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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie príkladov dobrej praxe 

v oblasti efektívnych metód rozvoja čitateľskej gramotnosti. Koordinátor klubu uviedol 

účastníkov do problematiky deskriptorov úrovne kvalifikácie a načrtol možné metódy 

rozvoja čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. 

Kľúčové slová: efektívne metódy, rozvoj čitateľskej gramotnosti, deskriptory úrovne 

kvalifikácie, ktoré majú vzťah k čitateľskej gramotnosti a kritickému mysleniu. 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Hlavné body: 

         Práca s odbornou literatúrou. 

         Diskusia. 

         Zdieľanie skúseností, výmena názorov. 

         Záver a zhrnutie. 

         Témy: Metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia. 
           
Program stretnutia: 

 1. Práca s odbornou literatúrou, Best Practice, Úlohy na rozvíjanie čit. gramotnosti, prac. list   

č. 1+2. (R. Somorová),  

2. Diskusný kruh účastníkov  

    Práca s pojmovými mapami – typy, žiaci tvoria  svoj rodostrom 

    Odporúčania materiálov od jednotlivých členom k metóde päťlístok) – filmy (Odvážny,      

DOM) knihy – Otec Goriot 

     Aktivita členov klubu  - metóda päťlístka 

     Zdieľanie skúseností s prístupom Mastery learning. 

3. Zhrnutie a pedagogické odporúčanie. 



13. Závery a odporúčania: 

     - metódy rozvoja kritického myslenia: 

Metóda I.N.S.E.R.T  

Brainstorming 

Myšlienkové mapy - vedúca mimoškolskej činnosti 4.1.10 popísala činnosť myšlienkových 

máp so žiakmi – žiak si tvorí vlastný rodostrom,  

Tvorivé písanie 

Metóda päťlístka 

Cinquain (päťlístok, päťriadková báseň) – členovia pedagogického klubu si vyskúšali  metódu priamo 

na zasadnutí 

Vyžaduje zlučovanie informácií, stručných výrazov, ktoré opisujú zadanú tému. 

1. riadok – pomenovanie témy (podstatné meno)  - otec 

2. riadok – opis témy 2 prídavnými menami -  pracovitý, spravodlivý, obetavý 

3. riadok – činnosť, dej na vyjadrenie dejovej zložky námetu - zabezpečiť rodinu, pomôcť 

iným  (napr. susedia), príklad pre deti – pracovitosť, zručnosť, odovzdať skúsenosti deťom 

4. riadok – ucelená štvorslovná formulácia vyjadrujúca názor, vcítenie sa - empatia, vypočuť 

si deti, neriešiť cez peniaze. Dieťa má potrebu stráviť čas s rodičom, pozorovať, zhovárať sa, 

a byť vypočuté. 

5. riadok – zhrnutie (synonymum témy, rekapitulácia témy) -  rodina – základ spoločnosti 

 

Odporúčame preto tieto metodologické prístupy na aplikáciu do výučby. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 



8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


