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Úvod: 

Práca klubu čitateľskej gramotnosti bola zameraná na výmenu skúseností s využívaním 

nových progresívnych a moderných nástrojov pre inovácie a čitateľské jazykové zručnosti, 

s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových 

kompetencií,  s aplikovaním inovatívnych metód a foriem práce, na identifikovanie 

problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby riešenia. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu:  

 

Písomný výstup vychádza z aktuálneho stavu a kooperácie pedagogických zamestnancov na  

témach, ktoré sa týkajú čitateľskej gramotnosti, ako aj výmenou znalostí a skúseností medzi 

vyučujúcimi. Vychádza z praktickej skúsenosti pedagogických zamestnancov Strednej 

odbornej školy automobilovej.  Cieľom písomného výstupu je sumarizácia doterajších 

skúseností s aplikáciou inovatívnych metód, foriem, práce s interaktívnymi technológiami, 

s modernizáciou a digitalizáciou textov, s internetovými zdrojmi. Cieľom výstupu je 

predloženie efektívnych spôsobov práce s textom, metód, foriem, ktoré  na základe analýzy 

výsledkov práce žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti vyplynuli ako najvhodnejšie. 

 

 

 

 

Jadro: 

Oblasť čitateľskej  gramotnosti  je začlenená nielen vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch 

anglický jazyk, nemecký jazyk a slovenský jazyk, ale aj v predmetoch matematika, 

informatika, ekonomika a ďalších odborných predmetoch. Z tohto dôvodu sme na 

stretnutiach identifikovali problém vo vzdelávaní-vo všeobecnosti je problémom nesprávny 

postup pri práci s textom a extrahovaním informácií, nedostatočná digitálna databáza 

vzdelávacích programov, nedostatočná spätná väzba od žiakov. 

Pedagogickí zamestnanci vytvorili databázu textov s rozličnými typmi úloh, digitalizované 

texty na prácu s interaktívnou technikou, s audio nahrávkami a interaktívnymi prezentáciami. 

Vyučujúci sa oboznámili so základmi používania nových dostupných vzdelávacích 

programov a softvérov (ALF, QUIZLET, FREEMIND). 

K zvýšeniu úrovne čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch prispieva používanie 

edukačných stránok, materiálov, interaktívnych cvičení a využívania hybridného vyučovania 

online/offline. 

Dôležitým faktorom pre napredovanie žiakov je priebežné získanie spätnej väzby, ktorá nám 

poskytuje orientačné informácie v ďalšom procese rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Na 

základe zistených informácií vzniká priestor na odbúranie negatívnych javov a návykov 

u žiakov pri práci s textom a možnosť zvoliť iné metódy a formy práce, ktoré by priniesli 

progres. 

 



 

Podstatou osvojenia čitateľskej gramotnosti je porozumenie textu, schopnosť použiť 

základné informácie v rôznych učebných a životných situáciách, identifikovať informácie 

v texte, schopnosť dedukcie a interpretácie informácií z textu, schopnosť kriticky analyzovať 

a hodnotiť text. Všetky tieto zložky čitateľskej gramotnosti je možné si osvojiť na základe 

získania a použitia základných kľúčových kompetencií ako sú: sociálne komunikačné 

kompetencie, kompetencia učiť sa, kompetencia vnímať a chápať kultúru, kompetencia riešiť 

problémy, komunikačná a literárna kompetencia. Je potrebné zároveň rozvíjať jazykovú 

a slohovú zložku vo všetkých predmetoch. K získaniu kľúčových kompetencií čitateľskej 

gramotnosti je vhodné stručné alebo podrobné reprodukovanie textu (v závislosti od typu 

textu), beseda o prečítanom, dialogizácia, vyhľadávanie kľúčových informácií v texte, 

tvorenie otázok, využívanie interaktívnych metód pri porozumení textu. Na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti využívame prácu s digitálnymi textami, kde sú žiaci nútení využívať 

mentálne stratégie, interpretáciu, dedukciu, analýzu a hodnotenie. Žiakom predkladáme 

podnety na diskusiu, vyjadrovanie názorov, vzájomnú kooperáciu a prezentáciu výsledných 

zistení tak, aby boli žiaci nútení reagovať a zapájať sa. Všetky aktivity prispôsobujeme veku 

a individuálnej odlišnosti žiakov. 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

Členovia klubu podporujú žiakov pri práci s IKT zariadeniami, priebežne dopĺňajú  

a rozvíjajú digitálnu databázu textov a úloh. Rozvíjajú jednotlivé úrovne čitateľskej 

gramotnosti pomocou dostupných zdrojov, vymieňajú si materiály a vzájomne zaškoľujú 

pedagógov na základe vlastných znalostí pri práci s konkrétnym vzdelávacím programom.  

 

Zapájame progresívne a inovatívne metódy a zameriavame pozornosť na spôsoby a možnosti 

získavania detailnejšej spätnej väzby v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti.  

Nové metódy zavádzame systematicky s ohľadom na individuálne zručnosti a tempo žiakov. 

Dôraz kladieme na objasnenie jednotlivých krokov práce žiakov na hodine, čím dosiahneme 

efektívne osvojenie jednotlivých metód a stratégií ako sú: metóda KWL, CINQUAIN, 

pojmové mapovanie, stratégia RISE. 

 



 

Dôležité je pokračovať v aplikovaní riadeného rozhovoru so žiakom, realizovaní rôznych 

projektov, v pozorovaní a dotazníkovej forme spätnej väzby na monitorovanie aktuálnej 

čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Cieľom uvedených krokov je vytvoriť návyk pri práci s informáciami a textom 

a implementovať inovatívne metódy vzdelávania. 

Stretnutia a výmena informácií medzi členmi pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 

sú dôležitým medzníkom pre rozvoj kompetencií a zvýšenie úrovne edukácie žiakov a 

pedagógov. 
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