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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť hovorenie – Komunikácia/hovorenie 

ako kompetencia. Podstatou stretnutia bolo pohotovo sa zorientovať v komunikačnej situácii, osvojiť 

si pravidlá asertívneho správania v komunikácii, používať vhodné jazykové a mimojazykové 

prostriedky, byť pri komunikácii či diskusii tolerantným a interkultúrny – rešpektovať iné názory, 

postoje i svetonázor. Cieľom bolo osvojiť si poznatky z oblasti komunikácie a jej prostriedkov a 

vedieť rozpoznať znaky efektívnej, asertívnej a interkultúrnej komunikácie. 

 

Slovo komunikácia pochádza z lat. slova communicare – communem reddere, čo znamená 

informovať, riadiť sa niekým, činiť niečo spoločným, spoločne niečo oznámiť, sprostredkovať svoje 

myšlienky, predstavy, zámery niekomu inému. Asertívna komunikácia je sebapresadzujúca, 

rešpektuje právo pre iné osoby v rámci prijateľných pravidiel, a to bez zbytočnej ústupnosti 

a agresivity. Mimorečové prostriedky komunikácie, predstavujú „reč tela“. Hlavnými 

extralingvistickými prostriedkami sú gestá, mimika, pohľad, dotyk, poloha a držanie tela, pohyby 

tela, výzor človeka. Komunikácia medzi ľuďmi rôznych kultúr v sebe odzrkadľuje rôzne kultúrne 

podmienené interpersonálne a organizačné vzťahy a vzory jednania, ktoré môžu byť príjemcom 

chybne vnímané a interpretované. Hlavným cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova vo 

vyššom sekundárnom vzdelávaní je viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej 

rozmanitosti.  

Kľúčové slová: 

komunikácia, asertivita, extralingvistické prostriedky, multikultúrna výchova. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Komunikácia/hovorenie ako kompetencia. (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu jazykových zručností, následne 

došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie programu 

predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.  

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Komunikácia/hovorenie 

ako kompetencia, ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – tvorba aktivity pre 

žiakov, ktorá zahŕňala výber vhodného materiálu (video, mp3, podcasty, články, obrázky...), ktorý by 

členovia klubu mohli využiť na vyučovacej hodine s cieľom zaradiť do obsahu vzdelávania 

prierezovú tému – multikultúrna výchova.  

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Komunikácia a jej význam, funkcie komunikácie 

b) Efektívna komunikácia, asertivita v komunikácii 

c) Asertívne zručnosti pre zvládanie problémovej komunikácie 

d) Aktivity na rozvoj asertívneho správania 

e) Extralingvistické prostriedky v komunikácii 

f) Interkultúrna komunikácia 

g) Štátny vzdelávací program – ISCED 3 

h) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Hasajová L., Ištvan I., Koníčková J., Koreňová S., 

video kanála yotubube, kvíz „kahoot.it“ ohľadom medzikultúrnych rozdielov, Štátny 

vzdelávací program – Multikultúrna výchova (Prierezová téma).  

i) Diskusia 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe vo dvojiciach 

alebo individuálne, ktorá sa orientovala na tvorbu aktivity pre žiakov, ktorá zahŕňala výber vhodného 

materiálu (video, mp3, podcasty, články, obrázky...), ktorý by členovia klubu mohli využiť na 

vyučovacej hodine s cieľom zaradiť do obsahu vzdelávania prierezovú tému – multikultúrna výchova. 

Zároveň ich úlohou bolo priradiť tému z TVVP k vybranému materiálu, vybrať si vhodnú vyučovaciu 

metódu (otázky do diskusie, cvičenie - pracovný list s pojmami týkajúcimi sa témy, kvíz, hranie rolí, 

simulácia, projekt..) a spracovať daný materiál. Členovia pracovali za svoj aprobačný predmet. Pri 

tvorbe aktivít využívali aj učebnice, či internetové zdroje. Potom sa členovia podelili so svojimi 

prácami s ostatnými a diskutovali o ďalších možných obmenách aktivity. Dané aktivity môže člen 

klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu.  



13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:  

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Komunikácia/hovorenie ako kompetencia. 

Jeho obsah sa zameral na schopnosť pohotovo sa zorientovať v komunikačnej situácii, osvojiť si 

pravidlá asertívneho správania v komunikácii, používať vhodné jazykové a mimojazykové 

prostriedky, byť pri komunikácii či diskusii tolerantným a interkultúrny – rešpektovať iné názory, 

postoje i svetonázor. Cieľom bolo osvojiť si poznatky z oblasti komunikácie a jej prostriedkov a 

vedieť rozpoznať znaky efektívnej, asertívnej a interkultúrnej komunikácie. 

Dohodli sa, že je dôležité poznať hlavné ciele prierezovej témy multikultúrnej výchovy a význam 

interkultúrnej komunikácie. 

Žiakov budú viesť k poznaniu asertívnych zručností pre zvládnutie problémovej situácie.  

Rozvíjala sa kompetencia hovorenia u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne vyhľadávať 

materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako 

aj uskutočňovať tvorbu aktivít na rozvoj hovorenia, čím obohatia svoj profesionálny prístup 

v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Témou dnešného stretnutia bolo teoretické vymedzenie pojmu komunikácia/hovorenie ako 

kompetencia. 

V praxi rozvíjať schopnosť pohotovo sa zorientovať v komunikačnej situácii, osvojiť si pravidlá 

asertívneho správania v komunikácii, používať vhodné jazykové a mimojazykové prostriedky, byť 

pri komunikácii či diskusii tolerantným a interkultúrny – rešpektovať iné názory, postoje i svetonázor. 

Aplikovať rozvíjanie kompetencie komunikácie/hovorenia u žiakov, viesť k ich poznaniu asertívnych 

zručností pre zvládnutie problémovej situácie.  

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k rozvíjaniu zručnosti komunikácie/hovorenia cez rôzne aktivity na rozvoj asertívneho 

správania, rozoznaniu extralingvistických prostriedkov počas komunikácie a poznaniu 

multikulturalizmu, ktorý podporuje rešpektovanie individuality, hodnoty a potrieb jednotlivca alebo 

komunity iného kultúrneho celku v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov 

v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 7. 10. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Kušnírová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


