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VÝSTUPY 
• Príručka pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v oblasti odvetvia 

spracovania plastov (zapojenie sa do prieskumu a účasť na workshopoch v SR)  
• Príprava a testovanie vzdelávacieho programu pre “Trénerov, lektorov a učiteľov” 

(možnosť vybrať a vyslať firemných technických trénerov, lektorov a učiteľov, ktorí realizujú 
odbornú prípravu, zaúčanie a firemné technické vzdelávanie)  

• WEB portál “members zone” zameraná na informálne vzdelávanie – články, analýzy, správy 
z aplikovaných výskumov  z oblasti  spracovania plastov. (možnosť získať heslo do členskej 
zóny, kde si môžu vaši zamestnanci rozširovať vedomosti z oblasti aplikovaného výskumu 
plastov) 

• Príprava a testovanie Elektronického odborného 3 jazyčného slovníka v oblasti spracovania 
plastov (možnosť zapojenia sa do testovania slovníka v oblasti spracovania plastov) 
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1. PRÍPRAVA A TESTOVANIE VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE TRÉNEROV, 
LEKTOROV A UČITEĽOV, V OBLASTI SPRACOVANIA PLASTOV.  

 
CIELE: 
� Adaptovať obsah, vzdelávacie metódy a metodológiu merania kvality vzdelávacích výstupov 

prostredníctvom odbornej prípravy učiteľov, lektorov a trénerov.  
� Koordinovať partnerov pri odbornej príprave trénerov v oblasti spracovania plastov. 
 
ÚLOHY 
� Návrh na výberové kritériá pre učiteľov, lektorov a trénerov pre testovanie “Vzdelávacieho programu 

pre učiteľov, lektorov a trénerov  v oblasti odvetvia spracovania plastov” (ďalej len vzdelávací 
program) 

� Návrh na vyhľadanie a výber učiteľov, lektorov a trénerov 
� Príprava učebných osnov a učebných materiálov pre “vzdelávací program” 
� Testovanie “vzdelávacieho programu” prostredníctvom partnerov projektu 
 
CIEĽOVÁ SKUPINA:  
Počet učiteľov (3), trénerov (3) a lektorov (6) = 12 
PARTNERI ZAPOJENÍ DO RIEŠENIA ÚLOH 
Slovenský plastikársky klaster – vyberal 3 „trénerov“ z firiem, ktorí majú za úlohu zaúčanie nových 
zamestnancov vo výrobe/nastavovaní vstrekolisov, resp. pracujúcich v plastikárskej výrobe, ktorá využíva aj 
iné technológie, ako vstrekovanie.  
ŠIOV- Štátny inštitút odborného vzdelávania  - vyberal 3 učiteľov, alebo majstrov odborného výcviku, ktorí sa 
zaoberajú vyučovaním technológie ale (teórie aj praxe) spracovania plastov. 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA) – vyberala 3 učiteľov a lektorov, ktorí vyučujú predmety 
týkajúce sa teórie a praxe spracovania plastov.  
A-OMEGA, s.r.o. – vyberala 3 lektorov, ktorí vyučujú/alebo by mohli vyučovať nastavovačov a operátorov 
vstrekolisov. Vyberala aj lektorov, ktorí by mohli vyučovať aj iné technológie ako vstrekovanie plastov. 
 
Konkrétne časti “vzdelávacieho programu”  
� 3 dňový tréning trénerov „Ako učiť“ – miesto realizácie SR, partner A-OMEGA, s.r.o, (výučba 

v slovenskom jazyku) 
� Príprava a realizácia stáže pre učiteľov, trénerov a lektorov (Case study zameraná na využívanie 

aktívnych metód v odbornom vzdelávaní) miesto realizácie LEOBEN, partner University Leoben, 
Rakúsko (výučba a prezentácie v anglickom jazyku) 

� 3 dňový tréning trénerov zameraný na získanie nových odborných poznatkov z oblasti spracovania 
plastov – miesto realizácie SR, partner STU Bratislava (výučba v slovenskom jazyku) 
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� 5-6 dňový tréning zameraný na metódy výučby (napr. prostredníctvom vzdelávacích software), 
zameraný na kvalitu vzdelávacieho procesu, na overenie získaných zručností, na meranie 
vzdelávacích výstupov a ich aplikácia v praxi, verifikáciu vstupných poznatkov. – miesto realizácie 
Telford, City of Wolverhampton College, Veľká Británia (výučba a tréning v anglickom jazyku) 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Výsledok/výstup VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE UČITEĽOV, LEKTOROV A TRÉNEROV V ODVETVÍ 

SPRACOVANIA PLASTOV   (104 hodin). 
          

Zodpovednosť Popis aktivity 12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 

SPC, STU, AO, ŠIOV Stanovenie základných požiadaviek 
na lektorov, trénerov, učiteľov do 5.2.2014 

     

SPC, STU, AO, ŠIOV (z každej 
organizácie po 3 účastníkov spolu 
12) 

Výber trénerov, lektorov a učiteľov  
do 15.3.2014     

AO 3 dňový tréning trénerov A-OMEGA -
"Ako učiť" 26-28.3.2014     

UnLeoben Príprava a realizácia Študijnej 
návštevy pre učiteľov  - „Prepojenie 
teórie a praxe“           
University Leoben (AT) 

23.4.2014   

STU 3 dňový tréning trénerov  - odborný  
„Spracovanie polymérov“  16-18.6.2014   

CoWC Príprava a realizácia odborného 
tréningu v  CoWC (Veľká Británia) - 6 
dní 

    7-12.7.2014 
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2. KOMPETENCIE LEKTOROV, UČITEĽOV A TRÉNEROV. 
Čo sú to kľúčové kompetencie?  
Kľúčové kompetencie predstavujú celý balík vedomostí, zručností a postojov, ktoré sú nevyhnutné pre 
každého jednotlivca nato, aby bol schopný napĺňať osobný rozvoj, sociálnu inklúziu, a aby bol schopný 
zamestnať sa resp. pracovať v danej oblasti. Tieto kompetencie by mali byť dosiahnuté ukončením 
povinného vzdelávania alebo tréningov a mali by tvoriť základ pre ďalšie vzdelávanie v celkovom ponímaní 
celoživotného učenia sa človeka. Kľúčové kompetencie vystupujú pri celom rozsahu vzdelávania alebo 
tréningov: základná školská dochádzka, vzdelávanie dospelých, špecifické vzdelávanie a pod. 
(voľne prebraté z „Commission Staff Working Paper: Progress towards the common objectives in Education 
and Training – Indicators and benchmarks”, Brusel, 21.1. 2004 SEC (2004) 73) 

Hlavným predpokladom pre prácu lektora, trénera a učiteľa je veľmi dobrá znalosť obsahu výučby. 
Tá môže byť daná: 
� Ukončením vysokoškolského štúdia chemického zamerania 
� Môže byť daná dlhodobou praxou ( min. 10 ročnou) v oblasti spracovania plastov (alebo v príbuznom 

odbore) 
� Môže byť daná kombináciou ukončeného odborného vzdelania a praxou, samoštúdiom ako aj účasťou 

na rôznych kurzoch a školeniach v SR a v zahraničí. 
Ďalšie odborné –technické kompetencie: 
� Poznať zdroje trvalého prísunu nových informácií a ich priebežne aj získavať 
� Vedieť štruktúrovať poznatky – vedieť zoradiť poznatky podľa napr. dôležitosti, časového sledu atď. 
� Zručnosť učiť a rozvíjať druhých 
� Zručnosť pozorovateľa 
� Zručnosť stanovovania a formulácie  učebných cieľov 
� Zručnosť tvoriť testy a dotazníky 
� Porozumieť vzdelávaniu dospelých 
� Mať znalosť tréningových metód 
� Mať zručnosť použitia tréningových metód 
Interpersonálne/sociálne kompetencie:  
� Mať zručnosť práce so skupinou 
� Mať zručnosť dávania a prijímania spätnej väzby 
� Mať prezentačné zručnosti 
� Mať zručnosť motivovať učiacich sa 
� Mať zručnosť presvedčovať, ovplyvňovať, argumentovať, počúvať 
� Mať zručnosť budovania vzťahov 
Intelektuálne kompetencie: 
� Mať schopnosť sebapoznania 
� Byť Intelektuálne všestranný 
� Mať systematický prístup 
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� Mať pozorovaciu zručnosť 
� Mať zručnosť redukcie údajov 
� Mať zručnosť vyhľadávania informácií 
� Mať zručnosť tvorby modelov 
Osobnostné a iné kompetencie: 
� Mať primeranú až veľmi dobrú slovnú zásobu  
� Byť pohotový, zrozumiteľný, mať jasné vyjadrovanie 
� Mať zmysel pre vtip a humor 
� Byť pozitívne naladený na prácu s ľuďmi 
� Byť „Hravý“- nebrať sa príliš vážne 

 
 
3.     VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE  UČITEĽOV, LEKTOROV A TRÉNEROV V OBLASTI 

PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU. 
3.1 Určenie obsahu vzdelávacieho programu. 
Cieľová skupina: učitelia (stredné odborné školy, vysoké školy), tréneri, lektori v oblasti spracovania 
polymérov.  
Dosiahnuté vzdelanie v rámci Národného kvalifikačného rámca úroveň 4 – 8, (podľa cieľovej skupiny, na ktorú 
sa budú zameriavať).  

 
Vzdelávací program sa skladá z 2 častí:  
� odborná – vedomosti a zručnosti v oblasti lektorskej, trénerskej, učiteľskej (prinášajú odpoveď na otázku 

„AKO“) 
� odborná – vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania plastov (prinášajú odpoveď na otázku „ČO“) 
Ktoré kľúčové kompetencie musí mať dobrý tréner- lektor – učiteľ v oblasti výučby spracovania plastov, aby 
odovzdal svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti účastníkom odborného vzdelávacieho programu tak, že po 
ukončení programu budú títo schopní uplatniť získané poznatky a zručnosti v praxi ? 
 
LEKTOR- UČITEĽ – TRÉNER MUSÍ BYŤ SCHOPNÝ:  
� pripraviť a zrealizovať „úvodné aktivity – zoznamovanie a navodenie atmosféry“ a zrealizovať analýzu 

vzdelávacích potrieb 
Poznámka: na odborné vzdelávanie v oblasti spracovania plastov prichádza skupina nekompatibilná (z 
viacerých firiem a rôznej odbornej úrovne). Technicky zameraní zamestnanci sú menej komunikatívni, je 
potrebné ich získať  pre vzdelávacie ciele.  
� poznať samých seba, svoje silné a slabé stránky a rozvíjať svoju osobnosť 
Poznámka: pri všetkých hodnotiacich záverečných spätných väzbách vo vzdelávaní v oblasti plastov 
„Osobnosť“ lektora je vždy osobitne hodnotená a napriek tomu, že lektor má niektoré medzery v odbornosti, 
ak je osobnosťou, vytvorí tvorivú vzdelávaciu atmosféru.  



 

  
 

7TRAINING PATHWAYS/CURRICULUM/UČEBNÝ PLÁN 

� komunikovať (verbálne aj neverbálne), vhodne prezentovať, vedieť počúvať, správne klásť otázky, 
a poskytovať spätnú väzbu 

Poznámka:  Väčšina technicky orientovaných lektorov, učiteľov a trénerov je menej komunikatívna, (tiež 
v oblasti spracovania plastov) . To isté platí aj o účastníkoch odborného vzdelávania. Preto je nevyhnutné 
rozvíjať komunikačné zručnosti u všetkých zúčastnených v oblasti odborného vzdelávania. 
� pochopiť proces učenia a špecifiká procesu učenia dospelých. Musí byť schopný pripraviť školenie/kurz 

po obsahovej stránke a didaktickej stránke (Dizajn školenia). Musí mať vedomosti a zručnosti 
v stanovovaní cieľov školenia, lebo na tomto základe je schopný vybrať z obsahu veľkého rozsahu to 
kľúčové a dôležité.  Musí mať dostatočne široký poznatkový aparát z oblasti spracovania plastov. 

Poznámka: väčšina lektorov, učiteľov a trénerov sa zameriava v odbornom vzdelávaní len na obsah, ktorý 
sprostredkúva účastníkom len prostredníctvom pasívnych metód, občasne využije krátke cvičenia. Preto je 
veľmi dôležité, aby učitelia, lektori a tréneri pochopili, že pri učení nejde len o jednostranný proces.  
� vybrať z existujúcej palety metód a foriem pre sprostredkovanie odborného obsahu vzdelávania tie 

najvhodnejšie metodologické postupy. Musí byť schopný pripraviť učebné materiály pre účastníkov 
školenia/kurzu a musí byť schopný využívať modernú techniku pri výučbe (vrátane simulácií na PC) 

Poznámka: V odbornom vzdelávaní v oblasti plastov sa využíva veľmi malá paleta metód – lektorský vstup- 
prednáška, cvičenie a zácvik. Tento výpočet určite nekorešponduje s veľkým množstvom aktívnych metód, 
ktoré je možné, aby lektor, učiteľ, tréner využíval.  
� zrealizovať tréning/školenie a tiež musí byť schopný správať sa asertíve a riešiť náročné situácie pri 

výučbe 
Poznámka: lektor, učiteľ, tréner musí byť schopný zrealizovať tréning/školenie alebo kurz a musí priebežne 
byť schopný reagovať na podnety účastníkov.   
� realizovať priebežné hodnotenie (zisťovanie spätnej väzby) a to ako na úrovni reakcií a učenia, ale aj 

správania a výsledkov. To znamená, že musí zisťovať/hodnotiť ako boli vzdelávacie ciele dosiahnuté. 
Musí  byť schopný pripraviť systém overovania a upevnenia učiva (na úrovni vedomostí) – napr. test, 
na úrovni zručnosti – praktická skúška, na úrovni aplikačnej – riešenie prípadovej štúdie. Musí byť 
schopný zisťovať efektivitu vzdelávania a na základe spätnej väzby vykonať redizajn školenia/kurzu.  

Poznámka: Len tak je schopný lektor, učiteľ a tréner opakovane pripravovať školenia pre účastníkov v oblasti 
spracovania plastov, keď dokáže objektívne vykonať hodnotenie (programu, naplnenia cieľov, výstupov a tiež 
prinášaných efektov). 
 
Na základe siedmych zostavených kľúčových kompetencií bol pripravený odborný program pre 
prípravu učiteľov, lektorov a trénerov v oblasti spracoavnia plastov. 
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3.2  Ako dosiahnuť vzdelávacie ciele ? – „Taxonómia“  
V ďalšom odbornom vzdelávaní lektorov, učiteľov a trénerov v oblasti spracovania plastov chceme 
dosahovať vzdelávacie ciele, ktoré budú prepojené s praxou, vedomosťami ale predovšetkým s ich kľúčovými 
kompetenciami.  Tieto vzdelávacie ciele sú rozdelené do šiestich stupňov, ktoré sa označujú ako:  
«K1 – zapamätať »  
«K2 – porozumieť»  
«K3 – aplikovať »  
«K4 – analyzovať »  
«K5 – hodnotiť »  
«K6 – vytvoriť »  
«K1 – zapamätať »  
Na tomto stupni postačuje, ak účastník získa vedomosti, ktoré dokáže vymenovať alebo zopakovať. Pri 
odpovediach na hodnotiace otázky účastník si spomenie, čo sa naučil, vymenuje, alebo viac-menej 
v pôvodnom znení uvedie definíciu. 
«K2 – porozumieť»  
Pri tomto stupni je úlohou účastníka ukázať, že porozumel určitej situácií, podmienkam, vzájomným vzťahom 
alebo informácií, t.j. určitú vec pochopiť a vedieť vysvetliť. Niekedy ide aj o to, slovom opísať význam 
grafickej schémy/obrázku. 
«K3 – aplikovať»  
Pri tomto stupni je úlohou účastníka ukázať, že dokáže použiť naučenú látku v novej konkrétnej situácií. 
Predpokladá sa, že účastník skúšky si už veci požívaním precvičil a zadané úlohy musí vyriešiť už známym 
postupom, tento postup v nich použiť. 
«K4 – analyzovať »  
Pri tomto stupni účastník rozlišuje medzi podstatnými a nepodstatnými časťami prezentovaných materiálov, 
ako jednotlivé prvky zapadajú do štruktúry alebo ako v tejto štruktúre fungujú. Na tomto stupni účastník 
vysvetľuje, argumentuje, prezentuje stanoviská, hľadá súlad, vytvára schémy.    
«K5 – hodnotiť »  
Pri tomto stupni účastník posudzuje, monitoruje, kontroluje, zisťuje napr. konzistenciu  alebo rozpor vo 
vnútri procesu, alebo produktu, určuje či proces alebo produkt je vnútorne konzistentný, zisťuje efektivitu 
procesu, určuje, či vedecké závery rešpektujú zistené dáta. Zisťuje nekonzistentnosť  medzi produktami 
a vonkajšími kritériami, zisťuje či bola stanovená prislúchajúca procedúra pre daný problém napr. ktorá 
z dvoch metód je pre riešenie daného problému vhodnejšia.  
«K6 – tvoriť »  
Pri tomto stupni účastník  vytvára hypotézy na základe daných kritérií,  navrhuje procedúry pre uskutočnenie 
určitej úlohy, napr. naplánovanie výskumných úloh, vytváranie nových produktov atď.  
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3.3 Moduly vzdelávacieho programu „Príprava učiteľov, lektorov a trénerov v oblasti   
plastikárskeho priemyslu“  - 104 hodín 

 
 

MODUL  1  – Úvodné aktivity a analýza vzdelávacích potrieb. Osobnosť lektora a jeho dopad na 
naplnenie vzdelávacích cieľov 

MODUL  2 -  Komunikačné zručnosti lektora, učiteľa a trénera. Zručnosti facilitácie. 
MODUL  3 -  Proces učenia a príprava školiacej aktivity  
MODUL  4 -  Odborná a technická príprava učiteľov v oblasti spracovania plastov 
MODUL  5 -  Metódy a formy v odbornom vzdelávaní. Príprava učebných textov 
MODUL  6 – Realizácia vzdelávacej aktivity 
MODUL  7 – Hodnotenie naplnenia cieľov vzdelávacieho programu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VSTUPNÉ INFORMÁCIE -       Úvodné aktivity a analýza vzdelávacích potrieb.                                                     Osobnosť lektora a jeho dopad na naplnenie vzdelávacích cieľov 
 
V SR ale aj v zahraničí je dopyt po školeniach v oblasti spracovania a najmä vstrekovania plastov vysoký. Pripraviť lektora, ktorý je schopný nie len sprostredkovať 
vedomosti z oblasti spracovania plastov, ale získať si účastníkov pre budúci ich rozvoj a ďalšie vzdelávanie, zvýšiť ich zanietenie pre prácu v danej oblasti, ale 
predovšetkým naučiť účastníkov „myslieť“ v tejto odbornej oblasti je veľmi náročné. Preto od toho, ako učiteľ, lektor alebo tréner tréning/školiacu aktivitu pripraví a 
zrealizuje závisí aj ďalší rozvoj účastníkov. Lektori, tréneri, učitelia si musia celý program na sebe „zažiť“ aby pochopili, „čo“ a „akým“ spôsobom musia ďalej 
sprostredkovať účastníkom vzdelávania v oblasti pracovania plastov.  
Tréningový cieľ 1  
v module 1 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude po 
ukončení schopný:  

Metodológia 
tréningu 

Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy hodnotenia Trvanie 

Pripraviť trénera 
k identifikácii vzdelávacích 
potrieb účastníkov kurzu a 
vytvoriť vhodné nastavenie 
efektívneho vzdelávania 
 

1. Predstaviť trénera/ov a účastníkov navzájom 
2. Predstaviť ciele tréningu a jednotlivých 

modulov 
3. Definovať očakávania účastníkov kurzu 

v súvislosti s cieľom/cieľmi vzdelávania.  
4. Ovplyvniť potreby učiacich sa 
5. Vytvoriť pozitívnu klímu a „ducha“ 

kooperácie 
6. Sprostredkovať návrhy na efektívnu 

participáciu účastníkov v programe „Tréningu 
trénerov“ 

7. Zrealizovať príslušné cvičenia na upevnenie 
získaných zručností 

8. Pripraviť a zrealizovať identifikáciu potrieb 
prostredníctvom dotazníka 

 
Diskusia 
Práca v malých 
skupinách 
Hodnotenie 
tréningových 
potrieb 
 
 
 

 
Flipchard tabuľa + fixy 
Spätný projektor 
Dotazník tréningových 
potrieb 

 
Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K3, 
K4 

3,5 hodiny 

Tréningový cieľ 2  
v module 1 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude po 
ukončení schopný:  

Metodológia 
tréningu 

Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy hodnotenia Trvanie 

Podporovať trénera, aby bol 
schopný sebauvedomenia 
a uvedomenia si svojej role 

1. Vypracovať si vlastnú SWOT analýzu  
2. Definovať kompetencie lektora 
3. Stanoviť možnosti osobného rozvoja trénera  

v oblasti spracovania plastov 

Diskusia 
Práca v malých 
skupinách 
SWOT analýza 

Flipchard tabuľa + fixy 
Spätný projektor 
 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K3, 
K4 

4.5 hodiny 

 

1. MODUL  
8 hodín 
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VSTUPNÉ INFORMÁCIE  - Komunikačné zručnosti lektora, učiteľa a trénera. Zručnosti facilitácie 
„Facilitačné zručnosti“ – zručnosti „napomáhania“ sú veľmi podstatné pri prepojení účastníkov vo workshope. Pri využívaní rôznych/variantných  
zručností, sa tréneri  môžu dožadovať vstupov od účastníkov, posilňovať ich pozitívnu účasť na aktivitách v školení/kurze a efektívne s nimi 
komunikovať. Komunikačné a prezentačné zručnosti sú najdôležitejší „nástroj“ lektora, učiteľa a trénera pri sprostredkovaní poznatkov učiacim sa. 
Umeniu počúvať a umeniu správne sa pýtať je potrebné sa učiť.  
Tréningový cieľ  
v module 2  

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude 
po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy hodnotenia Trvanie 

Pripraviť trénera k využívaniu 
verbálnych aj neverbálnych 
zručností, k používaniu 
pochvaly a povzbudenia, 
k poskytovaniu spätnej väzby, 
k aktívnemu počúvaniu,  
 
Pripraviť trénera k posilneniu 
prezentačných zručnosti 
a techník, k využívaniu 
otvorených a uzavretých 
otázok, ktoré uľahčujú 
vzdelávací proces („umenie 
dopytovania“ ) 
 

1.   Popísať ako tréneri využívajú obidve 
komunikácie (verbálnu aj neverbálnu) 
k vcíteniu sa.  

2.   Ukázať ako sa pracuje s pochvalou 
a povzbudením  

3.   Ukázať ako poskytovať spätnú väzbu  
4.   Náležite používať obidva typy otázok – 

uzavreté  a polouzavreté otázky.   
5.   Pripraviť a zrealizovať prezentáciu 
6.   Aktívne počúvať 

Cvičenia 
Diskusia 
Vstupy lektora 
Hranie rolí 
Príprava 
a realizácia 
vlastnej 
prezentácie 

Flipchard tabuľa + fixy 
Spätný projektor  
(handouts)  
Kamera 
Dotazník –Vlastné  
hodnotenie   súčasných     
schopností  
prezentovať  

Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
 
TEST na zistenie 
vedomostí – verbálna 
a neverbálna 
komunikácia 
 
Prehrávanie 
kamerových 
záznamov – 
prezentácia = ROZBOR 
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K3, 
K4 

16 hodin 

 
 
 
 
 

2. MODUL 
16 hodín  
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VSTUPNÉ INFORMÁCIE  - Proces učenia a príprava školiacej aktivity 
Poznanie princípov vzdelávania dospelých je podstatným v každom sprostredkovaní obsahu výučby. V odbornom vzdelávaní to platí o to viac, lebo je 
potrebné sprostredkovať mnoho vedomostí ale aj zručností, ktoré sa prenášajú do skúsenosti. Tréner/učiteľ a lektor musí sprostredkovať obsah 
učiacim sa tak, aby zvýšil následne ich výkonnosť v práci.   
Tréningové ciele, tak vizuálne ako aj audiovizuálne, musia vždy slúžiť zámerom a obsahu tréningového kurzu, tiež zvyšovaniu kvality vzdelávania. 
Musia byť prenesené do prezentácií (obsah) a posilňujú „facilitáciu“. Je nevyhnutné podporiť trénerov, učiteľov a lektorov v stanovovaní cieľov,  ale aj 
v procese ich prenášania do tréningov/vzdelávacích aktivít.  
Tréneri, lektori a učitelia musia hrať aktívnu rolu v príprave tréningového kurzu (školiacej aktivity) tak, aby bola táto aktivita úspešná. Dohliadajú na 
to, aby bol obsah vhodne rozvinutý v učebnom pláne a v učebných materiálov pre jednotlivý kurz/školiacu aktivitu. Tréneri, učitelia a lektori musia byť 
schopní vybrať z obsahu kľúčové a dôležité časti a preniesť ich cez účinné techniky/metódy do učenia dospelých. 
Tréningový cieľ 1 
v module 3 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude 
po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 

Pripraviť účastníkov na 
identifikáciu a využívanie 
princípov vzdelávania dospelých 
 

1. Identifikovať 3 základné princípy 
vzdelávania dospelých 

2. Identifikovať charakteristiky vzdelávania 
dospelých a následne ich aj demonštrovať. 

3. Demonštrovať ako aj aplikovať teóriu 
vzdelávania dospelých do tréningového 
procesu odborného vzdelávania.  

4. Dávať príklady na dôležité princípy 
uplatňované vo vzdelávaní dospelých.  

5. Popísať, ako bude využívať poznatky zo 
získania a udržiavania pozornosti v  
jednotlivých častiach učebného programu 

6. Popísať pripravený materiál – kľúčový 
koncept 

7. Popísať 2 hlavné pravidlá zapamätávania. 
Popísať ako efektívne trénovať pamäť 

8. Využiť Dotazník vzdelávacích štýlov 
k identifikácii preferovaného štýlu 
vzdelávania u účastníkov.  

 

Simulovanie 
praktických zručností: 
Identifikácia  
vzdelávacích štýlov 
podľa Dotazníka 
vzdelávacích štýlov  
Prezentácia trénera 
Diskusia 
Skupinové cvičenia 
Individuálne cvičenia 
 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts)  
Kamera 
Dotazník 
vzdelávacích štýlov 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
 
KONTROLNÉ 
OTÁZKY – 
vzdelávacie štýly 
 
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K3, 
K4 

8 hodín 

3. MODUL  
          16 hodín 
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Tréningový cieľ 2 
v module 3 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude 
po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 
Pripraviť účastníkov na tvorbu a 
využívanie tréningových cieľov  
 

 
1. Definovať „tréningové ciele“ a vedieť 

s nimi pracovať.   
2. Diskutovať o výhodách a nevýhodách, 

tipoch na spoločnú vizualizáciu a 
audiovizulizáciu cieľov . 

3. Pripraviť a tvorivo vizualizovať  ciele a 
vedieť túto vizualizáciu vhodne využiť.  

 

Lektorský vstup 
Diskusia  
Skupinová 
práca/skupinové 
cvičenia 
 
 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts) 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K3 

4 hodiny 

 
Tréningový cieľ 3  
v module 3  

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude 
po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 
Pripraviť účastníkov na to, aby si boli 
schopní pripraviť  všetko to, čo je 
potrebné k realizácii kurzu/školenia – 
Plánovanie vzdelávacej aktivity.  
 

 
Pripraviť si plán pre tréningový kurz, 
konkrétne zameraný na odborné 
vzdelávanie.  
 

Skupinové cvičenia 
Diskusia 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna  
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K2 

4 hodiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

14TRAINING PATHWAYS/CURRICULUM/UČEBNÝ PLÁN 

 
VSTUPNÉ INFORMÁCIE   -  Odborná a technická príprava učiteľov v oblasti spracovania plastov 
 
Poznať strojné vybavenie a fungovanie princípov, procesov v oblasti spracovania plastov je nevyhnutnou podmienkou realizácie odborného 
vzdelávania. V uvedenej oblasti musí mať tréner, učiteľ a lektor poznatky zo strojov, prostredníctvom ktorých sa plasty spracovávajú, z foriem a ich 
konštrukcie, a z materiálov (polymérov). Okrem toho, musí mať poznatky z oblasti kvality produkcie a bezpečnosti práce. Vzhľadom na to, že väčšinu 
poznatkov bude ďalej odovzdávať účastníkov prostredníctvom zácviku, prezentácie, prípadových štúdií, ako aj prostredníctvom simulácií (stimulačný 
software) musí mať v danej oblasti aj predmetné zručnosti. Tieto si v uvedenom module môže rozšíriť a aktualizovať.  Lektor, učiteľ a tréner musí byť 
schopný vybrať z veľkého množstva obsahu kľúčové témy, priebežne na záver každej kapitoly pripraviť kontrolné otázky a odpovede. Okrem iného 
musí byť schopný bezpečne nastaviť stroje v oblasti spracovania plastov tak, aby výsledný produkt bol v požadovanej kvalite.  
Tréningové ciele v module 4 – 
SPRACOVANIE PLASTOV 
(technológia) 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude poznať/vedieť, 
mať poznatky z:   

Metodológia  Učebné pomôcky 
a technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 

- konštrukcie uzatváracej jednotky, z jej fungovania a 
nastavenia zahŕňajúc rôzne technológie.   

- konštrukcie, fungovania. nastavenia a terminológii 
relevantnej pre vstrekovaciu jednotku vstrekolisu  

- parametrov a kontrolného nastavenia stroja, ktoré je 
nevyhnutné k efektívnemu nastaveniu vstrekolisu 

- požiadaviek bezpečnosti práce, vzťahujúcich sa k 
priemyslu spracovania plastov.  

- otázok kvality, vzťahujúcich sa k vstrekovaniu plastov a 
tiež bude vedieť ako môžu byť procesy optimalizované a 
monitorované  

- základov konštrukcie a dizajnu foriem. Bude poznať ciele 
a funkcie  jednotlivých komponentov.    

Poskytnúť hĺbkové poznatky 
z oblasti konštrukcie strojov na 
spracovanie plastov, 
z konštrukcie formy, z oblasti 
bezpečnosti práce, z oblasti 
kvality produkcie, z oblasti 
optimalizácie výrobného 
procesu, z oblasti technológie 
spracovania polymérov.  

- oblasti plastových materiálov/polymérov. Bude poznať 
ich správanie sa v procese napr.  spracovania plastov.  

- technológie spracovania polymérov 
(Prehľad a rozdelenie technológií spracovania polymérov, 
vytláčanie a výroby založené na vytláčaní, konštrukcie vytláčanej 
hlavy, miešanie a technológie miešania, vstrekovanie, špeciálne 
procesy vstrekovania , reaktívne vstrekovanie - RIM) 

Lektorský vstup 
Diskusia  
Skupinová 
práca/skupinové 
cvičenia 
Case study 
Simulačný 
software 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts) 
 
Modely - 
Jednotlivé 
nepodarky 
vzniknuté pri 
výrobe plastov 
 
Výučba pri 
strojoch 

 
 
Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
(priebežné 
kontrolné otázky) 
 
Testy vedomostí 
z oblasti 
 
Praktická skúška –
zadanie riešenia 
problému 
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni 
K1, K2, K3 

24 hodín 

 
 
 
 

4. MODUL  
      40 hodín 
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Tréningové ciele v module 4 - 
POLYMÉRY 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude poznať:  Metodológia  Učebné pomôcky 
a technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 

Sprostredkovať hĺbkové 
poznatky z oblasti: 
štruktúry polymérov, stability 
a degradácii polymérov, 
releológii polymérov a z oblasti 
konštrukčných plastov 

  

− Rozdelenie polymérov podľa technických vlastností 
a správania sa počas deformácie 

− Fyzikálne stavy a charakteristické teploty polymérov  
− Štruktúru polymérov a metódy jej hodnotenia  
− Termomechanické krivky správania sa amorfných 

a semikryštalických polymérov  
− Deformáciu a zmrštenie výrobkov z plastov  
− Odolnosť polymérov proti atmosférickým vplyvom, 

možnosti jej ovplyvnenia a metódy hodnotenia 
− Odolnosť polymérov proti horeniu 
− Chemickú a biologickú odolnosť polymérov 
− Životnosť výrobkov z polymérov, možnosti zvýšenia 

stability a odolnosť polymérov prídavkom aditív 
− Testovanie vlastností polymérov a výrobkov 

z polymérov 
− Základy reológie polymérov 
− Reometriu - meranie reologických vlastností 

polymérnych kvapalín 
− Výberové kritériá pre konštrukčnú aplikáciu plastov 
− Masovo vyrábané, štandardné plasty a ich uplatnenie v 

konštrukcii 
− Základné konštrukčné plasty 
− Špeciálne konštrukčné plasty - materiály budúcnosti 
− Perspektívy použitia  plastov v konštrukčných 

aplikáciách 

Lektorský vstup 
Diskusia  
Skupinová 
práca/skupinové 
cvičenia 
Individuálna 
práca 
 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts) 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
(priebežné 
kontrolné otázky) 
 
Testy vedomostí 
z oblasti 
 
Praktická skúška –
zadanie riešenia 
problému 
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni 

K1, K2, K 

 

16 hodín 

 

 
 
 



 

  
 

16TRAINING PATHWAYS/CURRICULUM/UČEBNÝ PLÁN 

 
VSTUPNÉ INFORMÁCIE  - Metódy a formy v odbornom vzdelávaní. Príprava učebných textov 
Variácie tréningových techník – tréner, učiteľ a lektor môže vyberať z existujúcej palety metód pre sprostredkovanie obsahu odborného vzdelávania 
tie najvhodnejšie. Podstata je ale v tom, že musí túto paletu poznať. Tréner účastníkom prezentuje informácie o tom, ktoré techniky sú vhodnejšie ku 
konkrétnemu obsahu alebo vzdelávaciemu štýlu účastníkov. Táto časť prináša účastníkom  prehľad o relatívne výhodných a nevýhodných metódach. 
Tréner, lektor a učiteľ musí v prenose obsahu používať okrem metód aj didaktické pomôcky, najnovšiu techniku napr. v odbornom vzdelávaní aj rôzne 
simulácie, filmy, atď. Učebné texty, ako vo forme učebnice, tak vo forme prezentačných materiálov sú súčasťou prípravných prác, lektora, učiteľa 
a trénera.   
Tréningový cieľ  
v module 5  

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude po 
ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 
Pripraviť účastníka k vhodnému 
využívaniu tréningových techník 
(metód) a k využívaniu didaktickej 
techniky 
 

1. Popísať štandardne používané tréningové 
metódy a ich vhodnosť využívania v odbornom 
vzdelávaní dospelých. 

2. Definovať najmenej 5 rôznych tréningových 
metód a popísať ich výhody a nevýhody. 

3. Popísať vzdelávací proces  v spojitosti 
s rôznymi vzdelávacími metódami 

4. Realizovať metódu zácviku – „On-the job 
training“. 

5. Využívať rôzne didaktické pomôcky, vrátane 
simulácií na PC pre odborné vzdelávanie.  

 

Diskusia 
Skupinové 
cvičenia 
Brainstorming 
Vstup lektora 
Nácvik  

Flipchard tabuľa + fixy 
Spätný projektor  
(handouts 
 
PC – simulačný 
software na výučbu 
odborných tém 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna 
 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni 
K1, K2, K3 

10 hodín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MODUL  
        10 hodín 
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VSTUPNÉ INFORMÁCIE – Realizácia vzdelávacej aktivity – „MICRO TRAINING“ 
Vedenie úspešného vzdelávacieho programu/vzdelávacej aktivity požaduje veľa skúsenosti z oblasti plánovania, zahŕňajúceho identifikáciu 
vzdelávacích potrieb účastníkov, informácie z tréningového plánu, vyhodnotenie tréningových metód, využitie tréningových cieľov. V tejto časti sú 
sprostredkované účastníkom prostredníctvom vzdelávania také zručnosti, ktoré umožnia účastníkom z pripravenej vzdelávacej aktivity zrealizovať 
„mikrotréning“. V rámci vzdelávacej aktivity môžu vzniknúť a aj vznikajú náročné situácie, ktoré je potrebné riešiť. V týchto prípadoch musí tréner, 
učiteľ, lektor využiť asertívne techniky. Musí poznať svoje slabiny a tiež slabiny účastníkov, a musí sa snažiť,  aby „realizáciu tréningu“ zrealizoval čo 
najkvalitnejšie.   
Tréningový cieľ 1  
v module 6  

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude 
po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 
Pripraviť účastníkov na realizáciu plánu 
vzdelávacej aktivity.  
 

1. Vysvetliť ako hodnotenie potrieb 
pomôže v rozvoji tréningovej aktivity.  

2. Usmerňovať hodnotenie potrieb 
v prípade, že boli tréningové potreby 
identifikované ako špecifické ciele.  

3. Popísať ako sa zámer (tréningový cieľ) a 
špecifické ciele odlišujú v tréningovom 
procese  

4. Popísať základné kompetencie v rámci 
tréningu. 

 

 
Lektorský vstup 
Diskusia 
Brainstorming 
Skupinové cvičenia 

 
Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts 

Priebežná 
spätná väzba – 
verbálna 
 
Pri hodnotení 
je potrebné 
využiť otázky na 
úrovni K4, K5 

2 hodiny 

Tréningový cieľ 2 
v module 6 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník bude 
po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 
Sprostredkovať účastníkom možnosť 
prakticky si požadované zručnosti 
vyskúšať.  
 

1. Viesť/realizovať „mikro – tréningovú“ 
aktivitu na základe podkladu 
komplexného a úplného kurzu.  

2. Demonštrovať ako riadiť nervóznych 
účastníkov (asertivita). 

3. Prakticky si všímať účastníkov a 
sprostredkovať im spätnú väzbu 
z tréningovej aktivity. Využiť spätnú 
väzbu  na zlepšenie tréningových 
zručností.  

4. Vymenovať najmenej 5 odporúčaní a 
varovaní pre trénera, lektora a učiteľa.  

 

 
Demonštrácia – 
predvedenie  
Diskusia 
Evaluácia využitá 
v tréningovom 
formulári  
Brainstorming 
 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts 

Priebežná 
spätná väzba – 
verbálna 
Spätná väzba - 
formulár 
Pri hodnotení 
je potrebné 
využiť otázky na 
úrovni K1, K4, 
K5 

8 hodín 

 

6. MODUL  
10 hodín 
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VSTUPNÉ INFORMÁCIE  - Hodnotenie naplnenia cieľov vzdelávacieho programu 
Tak, ako každá aktivita, aj hodnotenie tréningu nevyhnutne potrebuje svoje nástroje, s ktorými je možné hodnotenie vykonať.  Hodnotenie môže sprostredkovať 
informácie z nevyhnutného zvýšenie trénerskej výkonnosti, zlepšenia logistiky vzdelávacej aktivity a veľmi dôležité informácie sú dopadu tréningu na účastníkov.  
Ak tréning skutočne dopadne úspešne, účastník musí byť schopný využiť svoje nové skúsenosti a poznatky nato, aby sa po návrate na pracovisko jeho výkonnosť 
v danej oblasti zvýšila.  Keď účastníci budú schopní aplikovať nové zručnosti a poznatky, ktoré sa počas tréningu naučili v praxi, môžeme povedať, že tréning bol 
úspešný a úspešne boli poznatky transferované. Ak účastníci budú schopní urobiť tréning aj v inom vhodnom prostredí, upevnia si tak zručnosti v realizácii 
vzdelávacej aktivity. Zistia, ktoré aspekty čo v tréningu determinujú, objasnia si zmätok/chaos a chyby, ktoré nastali v aplikácii nových zručností a poznatkov. Na 
základe toho dokážu urobiť redizaj vzdelávacej aktivity.   
Tréningový cieľ 1 
v module 7 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník 
bude po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 
Pripraviť účastníkov na hodnotenie 
tréningu/vzdelávacej aktivity. 

1. Vysvetliť zámer/úmysel hodnotenia 
tréningu. 

2. Popísať metódy hodnotenia 
účastníkov vzdelávania, hodnotenia 
dizajnu vzdelávacej aktivity 
a hodnotenia  prezentácie na 
tréningu. 

3. Rozvíjať celkové hodnotiace nástroje 
pre tréning (testy, praktické 
skúšky..) 

 

 
Lektorský vstup 
Diskusia 
Práca v skupinách 
 
 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts 
 
 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna, 
písomná 
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K4, 
K5 

2 hodiny 

. 
Tréningový cieľ 2 
v module 7 

Špecifické vzdelávacie ciele – účastník 
bude po ukončení schopný:  

Metodológia  Učebné pomôcky a 
technika 

Metódy 
hodnotenia 

Trvanie 
Pripraviť účastníka na následné postupy, 
ktoré budú zostavené na základe analýzy 
pôsobenia jednotlivcov v tréningu a na 
základe akčného plánu zmien.  
Pripraviť účastníka na to, aby dokázal 
merať efektivitu vzdelávania 
zrealizovaného vzdelávacieho programu. 
 

1. Pripraviť na základe prehľadu 
následné tréningové aktivity – akčný 
plán zmien. 

2. Rozvinúť nástroje na následné 
tréningové aktivity – napríklad 
meranie zmeny zručností a 
poznatkov. 

 

Lektorský vstup 
Práca v skupinách 
Brainstorming 
Cvičenia 
 
 

Flipchard tabuľa + 
fixy 
Spätný projektor  
(handouts 
Testy na meranie 
efektivity 

Priebežná spätná 
väzba – verbálna. 
písomná 
Meranie efektivity 
vzdelávania  
Pri hodnotení je 
potrebné využiť 
otázky na úrovni K4, 
K5 

2 hodiny 

 

7. MODUL  
         4 hodiny 



 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY 
1. Hodnotenie tréningových potrieb  
2. Dotazník: Vlastné  hodnotenie  súčasných  schopností prezentovať 
3. Dotazník o štýloch vzdelávania 
4. Zácvik („On the job training“) – postup 
5. Štruktúra „Case study“/Prípadovej štúdie 
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PRÍLOHA Č. 1 
HODNOTENIE TRÉNINGOVÝCH POTRIEB 
 
Základné údaje 
Prosíme Vás, odpovedzte na všetky údaje/položky  tohoto dotazníka. Dotazník, ako aj výsledky 
z neho pomáhajú  plánovať kurz na základe relevantných potrieb. Tento dotazník nie je test.  
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Meno: __________________________________ Vek: _______________ 
Pracovná pozícia: ________________________________ 
Dátum prvej pozície (prvého zamestnania) ____________________ 
Pracovné skúsenosti: 
(Začnite s Vašim súčastným zamestnaním a zahrňte všetky pracovné pozície za posledných 10 
rokov. ) 
Dátum Pracovná pozícia /názov Základné úlohy Názov organizácie 
    
    
    
    
 
Vzdelanie:  
(Začnite prosíme od súčasného a zahrňte do toho aj krátkodobé technické alebo profesionálne 
tréningy) 
Dátum Názov organizácie Hlavná tematická oblasť Forma ukončenia 
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2. ŠKOLENIA V OBLASTI PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU – SKÚSENOSTI 
2.1. Realizujete alebo ste realizovali komplexné vzdelávanie v oblasti plastikárskeho priemyslu ? 
                                              ÁNO                           NIE 
Ak NIE, prečo nie ? 
 
Ak ÁNO, kde a aké druhy/témy z oblasti spracovania plastov ? 
 
2.2. Trénujte alebo ste trénovali dospelých účastníkov v oblasti  spracovania plastov ? 
                                             ÁNO                           NIE 
Ak NIE, prečo nie? 
Ak ÁNO, z akej oblasti pochádzali dospelí účastníci (firemné tréningy, individuálni záujemcovia, 
nezamestnaní. Kedy to bolo, popíšte, či ste využívali najnovšie vedomosti/informácie z oblasti 
výskumu spracovania plastov.?) 
 
2.3. Aký je Váš základný postoj ku vzdelávaniu v oblasti plastikárskej výroby ? 
                        Pozitívny                                           Negatívny 
 
3. TRÉNINGOVÉ SKÚSENOSTI 
3.1. Zúčastnili ste sa už tréningu trénerov ? 
                                     ÁNO                                                                  NIE 
Kedy: 
Kde: 
3.2. Popíšte vašu súčasnú úroveň poznatkov alebo kompetencií na základe číselného hodnotenia a prideľte k 
tvrdeniu nasledujúcu číselnú škálu 
1– Vôbec nič 
2 - Neprimerane 
3 -Primerane 
4 - Dobre 
5 – Výborne 
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Poznatky o vzdelávaní dospelých 
P.c. Názov položky 1 2 3 4 5 
1. Poznatky o vašom vzdelávacom štýle      
2. Skúsenosti s tréningovým cyklom      
3. Poznatky z procesu riešenia problémov       
4. Poznatky z formulácie tréningových cieľov       
5. Porozumenie role Trénera trénerov       
6. Poznatky z práce so skupinou - skupinová dynamika       
7. Pochopenie ako využiť verbálnu a neverbálnu komunikáciu k vytvoreniu 

atmosféry na tréningu      
8. Pochopenie ako poskytnúť pochvalu a povzbudenie v tréningu      
9. Pochopenie ako sprostredkovať spätnú väzbu       
10. Poznatky z toho, ako a kedy využiť otvorené a uzavreté otázky      
Tréningové metódy  
 Názov položky 1 2 3 4 5 
1. Diskusia      
2. Zadanie domácej úlohy/riešenia      
3. Zácvik      
4. Exkurzia/pracovná cesta      
5. Prípadová štúdia      
6. Praktikum (zručnosti v praktickej oblasti)      
7. Diskusia vo veľkej skupine      
8. Hranie rolí       
9. Prednáška      
10. Skupinová práca       
Proces tréningu 
 Názov položky 1 2 3 4 5 
1. Hodnotenie potrieb      
2. Zámer/hlavný cieľ a ciele na úrovni správania      
3. Tréningový plán /dizajn      
4. Implementácia tréningu      
5. Hodnotenie tréningu      
Príprava učebnej osnovy: 
 Názov položky 1 2 3 4 5 
 Ciele súvisiace so správaním, ciele školenia      
 Obsah/jednotlivé témy      
 Denný harmonogram      
 Tréningové metódy a tréningový materiál       
 Hodnotenie tréningu      
 Zručnosti v realizácii hodnotenia tréningových potrieb       
 Poznatky o príprave tréningových cieľov        
 Zručnosti v príprave a vizualizácii obsahu       
 Zručnosti v hodnotení tréningu      
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PRÍLOHA Č. 2 
Dotazník: Vlastné  hodnotenie   súčasných     schopností  prezentovať 

Ak majú byť Vaše vystúpenia efektívne, je dobré preveriť si terajšie schopnosti.  Toto hodnotenie Vám 
pomôže zistiť, na čo by ste sa mali v záujme zvýšenia svojej kompetencie sústrediť. 
Prečítajte si, prosím, nasledujúce výpovede a označte číslo, ktoré Vašim súčasným schopnostiam najlepšie 
zodpovedá. 

                 Nikdy              Vždy        
1. Stanovím si niekoľko základných cieľov, kým si naplánujem vystúpenie 1 2 3 4 5 
2. Analyzujem hodnoty, potreby a limity svojich poslucháčov 1 2 3 4 5 
3. Dopredu si napíšem niekoľko hlavných myšlienok ako základ pre stavbu 

prezentácie 
1 2 3 4 5 

4. Na začiatku vystúpenia uvediem prehľad najdôležitejších myšlienok 1 2 3 4 5 
5. Rozvíjam úvod, ktorý upúta pozornosť mojich poslucháčov a poskytne aj niektoré 

nevyhnutné informácie 
1 2 3 4 5 

6. Moje zhrnutie má vzťah k úvodu a obsahuje, ak je to potrebné, aj výzvu na 
diskusiu 

1 2 3 4 5 

7. Použité vizuálne pomôcky sú starostlivo pripravené, jednoduché, ľahko čitateľné a 
výrazné 

1 2 3 4 5 

8. Počet vizuálnych pomôcok zvýši pozornosť mojich poslucháčov, ale neodpúta ju 
od môjho vystúpenia 

1 2 3 4 5 

9. Vo vystúpení, ktoré má presvedčiť, použijem logické argumenty, ktoré moje 
tvrdenia podporia  

1 2 3 4 5 

10. Snažím sa, aby tréma stimulovala moje vystúpenie, nie, aby ma brzdila 1 2 3 4 5 
11. Uisťujem sa, že podávané informácie sú mojim poslucháčom jasné a zrozumiteľné 1 2 3 4 5 
12. Myšlienky a nápady predkladám so zaujatím 1 2 3 4 5 
13. Nacvičím si vystúpenie dopredu, takže pozerať do poznámok musím len málo a 

maximum pozornosti môžem venovať svojim poslucháčom 
1 2 3 4 5 

14. Moje poznámky obsahujú len "heslá", tým sa vyhnem čítaniu textu 1 2 3 4 5 
15. Nacvičujem si svoje vystúpenia postojačky a používam pri tom svoje vizuálne 

pomôcky 
1 2 3 4 5 

16. Pripravujem si odpovede na otázky, ktoré očakávam a odpovedanie nacvičujem 1 2 3 4 5 
17. Aranžujem usporiadanie miestnosti a pred vystúpením vyskúšam audiovizuálnu 

techniku 
1 2 3 4 5 

18. Udržujem očami nepretržitý kontakt s poslucháčmi 1 2 3 4 5 
19. Moja gestikulácia je prirodzená a nie tlmená trémou 1 2 3 4 5 
20. Môj hlas je jasný, zvučný a nie monotónny 1 2 3 4 5 

 
Celkový počet bodov: ______________ 
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VÝSLEDKY VLASTNÉHO HODNOTENIA 
 

80  -  100  bodov: máte veľmi dobré schopnosti verejne vystupovať, treba ich však stále precvičovať 
60  -  80  bodov: potrebujete doplniť teoretické vedomosti a často ich precvičovať v praxi 
30  -  60  bodov: máte predpoklady na verejné vystupovanie, potrebujete však systematickú 

prípravu teoretickú i praktickú 
menej ako 30 bodov: potrebujete sa naučiť všetko, čo súvisí s vystupovaním, bude to náročné, ale 

výsledok bude stáť za to  
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PRÍLOHA Č. 3 
ŠTÝLY VZDELÁVANIA SA 

Aktivisti 
Aktivisti sa zapoja naplno a bez predsudkov do novej situácie. Vžijú sa do okamžitej situácie  
a nechajú sa ovplyvniť bezprostrednou skúsenosťou. Sú otvorení, chápaví, nie skeptickí, preto majú 
sklon nadchnúť sa každou novou vecou. Ich filozofiou je: „Skúsim hocičo“. Vrhnú sa do hocičoho. 
Majú sklon netrápiť sa najrôznejšími obavami. Ich dni sú plné aktivít. Problémy riešia impulzívnymi 
rozhodnutiami (brainstorming). Hneď po pominutí vzrušenia z jednej akcie okamžite začínajú hľadať 
ďalšiu. Sú vynikajúci v reakcii na nové skúsenosti, ale nudia sa pri ich zavádzaní do praxe a 
dlhodobej konsolidácii. Sú to družní, spoločenskí ľudia, neustále hľadajúci kontakt s inými ľuďmi, ale 
bezohľadní pri presadzovaní seba ako stredu pozornosti. 
 

Reflektori 
Reflektori sa držia radšej v ústraní, aby mohli zvažovať skúsenosti a pozorovať veci z rôznych 
perspektív (uhlov pohľadu). Zbierajú údaje viacerými spôsobmi (nielen bezprostredne), poriadne ich 
premyslia, kým prídu k nejakým záverom. Za najdôležitejšie považujú zozbierať kompletné 
informácie a dôkladne zanalyzovať, preto majú sklon odkladať čo najdlhšie prijatie definitívnych 
záverov a rozhodnutí. Ich filozofiou je byť pedantný a dôkladný. „Dvakrát meraj a raz rež“, „Vyspi sa 
na to“. Sú to ľudia, ktorí pred začatím akcie vec zanalyzujú zo všetkých uhlov a zvážia možné 
dôsledky. Radi pozorujú iných pri akcii. Pozorne počúvajú iných a pred aktívnym zapojením sa do 
diskusie si zistia jej smerovanie. Obyčajne nie sú veľmi aktívni a vytvárajú okolo seba tolerantnú, 
pokojnú, i keď trochu neosobnú atmosféru. Vždy konajú v širších súvislostiach, ktoré zahŕňajú 
minulosť i prítomnosť, skúsenosti iných, ako aj svoje vlastné. 
 

Teoretici 
Teoretici prispôsobujú a integrujú skúsenosti do komplexných, ale logicky správnych teórií. 
Problémy skúmajú krok za krokom vertikálnou, logicky správnou cestou. Prispôsobujú zásadne 
rôznorodé fakty do koherentných teórií. Majú tendenciu byť dokonalými, neodpočinúť si, kým nie 
sú veci usporiadané a v súlade s ich racionálnymi schémami. Majú radi analýzu i syntézu. Obľubujú 
základné postuláty, princípy, teórie, modely a systémové myslenie. Ich filozofiou je racionalizmus a 
logika. Ak je to logické, je to dobré. Najčastejšie si kladú otázky: „Dáva to nejaký zmysel“?, „Ako a 
s čím to súvisí“?, Ktoré sú základné východiská“? Nemajú sklon byť emocionálni, sú analytickí a 
uznávajú len racionálnu objektivitu a nie subjektivizmus a významovú neurčenosť. Na problémy sa 
pozerajú zásadne logicky. To je ich rámec myslenia, pričom úporne odmietajú hocičo, čo nie je 
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v súlade s ním. Uprednostňujú maximalizovanie istoty, preto nedoceňujú subjektívne názory a 
všetko, čo považujú za nie dostatočne premyslené a logicky zdôvodnené.  
 
Pragmatici 
Pragmatici radi vyskúšajú nápady, teórie a rôzne techniky v konfrontácii s praxou. Pozitívne 
pristupujú k novým nápadom a okamžite využívajú každú príležitosť ich praktického vyskúšania. Je 
to typ ľudí, ktorí sa vracajú z manažérskeho kurzu plní nových nápadov a inšpirácii, ktoré chcú 
vyskúšať v praxi. Radi riešia situácie, konajú rýchlo a zručne vo veciach, ktoré sa im páčia. Nemajú 
radi obchádzanie problému, majú sklon byť netrpezliví v prípade diskusií bez prijatia konkrétneho 
záveru. V základe sú to praktickí a realistickí ľudia, stojaci oboma nohami na zemi, radi robia 
praktické rozhodnutia a riešia problémy. Problémy a možnosti berú ako výzvu. Ich filozofiou je: 
„Vždy je možné nájsť lepšie riešenie“ alebo „Je to dobré len vtedy, ak to funguje“.         
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DOTAZNÍK  O  ŠTÝLOCH VZDELÁVANIA 
Vyhodnotenie: 
V jednotlivých stĺpcoch zakrúžkujte čísla tých viet, ktoré vystihujú Váš názor, teda označte ich znakom (O). 
Vety, s ktorými nesúhlasíte, označte znakom (X). 
 2 7 1 5 
 4 13 3 9 
 6 15 8 11 
 10 16 12 19 
 17 25 14 21 
 23 28 18 27 
 24 29 20 35 
 32 31 22 37 
 34 33 26 44 
 38 36 30 49 
 40 39 42 50 
 43 41 47 53 
 45 46 51 54 
 48 52 57 56 
 58 55 61 59 
 64 60 63 65 
 71 62 68 69 
 72 66 75 70 
 74 67 77 73 
 79 76 78 80 

S k ó r e     
     



 

  
 

28TRAINING PATHWAYS/CURRICULUM/UČEBNÝ PLÁN 

Učebný štýl     

Preferencia     
 
Za každú vetu, ktorú ste označili znakom (O) získavate 1 bod. Za vety, ktoré ste označili (X) nezískavate žiadny 
bod. Získané skóre zapíšte pod príslušný stĺpec. Podľa počtu zakrúžkovaných odpovedí v jednotlivých stĺpcoch 
zistíte, ktoré učebné štýly preferujete. 
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Zakrúžkujte vaše skóre v tabuľke   A 

Aktivista Reflektor Teoretik Pragmatik 
20 20 20 20 
19    
18  19  
   19 
17    
 19 18  
16    
   18 
    
    
    
 18   
    

 
 
 
 
 
 

     Veľmi silná 
      preferencia 15 17 17 17 

14 16 16 16 
13  15  

 
Silná preferencia 

12 15 14 15 
 14 13 14 
11 13 12 13 
10    
9 12 11 12 

 
 
     Mierna       

8 11 10 11 
7 10 9 10 
6 9 8 9 

 
Nízka preferencia 

5 8 7 8 
4 7  7 
3  6  
 6  6 
  5  
2    
 5  5 
  4  
 4  4 
  3  
 3  3 
1    
  2  
 2  2 
0 0   
 1  1 
0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
   Veľmi nízka 
    preferencia 

 



 

  
 

30TRAINING PATHWAYS/CURRICULUM/UČEBNÝ PLÁN 

Zakrúžkujte vaše skóre v tabuľke   B 

Aktivista Reflektor Teoretik Pragmatik 
20 20 20 20 
19    
18  19  
   19 
17    
 19 18  
16    
   18 
15    
  17  
14    
13 18   
  16 17 

 
 
 
 
 
 

     Veľmi silná 
      preferencia 12 17 15 16 

 16   
11 15 14 15 

 
Silná preferencia 

10 14 13 14 
9    
 13 12 13 
8    
7 12 11 12 

 
 
     Mierna       

6 11 10 11 
5 10 9 10 
4 9 8 9 

 
Nízka preferencia 

3 8 7 8 
 7  7 
  6  
 6  6 
  5  
2    
 5  5 
  4  
 4  4 
  3  
 3  3 
1    
  2  
 2  2 
 0 1  
 1  1 
0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Veľmi nízka 
    preferencia 

 



 

  
 

31TRAINING PATHWAYS/CURRICULUM/UČEBNÝ PLÁN 

DOTAZNÍK O ŠTÝLOCH  VZDELÁVANIA 
Tento dotazník je určený na zistenie Vami uprednostňovaných spôsobov poznávania. Počas dlhšieho obdobia 
sa u Vás vyvinuli pravdepodobne zvyky poznávania, ktoré Vám pomáhajú získavať výraznejší poznávací efekt 
iba z určitých špecifických skúseností. Pretože si to pravdepodobne neuvedomujete, tento dotazník Vám 
pomôže získať predstavu o Vašich poznávacích preferenciách. To Vám umožní lepšie si vybrať štýl 
poznávania, ktorý najviac vyhovuje Vašej osobnosti.  
Pre vyplnenie dotazníka neexistuje časový limit. Pravdepodobne Vám zaberie 10-15 minút. Presnosť 
výsledkov záleží od Vašej úprimnosti, neexistujú správne alebo chybné odpovede. Ak viac súhlasíte ako 
nesúhlasíte s konkrétnou vetou,  dajte značku �. Ak viac nesúhlasíte ako súhlasíte, urobte krížik X.  
 
 1. Mám svoj vyhranený názor na to, čo je správne alebo nesprávne, zle alebo dobré.  
 2. Často konám bez toho,  aby som  zvážil možné dôsledky. 
 3.  Mám sklon riešiť problémy postupnými krokmi.  
 4. Myslím si, že oficiálne pravidlá a predpisy obmedzujú ľudskú osobnosť.  
 5. Mám povesť človeka, ktorý hovorí priamo sa jednoducho, čo si myslí.  
 6. Často zisťujem, že vopred nepripravené akcie vykonané impulzívne na základe pocitov sú 

práve tak dobré a úspešné, ako akcie vopred starostlivo premyslené a preanalyzované.  
 7. Rád robím ten druh práce, ktorý mi poskytuje dostatok času na dôkladnú prípravu, ako aj 

uvedenie do praxe.  
 8. Zvyčajne sa pýtam ľudí na ich základné názory. 
 9. Najdôležitejšie pre mňa je, či niečo funguje dobre v praxi.  
 10. Aktívne vyhľadávam nové skúsenosti.  
 11. Keď počujem nejakú novú myšlienku  alebo riešenie, okamžite začínam myslieť na 

možnosť ich praktického uplatnenia.  
 12. Rád dodržiavam osobnú disciplínu, ako napr. osobnú diétu, pravidelné cvičenie, 

prispôsobovanie na určitej rutine apod.  
 13. Rád robím dôkladnú a dokonalú prácu.  
 14. Najlepšie si rozumiem s ľuďmi logicky mysliacimi a uvažujúcimi, menej už so 

spontánnymi „neracionálnymi“ ľuďmi.  
 15. Aby som sa vyhol predčasným a unáhleným záverom, snažím sa najprv o starostlivú 

interpretáciu údajov, ktoré mám k dispozícii.  
 16. Pri prijímaní rozhodnutia starostlivo uvažujem o všetkých alternatívach. 
 17. Viac ma priťahujú nové a nekonvenčné nápady, ako už zabehnuté a vyskúšané postupy.  
 18. Nemám rád neorganizovanosť, dávam prednosť usporiadaniu vecí do súladu podľa 

osvedčených vzorov.  
 19. Súhlasím s vypracovaním presných pravidiel a procedúr, ak si myslím, že ich použitie 

zvyšuje efektívnosť splnenia konkrétnej úlohy.  
 20. Rád prispôsobujem svoju činnosť všeobecným princípom.  
 21. Pri diskusiách idem priamo na koreň veci.  
 22. V práci mám tendenciu udržiavať formálne vzťahy s kolegami a dostatočný odstup od 

nich.  
 23. Rád a úspešne riešim nové a nekonvenčné problémy. 
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 24. Mám rád spontánnych ľudí, ktorí majú zmysel pre humor.  
 25. Venujem mimoriadnu pozornosť detailom pred prijatím záveru.  
 26. Považujem za obťiažné vymýšľať nápady, myšlienky a návrhy bez náležitej prípravy. 
 27. Myslím si, že najlepšie je ísť okamžite k jadru veci. 
 28. Dávam si pozor, aby som nerobil unáhlené závery. 
 29. Rád využívam čo najväčší počet zdrojov informácií – čím väčšie množstvo informácií 

preanalyzujem, tým lepšie.  
 30. Obyčajne ma rozčuľujú ľahkovážni ľudia, ktorí neberú veci príliš vážne.  
 31. Predtým, ako poviem svoj názor, si najskôr vypočujem názor iných ľudí.  
 32. Mám zvyk otvorene hovoriť o svojich pocitoch.  
 33. Pri diskusiách ma baví pozorovať manévrovanie ostatných účastníkov rozhovorov.  
 34. Dávam prednosť pružného a spontánnemu reagovaniu na udalosti pred plánovaním vecí 

dopredu.  
 35. Rád používam (priťahujú ma) rôzne techniky, ako sú sieťová analýza, schémy tokov, 

rozvetvené programy, kontingentné plány a pod.  
 36. Znervózňuje ma, ak sa musím ponáhľať s riešením úloh, aby som stihol krátky časový 

limit, ktorý mi bol daný na konkrétnu úlohu. 
 37. Obyčajne posudzujem nápady iných na základe ich praktickej hodnoty.  
 38. Tichí, dlho rozmýšľajúci ľudia ma obyčajne znepokojujú.  
 39. Často ma rozčuľujú ľudia, ktorí sa vrhajú do riešenie problémov bezhlavo. 
 40. Dôležitejšie je tešiť sa zo súčasnosti, ako rozmýšľať o minulosti alebo budúcnosti.  
 41. Myslím si, že rozhodnutia prijaté na základe dôkladnej analýzy všetkých informácií sú 

lepšie a nádejnejšie ako tie, ktoré boli prijaté intuitívne.  
 42. Mám sklon k dokonalosti.  
 43. Do diskusií sa obyčajne energicky zapájam množstvom spontánnych nápadov.  
 44. Na schôdzkach navrhujem praktické a realistické postupy a riešenia.  
 45. Zdá sa mi, že väčšina pravidiel je len na to , aby boli porušované.  
 46. V konkrétnej situácii si radšej držím odstup a uvažujem o všetkých možných variantoch.  
 47. Často zbadám nezrovnalosti a slabé miesta v argumentoch iných.  
 48. Celkovo viac hovorím ako počúvam.  
 49. Častokrát vidím lepšie a praktickejšie spôsoby možnej realizácie vecí. 
 50. Myslím si, že písomné správy majú byť stručné, účinné a vyjadrovať podstatu vecí.  
 51. Verím, že racionálne a logické myslenie musí vyhrať.  
 52. Obyčajne jednám s ľuďmi o špecifických konkrétnych záležitostiach, nezvyknem sa 

zapájať do zdvorilostných rozhovorov.  
 53. Mám rád realistických ľudí, ktorí stoja oboma nohami pevne na zemi. 
 54. Pri diskusiách ma znervózňujú irelevantnosti a odbočovanie od jadra problému.  
 55. Ak musím napísať správu, najskôr si spravím množstvo nečistopisov, na základe ktorých 

napíšem konečnú verziu.  
 56. Rád si vyskúšam veci priamo v praxi.  
 57. Správne odpovede dosahujem logickým prístupom.  
 58. Rád som v strede pozornosti.  
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 59. Pri diskusiách často zisťujem, že som realistom, udržujem rozhovor o jadre veci 
a eliminujem neurčité a nejasné špekulácie.  

 60. Pred rozhodnutím rád uvažujem o mnohých alternatívach.  
 61. Pri diskusiách s ľuďmi často zisťujem,  že ja som ten najpokojnejší a najobjektívnejší.  
 62. Pri diskusiách väčšinou počúvam, nepatrím k tým, ktorí ich vedú a hovoria najviac.  
 63. Som rád, ak môžem spájať bežné  akcie s dlhodobými perspektívami.  
 64. Ak sa veci nedaria, vyrovnám sa s tým bez problémov a vezmem si ponaučenie.  
 65. Mám sklon odmietať divoké, spontánne nápady ako nepraktické.  
 66. Najlepšie je neprenáhliť sa a konať rozvážne.  
 67. Radšej som v úlohe počúvajúceho ako hovoriaceho.  
 68. Mám sklon byť tvrdý k ľuďom, ktorí majú problémy s logickým prístupom k veci.  
 69. Myslím si, že vo väčšine prípadov „účel svätí prostriedky“.  
 70. Skutočné vykonanie práce, je pre mňa dôležitejšie, ako pocity ľudí. (Nevadí mi, že 

niekomu pokazím náladu, hlavne aby bola práca hotová. ). 
 71. Formálne stanovenie špecifických cieľov a plánov považujem za obmedzovanie.  
 72. Obyčajne som jedným z hlavných protagonistov večierku.  
 73. Robím čokoľvek, čo je účelné pre vykonanie práce.  
 74. Metodická, detailná práca ma začne rýchlo nudiť.  
 75. Rád skúmam základné predpoklady, princípy a teórie, pričom sa sústreďujem na 

konkrétne veci a udalosti.  
 76. Vždy sa snažím zistiť, čo si myslia iní ľudia.  
 77. Som rád, ak sa schôdze vedú metodicky s dôkladne pripraveným a napísaným 

programom a pod.  
 78. Vyhýbam sa subjektívnym a nejasným témam.  
 79. Celkom rád mám drámu a vzrušenie vyplývajúce  z krízových situácií.  
 80. Ľudia ma často považujú za necitlivého k ich pocitom.  
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PRÍLOHA Č. 4 
 

AKO  POSTUPOVAŤ  PRI  ZÁCVIKU  ZAMESTNANCA   (ON-THE-JOB TRAINING) 
 

1. ODPREZENTOVAŤ 
� Uvedomte si  ČO chcete dosiahnuť a AKO to dosiahnete 
� Stanovte si    CIEĽ  , ktorý je merateľný 
� Zamyslite sa aký typ učenia preferuje, čo mu vyhovuje a čo nie, 
� Urobte si dekompozíciu obsahu, rozdeľte si tému do logických celkov/rozdeľte hlavnú 

činnosť na kroky 
� Stavajte na jeho doterajších vedomostiach, skúsenostiach, prípadne praxi 
� Vtiahnite ho do procesu otázkami , zapojte ho – participatívne učenie prebieha vtedy, 

keď sa  
� školený aktívne zúčastňuje pri zácviku 

 
2. UKÁZAŤ 

� Predveďte praktický návod - ukážku operácie, pracovného postupu 
� Vysvetlite najdôležitejšie časti , súvislosti s predošlými a nasledujúcimi krokmi  činnosti 
� Zdôraznite PREČO je to dôležité  
� Vysvetlite ZMYSEL tohto kroku, operácie vo vzťahu k ostatným  činnostiam 
� Demonštrujte produkt – od jeho zrodu až po praktický výkon  
� Ukážte školenému všetky potrebné materiály , podporujete tým jeho zapamätávanie  
� a učenie, pamätáte tak na vizuálny a kinestetický typ prijímania informácií 

 
3. VYSKÚŠAŤ 

� Umožnite školenému získať bezprostrednú skúsenosť 
� Pýtajte sa ako to či ono dosiahol , vytvorte priestor pre jeho otázky 
� Ak treba opakujte a sumarizujte najdôležitejšie informácie 
� Ak sa mu nedarí, povzbuďte ho, overte si , či porozumel Vašim informáciám tak, ako ste 

ich Vy formulovali - parafrázujte 
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4.  DAŤ MU SPÄTNÚ VÄZBU 

� Začnite tým, čo sa mu podarilo , čo robí dobre, používajte pozitívne slová a nezabudnite 
na  úsmev /on  vníma aj to ako sa pri tom tvárite / 

� Pamätajte na cieľ spätnej väzby a zásady jej dávania  
� Využite svoju empatiu a schopnosť oceniť čo i len čiastočné pokroky v procese zaúčania 

novoprijatého zamestnanca 
 

 
 



PRÍLOHA Č. 5 
 
METÓDA „CASE STUDY“ – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Vzdelávacia metóda sa používa pri výučbe, kde účastník musí hľadať/tvoriť riešenia.  
Pre sprostredkovanie zaujímavých riešení pri nastolenej situácii – probléme sa používa metóda Best 
practices –„Príklady dobrej praxe“, alebo pri niektorých vyučovacích  cieľov majú vyššiu silu pre 
učiacich sa „Príklady zlej praxe.“ 
 

Základná štruktúra Prípadovej štúdie 
 

 

POPIS SITUÁCIE: 
 
NASTOLENIE PROBLÉMU: 
 
ZADANIE KONKRÉTNEJ ÚLOHY K RIEŠENIU: 
 
 
RIEŠENIE: 


