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11. Manažérske zhrnutie: 
Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo zdieľanie príkladov Best Practice z oblasti rozvoja 

čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Účastníci zdieľali príklady dobrej praxe z oblasti 

medzi-predmetovej výučby a diskutovali o jej vplyve na úroveň kompetenčného profilu žiaka.  

Kľúčové slová: medzi-predmetová výučba, Best Practice, čitateľská gramotnosť, kritické myslenie. 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Hlavné body: 

1. Analýza Best Practice. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: Best Practice, medzi-predmetová výučba, čitateľská gramotnosť, kritické myslenie. 

Program stretnutia: 

1. Analýza Best Practice 

2. Kooperatívna tvorba dobrej praxe 

3. Zdieľanie skúseností  

4. Záver a tvorba odporúčania. 

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


13. Závery a odporúčania: 

V rámci medzi-predmetového prístupu dochádza k rozvoju širokého spektra gramotností, ktoré 

môžeme označiť ako funkčná gramotnosť. Funkčnú gramotnosť vymedzujeme ako schopnosť 

používať čítanie a písanie nad rámec elementárnej gramotnosti s účelom dosahovať vlastné ciele, 

nadobúdať vedomosti, realizovať sebavzdelávanie a seba-rozvoj, ako i v procese sociálnej interakcie 

a komunikácie a v mnohých ďalších zmysluplných kontextoch.  

Funkčná gramotnosť opisuje model gramotnosti, ktorý sa spája v súvislostiach úspešného uplatnenia 

absolventa na trhu práce. 

Best Practice 1 

Komplexná gramotnosť alebo komplexný model gramotnosti (The Total Literacy Model; Sampson, 

Rasinski, Sampson, 2003) odráža širšie chápanie gramotnosti a predstavuje holistické chápanie 

gramotnosti založené na interaktívnom prístupe k rozvíjaniu recepčných a produkčných 

komunikačných zručností. V modele komplexnej gramotnosti sa k štyrom komunikačným 

zručnostiam (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie) priraďujú ďalšie dve, a to sledovanie a vizuálne 

stvárňovanie myšlienok. Prvá z nich, tzv. sledovanie (viewing), súvisí s prijímaním informácií z 

rôznych zväčša nekontextových zdrojov (brožúry, reklamy, teletext, internet...), ktoré sú 

samozrejmou súčasťou tzv. moderného čitateľa. Druhá zručnosť (visually representing) zase súvisí s 

vizuálnym stvárňovaním myšlienok a skúseností, ktoré je dnes spojené s multimediálnym využívaním 

moderných technológií. Autori komplexného modelu  názorne predstavujú ako tri pevne spojené 

vlákna, ktoré vyjadrujú:  

1. Self-expresion – získavanie a rozvíjanie gramotnosti prostredníctvom prirodzených seba-

vyjadrovacích aktivít a skúseností;  

2. Impressions – získavanie a rozvíjanie gramotnosti prostredníctvom stimulácie prostredia (vplyv 

myšlienok a jazyka iných);  

3. Conventions – získavanie a rozvíjanie gramotnosti prostredníctvom poznávania jazykových 

konvencií. Vychádzajúc z jednotlivých charakteristík modelov gramotnosti môžeme hovoriť o 

rôznych obdobiach postupnosti jej vývinu a rozvíjania základných komunikačných zručností. 

Čitateľská gramotnosť sa pojmovo prekrýva s funkčnou resp. komplexnou gramotnosťou, pričom sa 

pri nej zdôrazňujú ako východisko spracovania a využitia informácií procesy porozumenia textu.  

 

Best Practice  2  

Diskusia predstavuje výmenu názorov  na určitú tému. Diskutujeme  v politike, v kultúre, v každej 

oblasti nášho života. Diskusia je vnímaná ako jedna z nutných podmienok, ak chceme prijať správne 

rozhodnutie. Pri prijímaní určitého tvrdenie alebo opatrenia bez predchádzajúcej diskusie na danú 

tému, považujeme potom takéto rozhodnutie skôr  za negatívne. Kto nediskutuje so  svojími  

spolupracovníkmi, spolužiakmi- považuje sa za človeka uzavretého.  

Diskusia je dôležitá z týchto dôvodov : 

Umožňuje nám formulovanie  názoru, tvrdenia. 

Šírime  informácie medzi ľuďmi. 

Je  to zdroj poznania. 

Učí nás byť kreatívnymi. 

Vytvára obraz o nás samotných.  

Musí však prebiehať na určitej úrovni a riadiť sa  pravidlami. 

Umenie správne diskutovať, neznamená „odstaviť“  spoločníka v diskusii argumentmi, ale naopak 

spoločne s partnerom v diskusii objaviť pravdivé tvrdenie- prípadne upozorňovať na chyby, ktoré vo 

svojich úvahách urobil.  

Snažíme sa správne pýtať. Znamená to, že sa vyhýbame otázkam, ktoré sú vlastne inštrukcie. 

Inštrukcie nie sú spôsobom ako rozvíjať kritické myslenie a kreativitu žiaka. Vhodné sú konštruktívne 

otázky, ktoré sa spájajú s otváraním nových možností a prinášajú viac spôsobov riešenia problému. 

V bežnej konverzácií sa takmer nevyskytujú.  

Krátky pohľad do histórie logickej diskusie : 

Za zakladateľa umenia logickej diskusie – dialektiky sa považuje Zénon z Eleje, ktorý žil v 5.storočí 

pr. n.l. Na dialógu, teda na zadávaní otázok a hľadaní odpovedí bola založená metóda výučby 

v Platónovskej akadémii v Aténach. Účastníci diskusie si navzájom dokazovali obhájiteľnosť / 



neobhájiteľnosť svojich tvrdení a tým budovali svoje poznanie. Poznáme tzv. scholastickú metódu, 

ktorá spočíva v konfrontácii argumentov „ pre“  a  „proti“ . Na univerzitách prebiehali vedecké 

diskusie tým spôsobom, že každý účastník  musel najprv zopakovať tvrdenie, na ktoré mal pripravený 

argument. Po zopakovaní tvrdenia  dostal súhlas od autora tvrdenia, či danú vetu formuloval správne 

a až potom prešiel ku argumentácii. 

Od 15. storočia  sa začína v diskusii uplatňovať verifikácia –  hľadá sa dôkaz, že tvrdenie je správne. 
 

Aktivita č.1: 

Napíšte pravidlá správne prebiehajúcej diskusie. 

 

Žiacke ukážky: 

 

Ukážka č.1: 

Mali by sme si stanoviť určitú pravdu - východisko, ktoré je prijateľné pre každého účastníka diskusie, 

pričom k východisku by sme sa nevracali - to by bol náš " oporný múr", ktorý by predstavoval záruku, 

že hľadáme spoločné riešenie, nejde nám o presadenie sa osobne jeden nad druhým, ale hľadáme 

riešenie úlohy. Mali by sme kritizovať vždy len názor, argument diskutujúceho. 

Ak sa nám nedarí nájsť riešenie, vrátime sa k diskusii neskôr. Preverujeme si zdroje informácií, 

neodvolávame sa na anonymné vyjadrenia. Vyjadrujeme sa jednoducho -  k problému. Opisom 

nesúvisiacich tém, sa nedostaneme k riešeniu našej úlohy. 

 

Ukážka č.2: 

1. Do diskusie vstupujem vtedy, keď som ochotný pripustiť zmenu svojho názoru na problém, ktorý 

riešime. 

2. Ak zistím, že môj argument nie je správny, prikloním sa k argumentom, ktoré sú podložené 

dôkazom 

3. Do diskusie nevnášam nové otázky a problémy, pokiaľ sme nevyriešili pôvodný problém. 

4. Nekritizujem človeka, kritizujem názor. 

 

Aktivita členov: sledovanie videoukážky z webinára „Kritické myslenia a jeho uvedenie do praxe“, 

autor p. Kalinová – školská  psychologička, CPPaP (www.vlavici.sk) 

Diskusia: 

1. Rozvoj čitateľskej gramotnosti zapojením sa do e-testovania (NUCEM) v predmetoch anglický 

jazyk a slovenský jazyk a literatúra (2.r. a 3. r študijné odbory) 

2. Informovanie o príprave Dňa otvorených dverí II. 

3. CLILL metóda  š.o. komerčný pracovník v doprave, predmet dopravná geografia, uskutočnilo sa 

v anglickom jazyku, pripraviť v ruskom jazyku, nemeckom a španielskom jazyku 

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

 

 

 

 

 

 


