om zlepšit‘ svoje kognitívne schopnosti.

Každá práca, vrátane ~zickej, má svoju duševnú zložku. A najmä zložitá duševnej práce typu
rozhodovanie manažérov, riešenie problémov expertmi a podobné činnosti sú závislé na kvalite
myslenia, slovami kognitívnej psychológie na kvalite kognitívnych schopností daného jedinca,
skupiny či organizácie. Zlepšenie rozhodovacích procesov v organizácii znamená jej vyššiu
výkonnosf, väčšiu schopnost‘ adaptácie a prežitia.

Čím presnejšie bude myslenie manažérov alebo expertov v priebehu procesu rozhodovania či
Ricšcnic problémov, tým presnejšic by mal byť výsledok - teda rozhodnutie alebo riešenie
problému. Cím presnejšieje rozhodnutie, tým presnejšieje východisko pre d‘alšie aktivity jedinca,
skupiny, tírnu či organizácie. Cím lepšie východisko, tým efektívnejšie móže byť následné
správanie a konanie. Cím presnejšie indivíduum alebo skupina pozná možné chyby a limity
l‘udskej mysle, tým lepšie sa ich möže vyvarovat‘ alebo nájsť spósoby, ako ich prekonať.

Výmena skúseností medzi kolegami
- Rodičia si často mylne predstavujú, že ich dieťa získa všetky potrebné schopnosti v škólke a
neskór v škole. Začínat‘ by sms však mali ovel‘a skór a najmä od seba, vždy je totiž čo zlepšovať.
Niektoré zručnosti sa deti naozaj nenaučia v školskom prostredí, ale musia sa ich jednoducho naučit‘
doma za pomoci rodičov

- niektoré témy sa musia žiaci jednoducho naučit‘, ale v mnohých je nevyhnutné zapojit‘ ich
tvorivosť, logiku a predstavivosť.

-je nevyhnutné prepojenie medzi tým, čo sa učia a čo budú naozaj aj potrebovať. gymnázium im má
poskytnúť základné vedomosti z každého odboru-akúsi „ochutnávku“. To by im malo pomócť
zistiť, čo ich baví a tiež pri výbere vysokej školy, či budúcej profesie.

13. Závery aodporúčania:

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli problematiku zručnosti, ktoré si vyžaduje 21. storočie.Učitelia
by ocenili, keby dostati presnejší návod, čo možno vypustlť a čomu sa viac venovaf. Chýba spätná
väzba medzi strednou a vysokou školou a praxou. Nemožno všetko nechat‘ len na žiaka, nech sa učí
len, čo ho baví a čo si myslí, že bude potrebovať. Zvládnuť musí aj menej obl‘úbené učivo. Zvlášť
gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie a najlepšiu prípravu na vysokoškolské štúdium.

Členovia prírodovedného klubu na základe vlastných skúseností odporúčajú:

- Učitetia by mali dostat‘ návod, akési metodické pokyny, čo majú učit‘, nieten zoznam tém

- Prijímacie skúšky na Vš by mali viac korešpondovat‘ s gymnaziálnym učivom

- VŠ by mali zoht‘adňovať aj vysvedčenie (profilujúce predmety),a maturitné vysvedčenie

15. Dátum 19.4.2021
16. Podpis ~

17. Schválil (meno,priezvisko) RWDr. Dagmar Ružinská
18. Dátum ~0.4. 2021
19. Podpis

14. Vypracoval (meno,priezvisko) RNDr. Ján Trcľo

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 19.4.2021

Trvanje stretnutia: od 13.30 hod do 16.30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

PaedDr. Mária Kašaiová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Michaela Krivá Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Erika Macejková Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Mica Ostrožovičová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Dagmar Ružinská Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Ján Trel‘o -„._J--—-- Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


