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Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Stretnutie na tému výmena skúseností s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných 

na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti čitateľských a jazykových zručností, analýza 

a následná syntéza využívaných didaktických postupov a metód, best practice  z vlastnej vyučovacej 

činnosti, odporúčania na zlepšenie a rozvinutie potrebných zručností. 

Kľúčové slová: 

práca s textovým súborom, vzdelávací proces, aktivizácia žiakov, porozumenie, interpretácia, 

vyhľadávanie, analýza, syntéza, literárna kompetencia, komunikačná kompetencia, textová 

kompetencia. 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Z hľadiska techniky čítania, porozumenia textu, schopnosti použiť základné informácie 

v rôznych učebných a životných situáciách členovia klubu považujú za efektívne zameriavať 

sa na schopnosť identifikovať informácie formulované v texte, schopnosť dedukcie na 

základe textu, schopnosť interpretovať informácie z textu a schopnosť kriticky analyzovať 

a hodnotiť text. 



2. Používané didaktické postupy a metódy, ktoré sme používali v minulom školskom roku 

preukázateľne rozvinuli komunikačné zručnosti, kompetenciu riešiť problémy, učiť sa, učiť 

sa ako sa učiť. Rozvoj jazykovej zložky pomocou rôznych didaktických postupov a metód 

prispel k zvýšeniu úrovne čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch v rámci celkového 

pochopenia textu, riešenia rôznych typov úloh, rozvoju logického myslenia. 

3. Dlhodobým pozorovaním a vyhodnocovaním práce žiakov s textom sme dospeli k záveru, že 

schopnosť žiakov pracovať efektívnejšie s textom, získavať informácie, kriticky myslieť, 

interpretovať text, analyzovať otázky rôzneho typu sa zvyšuje. Dlhodobá cielená práca 

s textom prispieva k porozumeniu vecného textu, s ktorým sú žiaci konfrontovaní vo 

všetkých oblastiach bežného života a vo všetkých vyučovacích predmetoch. 

 

4. Na základe výmeny skúseností medzi členmi sme sa zhodli, že činnosti podporujúce 

čitateľskú gramotnosť, ako stručné a podrobné reprodukovanie textu, beseda o prečítanom, 

dialogizácia, vyhľadávanie kľúčových informácií z textu, tvorenie otázok, využívanie 

interaktívnych metód pri porozumení textu sú obrovským prínosom pre zvyšovanie 

čitateľskej gramotnosti. 

Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti sa dohodli, že v rámci edukačného procesu 

rozvíjania čitateľskej gramotnosti budú pokračovať v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti 

prostredníctvom efektívnych metód a stratégií. Tieto používané a osvedčené metódy je potrebné 

zavádzať s prihliadnutím na individuálny učebný štýl žiakov a zapojiť ich do výberu činností 

smerujúcich k dosiahnutiu stanoveného výchovno-vzdelávacieho cieľa v rámci modelu 

personalizovaného vyučovania.  
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