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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie návrhov k téme kognitívne metódy 

použiteľné pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov SOŠ. Analyzovali sme odbornú literatúru, 

zdieľali návrhy na implementáciu a na záver stretnutia sme vytvorili prehľad vhodných metód pre 

rozvoj predmetnej gramotnosti. 

 

Kľúčové slová: kognitívne metódy, čitateľská gramotnosť, inovatívne metódy vo vzdelávaní. 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Výmena skúseností 

4. Záver a odporúčanie. 

 

Témy: čitateľská gramotnosť, rozvoj kritického myslenia, aplikácia kognitívnych metód vo 

vyučovaní. 

Program stretnutia: 

 

1. Opisný výskum, používanie IKT a práca s odbornými zdrojmi- skúmanie 

kognitívnych metód. 

2. Diskusia a zdieľanie výsledkov výskumu, 

3. Syntéza skúseností s použitím odborných zdrojov, 

4. Záver a tvorba prehľadu metód. 

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


13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe aktivít v rámci stretnutia sme vytvorili nasledovný prehľad kognitívnych metód 

vhodných pre aplikáciu pri rozvoji čitateľskej gramotnosti: 

 

Cyklus 5-E 

Učebný cyklus 5-E je model, ktorý podporuje bádateľskú činnosť v triede, triednu diskusiu 

a využívanie práce s textom. Päť anglických E znamená zaujatie (engage), bádanie (explore), 

vysvetlenie (explain), podrobné rozpracovanie (elaborate) a vyhodnotenie (evaluate). Tieto etapy 

hovoria učiteľovi ako má postupovať a aká činnosť bude reprezentovať jednotlivé etapy. 

Členovia využívajú elektronické časopisy – v cudzom jazyku (vydavateľstvo Klet, on-line odborný 

časopis Logistika (www.logistika-ihned.cz), (www.euroekonom.sk) . Metódu je možné využívať na 

predmetu technika administratívy, strojopis a hospodárska korešpondencia a odbornom výcviku – 

zložka TEA – úprava textu použitím korektorských značiek. 

 

Metóda CNB 

Metóda CNB (collective notebook) je metóda spoločného zápisníku. Každý žiak do zápisníku 

zapisuje nové myšlienky či nápady k súčasne riešenému problému alebo úlohe. Žiaci nesmú zapísať 

do zápisníku rovnakú myšlienku dvakrát a je možne použiť aj rôzne zdroje odbornej literatúry. Žiak 

teda môže do zápisníku zapisovať viackrát, pokiaľ ho napadne nová myšlienka alebo si ju naštuduje 

z literatúry alebo iných zdrojov. Tento zápisník si žiaci môžu viesť rôzne dlhú dobu, záleží 

predovšetkým na rozsiahlosti problému alebo na dĺžke projektovej výuky a pod. Po uplynutí 

stanovenej doby žiaci myšlienky a nápady vytriedia a vyvodia z nich závery, napríklad formou 

expertných skupín. Tie potom spoločne s učiteľom prediskutujú.  

Využitie vidia členovia pedagogického klubu pri rozvíjaní slovnej zásoby, rozoberaní konkrétnej 
témy – napr. zdravie). Možné používať aj pri projektových aktivitách napr.  e-Twinning. 
 
Šesť dobrých sluhov 

Kognitívna metóda, ktorá sa snaží naučiť žiakov pri riešení problému pracovať systematicky. 

Jednotlivé otázky stimulujú nápady a vedú k lepšej komunikácii, zvyšujú kreativitu a umožňujú 

pristúpiť k problému z rôznych uhlov. Učiteľ zadá tému alebo predloží text a pod. a žiak (alebo 

dvojica, alebo skupina) sa snaží premyslieť nasledujúce kategórie otázok: 

 

1. Kto? (Kto to používa? Kto je do veci zapojený? ) 

2. Čo? (Čo je to? Čo sa stalo alebo stane? ) 

3. Kedy? (Kedy sa to stane? Ako dlho to bude trvať? 

4. Kde? (Kde sa to stalo? Kde by sa to malo stať?) 

5. Prečo? (Aký to má dôvod? Prečo sa to stalo práve takto?) 

6. Ako? (Ako tomu máme rozumieť? Ako tomu môžeme pomôcť?) 

Možné využitie napr. pri spracovaní témy história dopravy, logistiky alebo pri použití metódy 

CLILL – doprava a vývoj v malých nemecky hovoriacich krajinách (Lichtenštajsko). 

 

Členovia vy vyskúšali využitie čítačiek pri práci s textom a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

Odporúčame využívať vyššie uvedené metódy, ktoré podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v pedagogickom procese. 
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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. 

 

 

 


