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Manažérske zhrnutie: 
 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK). Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  
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Téma stretnutia:  

 

Vypracovanie materiálov pre výučbu s využitím brainwritingu, voľné písanie. 

 

Hlavné body: 

 

- Vyučujúci sa  oboznamovali a vzájomne  diskutovali o možnostiach využitia 

inovatívnych metód pri príprave učebných materiálov pre študentov s prihliadnutím 

na dištančné vzdelávanie, ktoré v tomto období prebieha na školách. 

- V predmetoch Administratíva a korešpondencia, Ruský jazyk a Informatika je v čase 

dištančného online vzdelávania potrebné vytvárať učebné materiály vhodné na 

prezentovanie nového učiva a to vo všetkých fázach vyučovacej hodiny. Využívame 

aktivizujúce vyučovacie metódy ako napr. brainstorming – búrku mozgov a keďže sa 

pracujeme v online prostredí, môžeme aplikovať brainwriting.  

- Brainwriting bol navrhnutý nemeckým marketingovým expertom Berndom 

Rohrbachom v roku 1969. 

- Brainwriting podporuje u žiakov logické a kritické myslenie. Kolegovia konštatovali, 

že táto metóda je vhodná pre hľadanie riešení pri nastolení problému. Výhodou 

brainwritungu oproti brainstormingu je, že sa do rozmýšľania a nachádzania nápadov 

pri riešení problémov zapájajú aj slabší, utiahnutí žiaci, ktorí by sa pri brainstormingu 

hanbili povedať svoj názor a ostali by v úzadí. Písaním svojich nápadov na papier sa 

každý odváži vyjadriť svoj nápad, myšlienky. V online prostredí je táto metóda 

náročná, z dôvodu, že rozdanie papierov a písanie nápadov sa nedá realizovať. 

V online prostredí môžeme žiakov požiadať, aby svoj nápad napísali napr. do chatu,  

no  tým nedokážeme zabezpečiť zachovanie anonymity. Metódu brainwritingu 

môžeme realizovať napríklad zadaním domácej úlohy formou problémovej úlohy. 

Každý žiak napíše v odpovedí svoje nápady a prípadne aj riešenia. Domácou úlohou 



– zadaným problémom, nebude vyriešenie problému ale spísanie návrhov na jeho 

riešenie. Na nasledujúcej hodine vyučujúci bude prezentovať návrhy žiakov a robiť 

analýzu návrhov. Žiaci sa budú vyjadrovať ku problematike a spolu s vyučujúcim 

analyzovať a syntetizovať, aby dospeli ku žiadanému výsledku.  

- Pri brainwritingu nikto zo zúčastnených a spolupracujúcich nezažije pocit 

odmietnutia, výsmechu, spochybnenia. Neexistujú zlé nápady, existuje len hľadanie 

toho najlepšieho riešenia pri zachovaní dobrého pocitu z participácie pri hľadaní 

sAprávnych odpovedí a žiadaného výsledku. 

- Vyučujúci týmto spôsobom napomáhajú žiakom získavať dôveru vo svoj názor, 

schopnosti a umožňujú im zažiť pocit úspechu.  

- Vyučujúci konštatovali tiež, že brainwriting je vhodný pri riešení problémových úloh 

alebo pri projektovom vyučovaní. V predmetoch Administratíva a korešpondencia, 

Ruský jazyk a Informatika je uplatnenie brainwritingu, zvlášť v online prostredí dosť 

náročné. Žiaci však tento spôsob riešenia problémov vítajú s radosťou, pretože sa 

môžu slobodne vyjadriť bez strachu z neúspechu. Zároveň sa učia vyjadrovať svoje 

myšlienky a názory, učia sa komunikácii a sebadôvere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciele stretnutia: 

- Podeliť sa so skúsenosťami s aplikáciou brainwritingu – ako iným spôsob 

braninstormingu. 

Všeobecné ciele:  

- Posilňovať sebavedomie žiakov, komunikačné a čitateľské zručnosti. 

Špecifické ciele: 

- Motivovať žiakov k asertívnemu správaniu a k rešpektovaniu odlišného názoru. 

Výchovné ciele: 

- Efektívne využívať medzipredmetové vzťahy. Posilňovať v žiakoch úctu 

k hodnotám, k dodržiavaniu etiky a k rešpektovaniu osobitostí jednotlivcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- Posilniť u žiakov hodnotový systém, úctu k druhým, k rešpektovaniu názorov 

druhých.  

- Posilniť u žiakov čitateľskú gramotnosť – čítanie s porozumením. Učiť žiakov triediť 

informácie z čítaného textu a vedieť rozlišovať dôležité o menej podstatného. Viesť 

žiakov k vyjadrovaniu svojich názorov. 

-  

Cieľom a odporúčaním stretnutia členov klubu bolo motivovať kolegov  ku vytváraniu 

zrozumiteľných a inovatívnych učebných materiálov pre jednotlivé predmety s požiadavkou 

klásť dôraz na čitateľskú gramotnosť, ktorá úzko súvisí s písomnými komunikačnými 

zručnosťami. 
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