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Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Tretie stretnutie na tému Implementácia medzipredmetových vzťahov vo vzdelávacom procese 

v súvislosti s čitateľskou gramotnosťou a jazykovými zručnosťami. 

Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 

Kľúčové slová: 
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti analyzoval teoretické východiská funkčnosti 

čitateľskej gramotnosti v závislosti od implementovania medzipredmetových vzťahov. 

2. Diskusia o technikách a didaktických postupoch pri práci s textom na rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti v predmetoch SJL, ANJ, NEJ. 

3. Členovia klubu na základe vlastných skúseností porovnali úroveň čitateľskej gramotnosti 

žiakov našej školy a poukázali na širokospektrálnosť čitateľskej gramotnosti nielen vo 



všeobecno-vzdelávacích, ale aj odborných predmetoch. 

4. Spoločne detegovali stratégie a metódy na zvýšenie úrovne čitateľskej gramotnosti vo 

všetkých predmetoch - práca s textami rôzneho obsahu, projektové vyučovanie, skupinová 

práca, aktívne vyhľadávanie informácií. 

5. Ďalej sme sa na stretnutí zaoberali publicitou a informovanosťou v súvislosti s projektom. 

Pripravili sme hlavné body za náš klub, ktoré by sme chceli odprezentovať v mediálnej sfére. 

Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti sa dohodli, že budú pri rozvíjaní 

čitateľskej gramotnosti a práce s textom postupovať jednotne. Taktiež sa po diskusii zhodli, 

že primárnym a prioritným cieľom bude eskalovať motiváciu žiaka k učeniu a stimulovať 

jeho záujem o rôzne druhy textu. 
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