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Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Stretnutie na tému: Zhrnutie a odporúčania na ďalší školský rok. 

Na stretnutí klubu sme sa zaoberali prehľadom činnosti klubu, výmenou skúseností, návrhmi na 

celkové zlepšenie vzdelávania v oblasti čitateľskej gramotnosti vrátane jazykových a čitateľských 

zručností na SOŠ automobilovej v Košiciach. 

Kľúčové slová: 

Čitateľská zručnosť, čitateľské stratégie, čitateľská gramotnosť, analytická činnosť, porozumenie, 

interpretácia, nástroje dosiahnutia cieľa, aktivizácia žiakov, implementácia, inovatívne metódy 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Pedagógovia si vymenili skúsenosti, ktoré nadobudli pri využívaní moderných postupov, 

metód a foriem práce z vlastnej vyučovacej činnosti, vyzdvihli pozitíva jednotlivých 

didaktických postupov, ktoré rozvíjajú potrebné zručnosti na prehĺbenie čitateľskej gramotnosti 

našich žiakov. Vzájomne si ponúkli návrhy a odporúčania na zlepšenie, riadené aktívne učenie 

a projektovú výučbu. 



2. Po diskusii o efektívnosti jednotlivých metód a foriem práce sme sa zhodli, že osvedčené 

metódy a postupy pri práci s textom budeme naďalej rozvíjať a uplatňovať vo vyučovaní. Výber 

jednotlivých metód a postupov sa v jednotlivých predmetoch líši. Dôležité je pracovať 

s odbornými textami, zvyšovať motiváciu a angažovanosť samotných žiakov. 

3.  Členovia klubu vyjadrovali svoje názor na proces vytvárania testov zameraných  na 

čitateľskú gramotnosť. Texty by mali vychádzať zo skutočného života a empirickej skúsenosti, 

s ktorými sa žiak stretáva na dennodennej báze. Ak chceme udržať pozornosť žiaka a jeho 

výkonnosť pri práci s textom, je vhodné pracovať s kratšími textovými útvarmi, ktoré sú 

obohatené o obrázky, tabuľky alebo grafy. 

4. Čiastkové ústne hodnotenie predstavuje veľmi efektívny nástroj, ktorý pretaví ich motiváciu 

z vonkajšej na vnútornú. Následkom toho žiaci pracujú s väčším entuziazmom a ich výsledky 

a napredovanie sú markantnejšie. Ťažisko práce sa tak presúva z učiteľa na žiaka čo je prínosom 

pre rozvoj osobnosti žiaka v rámci personalizovaného vyučovania. 

Závery a odporúčania: 

Naše stretnutie vyústilo k záveru, že v ďalšej práci pri rozvoji čitateľskej gramotnosti vo všetkých 

profilových predmetoch členov tohto klubu budú implementovať inovatívne didaktické postupy, 

metódy, formy a budú premieňať tradičné vyučovanie na moderný spôsob prístupu k informáciám 

a sebavzdelávaniu žiakov  v oblasti čitateľskej gramotnosti, v oblasti práce s rôznymi typmi textov, 

s ktorými sa stretávajú aj v iných ako všeobecno-vzdelávacích predmetoch.  

V tejto riadenej práci budeme aj naďalej pokračovať a snažiť sa zefektívniť prácu žiakov 

prostredníctvom cielenej práce s nimi. Komunikácia a výmena skúseností v rámci pedagogického 

klubu bude tvoriť dôležitú súčasť stretnutí aj naďalej. Zámerne orientované stratégie na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti sa nám podarilo implementovať do vyučovacieho procesu, zefektívnila sa 

práca s textom a úroveň pochopenia textu.  
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