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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie skúseností s komunikačnými metódami pri 

rozvoji čitateľskej gramotnosti. Stretnutie sme začali analýzou pedagogickej literatúry, diskutovali 

sme  o možných aplikáciách inovatívnych metód a na záver stretnutia sme tvorili prehľad 

komunikačných metód dôležitých pre  rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
 

Kľúčové slová: komunikačné metódy, rozvoj čitateľskej gramotnosti, zdieľanie skúseností. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie skúseností. 

4. Záver a zhrnutie. 
 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti, inovatívne metódy. 

Program stretnutia: 
 

1. Čítanie s porozumením – skupinová práca metódou INSERT, zdieľanie návrhov, možnosti 

aplikácie uvedených metód v edukácii. 

2. Diskusný kruh, hodnotenie a výber metód. 

3. Výmena pedagogických skúseností, expertné skupiny. 

4. Záver a tvora prehľadu komunikačných metód. 

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


13. Závery a odporúčania: 
 

Spoločne sme vytvorili nasledovný prehľad inovatívnych metód rozvíjajúcich komunikačné 

kompetencie žiakov: 
 

Nájdi svoje miesto 

Do komunikačných alebo tiež evokačných metód môžeme zaradiť aktivitu Nájdi svoje miesto. 

K realizácii sú potrebné určité značky, texty čí témy rozmiestnené po učebni. Žiaci si vyberú 

z ponúkaných možností a prejdú k vybranej téme. Týmto sa vytvoria skupinky pre diskusiu. Žiaci 

spolu hovoria o tom, prečo si vybrali túto tému/text a v závere aktivity zhrnú vyučujúcemu, k akým 

záverom sa dopracovali.  
 

Debata 

Učiteľ navodí tému/text, ku ktorej žiaci demonštrujú svoj postoj (som proti, som pre, alebo nie som 

rozhodnutý). Učiteľ ich podľa toho rozdelí do skupín a každá skupina vyberie prvého rečníka. Ten 

uvedie dôvody a argumenty pre postoj celej skupiny. Tieto zhrnutia (v piatich, šiestich vetách) sú 

úvodom do nasledujúcej diskusie. Takáto diskusia má obvyklé pravidlá: 

- na úvodný príspevok sa nereaguje. 

- keď niekto hovorí, ostatní poslúchajú 

Ak chce niekto reagovať, jedná na základe svojich poznámok, ku ktorým sú žiaci vedení (napr. 

metóda INSERT) 

- jednotlivé reakcie majú časový limit (najlepšie vizualizovaný napr. presýpacími hodinkami) 

- rečníci za skupinu sa môžu radiť, vymieňať, brať si time out apod. podľa učiteľom určených 

pravidiel. 

V záverečnej reči (ktorá je výsledkom skupinovej práce) potom rečník z každej skupiny prednesie 

argumenty (opäť spísané a spracované celou skupinou), uvádza reakcie a protiargumenty vyťažené 

z diskusie a hľadá konsenzus s druhou skupinou formou návrhov a riešenia problematiky. 
 

Názorová škála 

Relatívne jednoduchá metóda, ktorá sa vo výuke využíva napr. pri diskusiách o kontroverzných 

textoch, je názorová škála. Jej výhodou je spojenie s pohybom v triede. Najprv učiteľ určí priestor 

pre vytvorenie škály áno-nie (alebo pre-proti). Na ľavej strane sa sústredia žiaci pokiaľ odpovedia 

áno. V strede sa postavia žiaci, ktorí nemajú na otázku jasný názor, a vpravo sa pohybujú žiaci so 

zápornou odpoveďou. Potom, čo učiteľ zadá otázku žiaci prejdú na svoje pozície. Po diskusii nad 

položenou otázkou môžu žiaci  svoje pozície meniť.  

Odporúčame vyššie uvedené metódy k  implementácii do pedagogického procesu. 
 

V rámci nových metód si členovia klubu vyskúšali hru – ŽIVOT – zostavenie príbehu v oblasti 

Kariéry, rodiny, zážitkov a bohatstvo. Túto hru budú aplikovať so žiakmi. 

Členka pg. klubu podala správu k vykonanej CLILL metóde v nemeckom jazyku na odbornom 

predmete dopravná geografia  dopravná sústava v nemecky hovoriacich krajinách. Žiakom 

prezentovaná ppt a na záver vedomostný kvíz a videá. 
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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. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 

Názov projektu:  Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu 

Kód ITMS projektu :  312011ACP8 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia 

– prierezové témy. 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 934 01  Levice 

Dátum konania stretnutia:  21. 06. 2021 

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Lenka Hagarová  SOŠ TaS, Pod 

amfiteátrom7, Levice 

2. PaedDr. Valentína Karafová  SOŠ TaS, Pod 

amfiteátrom7, Levice 

3. Ing. Viera Karvašová  SOŠ TaS, Pod 

amfiteátrom7, Levice 

4. Ing. Soňa Michníková  SOŠ TaS, Pod 

amfiteátrom7, Levice 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


