
Program Akadémie tvoríme so zreteľom na rozvoj konkrétnych schopností u
stredoškolských študentov.

Účastníci programu preto vypĺňajú na začiatku a konci školského roka medzinárodne
uznávané testy a sebahodnotiaci formulár.

Porovnanie výsledkov pred a po absolvovaní Akadémie demonštruje, v ktorých oblastiach
a do akej miery program prispel k rozvoju kľúčových schopností študentov.

DIT (Defining Issue Test) test kritického
myslenia v spolupráci s univerzitou v
Alabame
SCIO test čítania s porozumením
Sebahodnotiaci formulár

Nástroje merania



skóre ukazuje, ako konkrétny človek odmieta myšlienky, ktoré sú zjednodušené a
zaujaté
požadované zlepšenie: najmenej 0,4 bodu (hodnotené ako úspešná intervencia)

Ukazovateľ 2: N2-skóre

čím vyššie P-skóre, tým viac človek myslí ako morálny filozof (tí dosahujú skóre 70+)

skóre tiež ukazuje mieru ochoty prijať konsenzus/rozhodnutie aj s ohľadom na
dobro iných
požadované zlepšenie: najmenej 0,4 bodu (hodnotené ako úspešná intervencia)

Ukazovateľ 1: P-skóre

Výsledky DIT

Test je zameraný na meranie kritického myslenia a riešenia morálnych dilem.

Zlepšenie o celé 3 body je
7,5-násobne vyššie
ako vyžaduje úspešná
vzdelávacia aktivita.

Študenti Akadémie sa počas
školského roka zlepšili
o 4,4 bodu, teda až 11-krát viac
ako vyžaduje úspešná vzdelávacia
aktivita.

Časť SCIO testu zameraná na meranie čítania s porozumením.              

Podľa spoločnosti SCIO je tento rozdiel signifikantný. Ten istý test napísali
študenti Akadémie priemerne o 14,1 bodu lepšie ako študenti, ktorí sa hlásia
pomocou SCIO na slovenské univerzity.

Výsledky SCIO

Študenti sa za školský rok s
Akadémiou zlepšili v čitateľskej
gramotnosti priemerne o 7,5 bodu.



Výsledky sebahodnotenia

Študenti odpovedali na série otázok z rôznych oblastí osobného a akademického
rozvoja. Pozrite si zhrnutie najzaujímavejších výsledkov podľa kategórii.



Túžba naučiť sa argumentovať - zlepšiť svoje vyjadrovanie v skupine a slovný prejav

Diskusná forma - výrazne odlišuje semináre Akadémie od väčšiny hodín

Možnosť naraziť na rôznosť názorov, no zároveň spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí

Túžba pochopiť rôzne umelecké diela, priestor na ich reflexiu

Naučiť sa lepšie orientovať v texte a premýšľať o ňom

Program ponúka rôzne žánre, nie len knihy, čím sa výrazne odlišuje od iných

Možnosť vidieť svoj pokrok vďaka testovaniu

Osobnosť obľúbeného učiteľa

Prečo sa stredoškoláci najčastejšie hlásili do Akadémie veľkých diel?

Motivácia študentov



V školskom roku 2019/2020 pôsobila Akadémia veľkých diel v spolupráci s učiteľmi a
riaditeľmi na viac ako 20-tich stredných školách rôzneho zamerania na celom
Slovensku. 

Podobne ako študenti, aj učitelia mali v závere školského roka príležitosť vyhodnotiť
vplyv programu v určených oblastiach formou sebahodnotiaceho dotazníka. Pozrite si
výber z hodnotení.

Očami stredoškolských učiteľov

Pozrite si video s učiteľmi Akadémie kliknutím sem

https://youtu.be/_kPuQNGSI_E


Skúsenosť klasického vzdelávania - pedagogického prístupu, ktorý používajú tie

najlepšie vzdelávacie inštitúcie

Oboznámenie sa s princípmi charakterového vzdelávania cez príbehy v praxi

Príležitosť priblížiť sa študentom a zažívať s nimi podnetné diskusie

Neustála podpora počas trvania spolupráce a mentoring

Komunita podobne motivovaných učiteľov

Symbolická finančná odmena

Príležitosť podieľať sa na unikátnom projekte, ktorý chce prispieť k zlepšeniu

vzdelávania stredoškolákov

Vlastné obohatenie sa vybranými dielami a metodickým prístupom

Ak sa po absolvovaní tréningu učiteľ rozhodne

spolupracovať s Akadémiou, môže na svojej škole

otvoriť klub so skupinou 7 - 15 študentov.

Počas školského roka má učiteľ 20 - 25 seminárov (90

minút) o veľkých dielach. Naša online knižnica

obsahuje všetky diela a doplnkové materiály ku

každému z nich. Tieto zdroje slúžia študentom aj

učiteľom na samostatnú a hĺbkovú prípravu.

Učiteľ má k dispozícii vypracované metodiky ku

každému z preberaných diel, ktoré obsahujú

informácie k dielu a dávajú učiteľovi všetky praktické

nástroje potrebné na moderovanie seminára.  Úlohou

učiteľa nie je prednášať o diele, ale moderovaním

diskusie priviesť študentov k dôležitým otázkam, ktoré

dielo otvára.

Spolupráca s Akadémiou: benefity pre
učiteľov

Spolupráca v praxi



Program, ktorý dosahuje výsledky a rozvíja nie len študentov, ale aj učiteľov

Program, ktorý učí študentov formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky

Program, ktorý odpovedá na niektoré z najkľúčovejších nedostatkov súčasného

vzdelávacieho systému (kritické myslenie, čitateľská gramotnosť, sústredenosť a

pod.)

Program, ktorý posilňuje vzťah medzi učiteľom a jeho študentmi

Program, ktorý reguluje vplyv internetovej kultúry a pozýva k sústredenosti

Program, ktorý môžu študenti robiť aj ako súčasť DofE

Program, ktorý funguje aj počas karantény online

Program, ktorý rozvíja empatiu aj sebareflexiu

V súčasnej dobe štvrtej priemyselnej revolúcie je
dôležité podporovať aj tzv. klasické vzdelávanie.

Našou prioritou je posúvať žiakov k
zodpovednosti za svoje konanie, myslenie a
rozhodovanie. V ponúkanom vzdelávaní s
Akadémiou nachádzajú žiaci múdrosti aj z

minulosti a musia si uvedomiť, že aj v
prítomnosti žijeme z poznatkov histórie. Keď

bude záujem žiakov zúčastňovať sa vzdelávania v

Akadémii veľkých diel budeme ich aj s rodičmi
neustále podporovať.

Otvorenie Akadémie na našej škole som privítala
ako novinku podporujúcu rozvoj kritického
myslenia, estetického vnímania umenia a
formáciu charakteru mladého človeka

spoznávaním príbehov v umeleckých dielach. Už v
priebehu prvého roka fungovania som

zaregistrovala záujem a nadšenie študentov pre
takúto formu záujmovej činnosti. A ak som
niekedy popoludní nahliadla do triedy, kde
Akadémia prebiehala, vždy som ich našla v

zanietenej diskusii a príjemnej atmosfére.

Akadémia veľkých diel na Vašej škole

Čo získa škola, ktorá zaradí Akadémiu veľkých diel do svojej ponuky?

Otília Berková, riaditeľka
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

Spišská nová Ves

Ľudmila Uhlíková, riaditeľka
Spojená škola

Tvrdošín



Čo môžem urobiť pre to, aby bola Akadémia na našej škole?
Príďte na tréning, resp. odporučte 1-2 učiteľov, ktorí by Akadémiu mohli na vašej škole
organizovať. Nemusia to byť slovenčinári, ani učitelia filozofie či estetiky.

Koľko bude program stáť školu?
Tento program je postavený na školnom príspevku od študenta v hodnote 150 eur
ročne, pričom študentom v núdzi poskytujeme štipendiá. Škola sa môže podieľať na
školnom študenta v ľubovoľnej miere (priemerný príspevok školy doteraz bol 50 eur).

Ako na výšku školného reagujú študenti?
Komunikácia s učiteľom, ktorý vysvetlí hodnotu programu a rozloží danú sumu ,,na
drobné" (cena je za celý rok, sú v nej zahrnuté všetky diela a pod.) v kombinácii s
možnosťou štipendia pomáha študentom nadobudnúť realistickú perspektívu a sú
ochotní si za program zaplatiť.

Koľko stojí tréning učiteľa?
Tréning je bezplatný pre učiteľov stredných škôl, ubytovanie a strava sú zabezpečené
Akadémiou. Učiteľ si hradí cestovné a ďalšie osobné náklady.

Musí sa škola zapojiť do spolupráce, ak pošle učiteľa na tréning?
Spolupráca je očakávaná, ale nie povinná - rozhodujete sa o nej na základe skúsenosti z
tréningu.

Čo z toho bude mať učiteľ?
Učiteľ sa okrem nových metód výučby sám zlepšuje v kritickom myslení, rozvíja vzťahy
so študentmi a vďaka nášmu mentoringu a ďalšej podpore rozvíja dôležité učiteľské
zručnosti.

My sme odborná škola, naši študenti nebudú čítať.
Naša skúsenosť je, že vďaka pestrému programu zloženému nielen z literatúry, ale aj
filmov, hudby a maľby majú študenti o program záujem aj na odborných školách a
diskusie hravo zvládajú. Tento program je pre študentov, ktorí hľadajú svoju cestu
životom a vytvárajú si názory na veci, a v tom sa všetci stredoškoláci zhodujú, nezáleží
na akej škole sú.

Spolupráca s Akadémiou
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A PRIPOMIENKY

akademiavelkychdiel.sk
dobryden@akademiavelkychdiel.sk

http://www.akademiavelkychdiel.sk/

