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10. 

Úvod 

 

Čitateľská gramotnosť predstavuje porozumenie, aplikovanie a posudzovanie textu za účelom 

dosiahnutia cieľov jedinca, rozšírenie jeho znalosti a potenciálu a aktívnu účasť v spoločnosti. 

Vychádzajúc z odporúčania Strategického rámca Európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej 

príprave (ET 2020) sme zostavili plán rozvoja čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia ako 

prierezovej témy.   

ET 2020  odporúča:  

1. Čitateľská gramotnosť je nevyhnutnou podmienkou pre získanie kľúčových kompetencií 

a pre dosiahnutie ďalších dôležitých cieľov vzdelávania a odbornej prípravy. Odporúčanie 

ET 2020: zavedenie nových foriem učenia, využívanie nových výučbových technológií, 

ktoré zvyšujú úroveň čitateľskej gramotnosti. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča 

pracovať v tímoch, v ktorých bude prebiehať vzdelávanie vedúce k zvýšeniu úrovne 

gramotnosti prostredníctvom zdieľania poznatkov, vo forme Best Practice, Odborných 

pedagogickým skúseností a pod. 

2. Čitateľskú gramotnosť je potrebné rozvíjať prierezovo, naprieč vzdelávacími oblasťami. 

 

Plán pedagogického klubu bol zostavený aj na základe skúseností európskych SOŠ, ktoré odporúča 

ET 2020: 

o  Tréning porozumenia informatívnych textov 

o  Tréning čitateľských stratégií,  

o  rozvoj metakognície,  

o  špirálovitý nácvik -3S, 

http://www.sossknm.sk/


o  Aplikácia autentických didaktických situácií v rozvoji čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia, a ďalšie. 

 

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia – prierezové témy je vytvorený 

pedagogickými zamestnancami, ktorí zastupujú vzdelávacie oblastí platného ISCED 3A,  3C ako 

napr.: matematika a práca s informáciami, jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek 

a spoločnosť a tiež pedagogickými zamestnancami vyučujúcimi odborné predmety. 

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 

mesiacov) a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ v Systéme duálneho 

vzdelávania,  ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre predmetné vzdelávacie oblasti. 

 

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

Zameranie pedagogického klubu: Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti a kritického myslenia v rámci vzdelávacích oblastí, ako prierezovej témy.  

 

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia žiakov 

naprieč vzdelávaním. 

Čitateľská gramotnosť je dôležitou schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší 

osobnostný a profesijný rast žiaka.  

Žiak s primeranou úrovňou čitateľskej gramotnosti dokáže: 

- Hľadať súvislosti medzi javmi,  

- Pýtať sa a hľadať odpovede,  

- Vytvárať vizuálne a iné, zmyslové predstavy (myslieť abstraktne),  

- Vytvárať hodnotiace posúdenia,  

- Identifikovať najdôležitejšie myšlienky v texte (kriticky myslieť),  

- Vytvárať syntézu poznania. 

 

 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 02/2021-06/2021: 

 

Február 2021 – 2x zasadnutie PK, každé v dĺžke trvania 3 hod 

Marec 2021 – 2x zasadnutie PK, každé v dĺžke trvania 3 hod 

Apríl 2021 – 2x zasadnutie PK, každé v dĺžke trvania 3 hod 

Máj 2021  – 2x zasadnutie PK, každé v dĺžke trvania 3 hod 

Jún 2021  – 2x zasadnutie PK, každé v dĺžke trvania 3 hod 

 

Ďalšie činnosti, ktoré sú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca   

- k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

- Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

- Identifikovanie problémov v rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov a možné riešenia 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia- prierezové témy sa zaoberal 

nasledujúcimi témami:  

- Tvorba a zdieľanie Best Practice,  

- Efektívne metódy vzdelávania zvyšujúce úroveň čitateľskej gramotnosti,  

- Práca s odbornou literatúrou, diskusné posedenia k preštudovanej literatúre,  

- Zásady tvorby OPS, prezentácia OPS, 



- Metódy práce s textom a tvorba inovatívnych materiálov,  

- kognitívne metódy a ich aplikácia. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia – prierezové témy. 

 

Priblíženie témy:  

Čitateľskú gramotnosť definuje model funkčnej gramotnosti ako schopnosť spracovať textové 

informácie. Spracovanie sa realizuje procesmi (činnosťami): 

 • identifikovanie hierarchie informácií v texte,  

• odlišovanie dôležitých informácií od marginálnych, 

 • hľadanie vzťahov medzi hlavnou myšlienkou a podpornými informáciami,  

• komprimovanie (stláčanie) textu, 

 • vyvodenie záverov z textu,  

• extrahovanie explicitných a implicitných informácií (čítanie medzi riadkami), 

 • hodnotenie využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií a kritická 

reflexia. 

Význam čitateľskej gramotnosti potvrdzuje, že táto spôsobilosť je implementovaná do niekoľkých 

kľúčových kompetencií vymedzených európskym rámcom. Čitateľská gramotnosť je súčasťou 

kľúčovej zručnosti komunikácia v materinskom jazyku, ktorá okrem iného zahŕňa schopnosť písať 

a čítať rôzne typy textov, vyhľadávať, zbierať a spracúvať informácie, formulovať a vyjadrovať 

svoje vlastné argumenty. Uvedenú schopnosť žiak využije aj v získavaní digitálnej zručnosti, ktorá 

je založená na schopnosti používať počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, 

prezentáciu a výmenu informácií a na sprostredkovanie a účasť v spolupracujúcich sieťach 

prostredníctvom internetu. Zmysluplné využitie čitateľskej gramotnosti predpokladá ďalšia 

zručnosť – učenie sa, ako sa učiť, ktorá je definovaná ako schopnosť pokračovať a zotrvať v učení. 

Súčasťou tejto kľúčovej zručnosti je okrem iného aj schopnosť získavať, spracúvať a prispôsobovať 

nové vedomosti a zručnosti.  

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Požiadavky na čitateľskú gramotnosť boli transformované do koncepcie obsahovej reformy školstva 

v  Slovenskej republike a  vyjadrené kľúčovými kompetenciami žiaka v Štátnom vzdelávacom 

programe (ŠPÚ, 2008).  



Prácu s informáciami vymedzujú dve kľúčové kompetencie:  

1. kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa, v rámci ktorej žiak: 

 ■ uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja;  

■ dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa;  

■ dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať;  

 

2. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti), v rámci ktorých žiak:  

■ dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 

rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie;  

■ efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie. Z opisu požadovaných 

kompetencií v európskom i národnom rámci vyplýva, že podmienkou úspešného a zmysluplného 

fungovania človeka je jeho schopnosť orientovať sa v množstve informácií rôzneho druhu a rôznej 

kvality, čo zahŕňa výber, analýzu, syntézu a hodnotenie informácií v texte. 

Problematika, ktorá je stále aktuálna sa spája s implementáciou inovatívnych metód, prístupov, 

stratégií a meta-stratégií, ktoré by preukázateľne viedli k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Konštatujeme, že k lepšiemu porozumeniu textu u žiakov došlo týmito spôsobmi: 

a) zlepšil sa  proces porozumenia textu, žiaci sa naučili vo vyššej miere klásť si cieľ porozumieť text 

a nacvičovať postupy uplatňujúce efektívne porozumenie textu;  

b) používajú také pedagogické texty, ktoré pomáhajú porozumeniu textu svojimi vlastnosťami a 

postupne rastúcou obtiažnosťou rozvíjajú a zlepšujú textové kompetencie. 

Osvedčili sa nám pojmové mapy.  

 

Pojmová mapa je grafickou schémou obsahu textu.  Žiak dostane úlohu, aby načrtol pojmovú mapu 

textu, napíše hlavné pojmy učiva (obyčajne ako uzly grafu) a pospája ich spojnicami – čiarami, ktoré 

vyjadrujú vzťahy medzi týmito pojmami. Pojmová mapa vyjadruje pojmy daného textu v 

dvojdimenzionálnom priestore. Umožňuje vyjadrovanie nadradenosti a podradenosti jednotlivých 

pojmov, teda umožňuje aj diagnostikovať ich hierarchické chápanie.  

Okrem toho môže vyjadrovať následnosť dejov a procesov.  

Žiaci zobrazujú: 

- lineárne vzťahy, na rovnakej pojmovej úrovni,  



- hierarchické vzťahy – vzťahy nadradenosti a podradenosti. 

Aj týmto spôsobom pozorujeme kvalitnejšiu prácu žiaka s textom. 

Zaoberali sme sa správnym vedením rozhovoru so žiakom, kde sme si na základe získaných 

skúseností vytvorili základný prehľad: 

- Autentický prístup; 

- Skutočný záujem o žiaka; 

- Akceptácia žiaka (jeho názorov, zvolených postupov a riešení); 

- Úroveň odstránenia  stereotypov v myšlienkových pochodoch; 

- Dôkladná príprava na  rozhovor; 

- Aktívne počúvanie žiaka; 

- Akceptovanie pocitov; 

- Otvorenosť a miera empatie; 

- Reč tela, mimika; 

- Farba hlasu, tón hlasu a rýchlosť reči. 

 

Nevhodne prebiehajúci rozhovor obsahuje aj tieto znaky: 

- Autoritatívne vyjadrovanie, 

- Moralizovanie; 

- Časté opravovanie; 

- Dogmatizmus; 

- Odsudzovanie a kritika. 

Kvalitu rozhovoru ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom rozhovor prebieha. 

Spôsob vyjadrovania sa učiteľa v priebehu rozhovoru 

V priebehu rozhovoru je potrebné stále „mať na pamäti“, že v našej komunikácii  smerom 

k žiakom je potrebné sa vyvarovať: 

- Presviedčaniu; 

- Vysvetľovaniu, vynášaniu súdu; 

- Nahovárať  žiaka na riešenie, ktoré je z nášho pohľadu najvýhodnejšie. 

Naopak, úlohou je počas rozhovoru so žiakom: 

- Aktívne počúvať vyjadrenie; 

- Jasne, stručne  a výstižne sa vyjadrovať; 

- Pracovať s tónom a zafarbením hlasu, s jeho výškou a intenzitou (modulácia hlasu). 



 

Na základe diskusie a práce s odbornou literatúrou odporúčame aplikovať nasledovné 

brainstormingové metódy pre podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

Metóda synectics 

Metóda synectics je rovnako ako klasický brainstorming založená na tvorivom myslení a uvažovaní 

navzájom diskutujúcich žiakov. Dôležité je však odstrániť všetky prekážky brániace tvorivému 

mysleniu. 

Metóda synectics je účinnejšia a precíznejšia ako brainstorming, ale jej uplatnenie je náročnejšie. 

Medzi základné princípy tejto metódy patria najmä uplatňovanie analógie a skúseností z riešenia 

obdobných situácií v minulosti. 

 

Zakladá sa na uvoľnení tvorivého myslenia a uvažovania. Pravidlá a postup sa však odlišujú. Ide o 

intenzívne vybavovanie analogických situácií v mysli zúčastnených žiakov, ktorí chcú takýmto 

spôsobom objaviť nový spôsob riešenia problému.  

 

Postup sa rozčleňuje na dve fázy: 

1. oboznamovanie žiakov s podstatou problému 

2. dosahovanie riešenia daného problému pomocou analógie 

 

Táto metóda si vyžaduje starostlivý výber expertov, veľmi starostlivý prevod a najmä integráciu 

všetkých navrhovaných myšlienok. Pre túto metódu je typické obmedzené množstvo nápadov, dlhšie 

trvanie (niekoľko dní) a potreba aktívnej konzultácie. 

 

Metóda brainwriting „635“ 

Brainwriting „635“ je metóda rozvoja myšlienok vhodná pre väčšie množstvo žiakov. Samotný názov 

metódy určuje jej podstatu. Označenie 635 znamená, že 6 žiakov dáva 3 návrhy, ktoré sa 5 krát 

dopĺňajú. Takže spolu môžeme dostať až 108 návrhov, z ktorých je asi tak každý šiesty použiteľný. 

Tieto námety môže vyhodnotiť skupina, alebo sám učiteľ. 

Brainwriting „635“ má tieto etapy: 

1. etapa – zber myšlienok (uvedenie návrhov) 

2. etapa – doplnenie návrhov svojho predchodcu 

3. etapa – prečítanie uvedených návrhov a pripojenie doplnkov 

Túto metódu považujeme za veľmi výhodnú nie len z časového hľadiska, ale aj dôvodu možnosti 

zapojenia sa všetkých žiakov. Každý zúčastnený žiak môže prejaviť svoje schopnosti, či podeliť sa o 

dobré nápady. 

 Brainstorming 



Brainstorming vo svojej originálnej forme je účinná metóda evokácie, je vhodná napríklad pri analýze 

literárneho textu. Žiaci tomto prípade dostanú prvú polovicu príbehu/odborného textu a následne 

v skupinách „brainstormujú“ možné pokračovanie. Tvorca brainstormingu Alex F. Osborn vychádzal 

z predpokladu, že ľudia mnohé myšlienky a nápady radšej ani nevyslovia, pretože sa boja, že sú 

nereálne, bláznivé, zlé alebo dokonca smiešne a že nie sú v súlade s tým, čo sa píše v knihách, čo 

tvrdia autority a čo je konvenčné. Nechcú sa zosmiešniť alebo ukázať, akí sú hlúpi či nepraktickí. 

Takýto pohľad však tvorivosti neprospieva, a preto treba pri hľadaní nových riešení prekonať sociálne 

a psychické bariéry, ktoré blokujú vznik netradičných a originálnych nápadov. 

Brainstorming patrí medzi expertné metódy, založené na princípe kolektívneho vybavovania 

myšlienok. 

Odporúčame pokračovať v uvedených OPS, a naďalej zdieľať Best Practice. 

 

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Edita Kormanová 
12. Dátum 02. 07. 2021 
13. Podpis  
14. Schválil (meno, priezvisko) Mgr., Ing. Ondrej Holienčík 
15. Dátum  
16. Podpis  

 

 

 

 

 

  


