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Filozofia tvorby pracovných zošitov 
 

 

Pracovné zošity budú spracované pre všetky vzdelávacie 
programy osobitne (19), v rámci troch modulov.  

 

Bude spracovaný aj samostatný úvodný pracovný zošit, kde 
bude okrem popisu projektu a jeho cieľov a návodov na prácu so 
zošitmi, uvedený a charakterizovaný aj obsah jednotlivých 
pracovných zošitov a tiež Slovníček výrazov obsahujúci pojmy z 
jednotlivých tematických okruhov. 

 

Každý zošit bude štandardne obsahovať Predslov (o projekte), 
Obsah, Návod ako pracovať s pracovnými zošitmi 

 



 

 

 

 

Filozofia tvorby pracovných zošitov 
 

 

Samotný pracovný zošit bude mať dve základné/hlavné zložky: 

 

- 1. Teoretická časť – bude obsahovať okrem základných 
teoretických vstupov aj príklady, Kľúčové body, Použitú literatúru a 
Slovníček výrazov 

 

- 2. Workshop – bude obsahovať  stručne definovaný Účel a Obsah. 

- V obsahu bud uvedené na čo je predmetný workshop určený a 
stručný opis každej výučbovej aktivity s približne požadovaným 
množstvom času. 

-      



 

 

 

 

Filozofia tvorby pracovných zošitov 

 

Pracovné zošity bude možné používať rôznymi spôsobmi. 

 

- Teoretická časť je určená prioritne na samoštúdium resp. 
sebavzdelávanie 

 

- Praktická časť – Workshop - obsahuje rôzne druhy výučbových 
aktivít a foriem s cieľom poskytnúť lektorom značnú flexibilitu pri 
prispôsobovaní workshopu špecifickým potrebám účastníkov 
vzdelávania.  

 



 

 

 

 

Filozofia tvorby pracovných zošitov 

1. Teoretická časť, v rozsahu cca (max. ) 20 strán, bude obsahovať: 

 

- Zhrnutie 

- Definície 

- Vymedzenie pojmov 

- Štruktúrovaný text /prednášku doplnenú príkladmi a ukážkami v 
boxoch 

- Kľúčové body (v zarážkach, spravidla nie viac ako 10) 

- Použitú literatúru 

- Slovníček výrazov 

- Prílohy (môže, nemusí) 

 



 

 

 

 

Filozofia tvorby pracovných zošitov 

1. Praktická časť - Workshop, v rozsahu cca (max)10 strán, bude 
obsahovať: 

 

- Účel 

- Obsah 

- Stručný popis každej aktivity: 

-   Cvičenie:  

-     - Požadovaný čas 

-     - Účel 

-     - Postup 

-     - Otázky 

-     - K cvičeniu potrebné materiály 

- Záverečné cvičenie: Prenos naučeného 
-     

 



 

 

 

 

Filozofia tvorby pracovných zošitov 

- Súčasťou Workshopovej časti, ak je zložité vypracovať 

praktické cvičenia,  môžu byť aj napr.  

- kontrolné otázky na otestovanie vedomostí či samotný test,  

- prípadne cvičenie  kde je potrebné potvrdiť pravdivosť 

uvedených výrokov,  

- môže byť zadaná úloha na riešenie  

- alebo prípadová štúdia,  

- tiež môžu byť napr. aj krížovky s tajničkou  

- – kreativite sa medze nekladú. 

 



 

 

 

 

Filozofia tvorby pracovných zošitov 

- Vo  Workshopovej časti navrhujeme z učebných 

nástrojov prezentovaných v rámci metodiky výučby 

využiť čo najviac možných aplikácií, tak, aby 

vzdelávanie bolo atraktívne a dynamické.  

- – kreativite sa medze nekladú. 

 



 

 

 

 

Filozofia tvorby pracovných zošitov 

- Záverečné cvičenie: Prenos naučeného 

- Toto cvičenie odporúčame uviesť do každého pracovného 

zošita s požadovaným časom 10 minút. 

- Účelom cvičenia je napomôcť účastníkom preniesť 

skúsenosti z výučby do svojich aktivít v reálnom živote. 

- Toto cvičenie sa realizuje na konci workshopu, keď 

účastníci vyplnia jednoduchý dotazník s dvomi otázkami o 

prenose naučeného, môžu sa tiež so svojimi úvahami ako 

využiť získané vedomosti aj podeliť v skupine 
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