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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. V rámci 

stretnutia sme zdieľali naše pedagogické skúsenosti, diskutovali, a na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie založené na syntéze odbornej literatúry a našich skúseností.  

 

Kľúčové slová: rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorba OPS, diskusia, stratégie učenia sa. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

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


1. Skupinová práca s odbornými zdrojmi – metóda skladanie textu. 

2. Diskusný kruh – zdieľanie skúseností. 

3. Spoločné písanie, tvorba dobrej praxe, syntéza skúseností s odbornými vedomosťami. 

Diskusia na tému stratégií učenia sa. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme vytvorili prehľad stratégií učenia sa – tzv. učebné stratégie. Zároveň sme si 

popísali, ako pristupujú jednotlivé učebné štýly k čítaniu s porozumením. Učebné štýly sú úzko 

spojené so stratégiami učenia. Riešenie akejkoľvek učebnej úlohy súvisí s jej individuálnym 

chápaním ovplyvneným prevažujúcim učebným štýlom a tiež s didaktickým usmernením zo strany 

učiteľa smerujúcim k jej riešeniu. Toto považujeme za učebnú stratégiu. Pomocou nich sa žiak 

rozhoduje, ktoré vedomosti a v akom poradí použije, aby dosiahol učebný cieľ. 

  

Učebné stratégie môžeme považovať za všeobecne platné pravidlá operacionalizácie informácií, ktoré 

existujú nezávisle od edukačného obsahu vyučovacieho predmetu. Učebné stratégie sú, na rozdiel od 

kognitívneho štýlu, variabilnejšie a je možné ľahšie ich ovplyvňovať a meniť.  

 

• pamäťové učebné stratégie 

Vychádzajú z predpokladu, že je možné vymedziť dôležité základné poznatky, ktoré by sa mali stať 

súčasťou osobného systému poznania žiaka. Žiak sa ich snaží naučiť a zapamätať si ich. Všetky 

ďalšie informácie, ktoré bude žiak potrebovať, si aktuálne vyhľadá a nemusí sa ich učiť. Tieto 

stratégie využívajú mnemotechnické pomôcky, akronymy, vizualizácie a pojmové mapy;  

 

• kompenzačné učebné stratégie  

Najviac sa prejavujú pri učení cudzích jazykov, keď žiak intuitívne odhaduje význam textu, 

ktorému celkom nerozumie, domýšľa si niektoré slová, chýbajúce slová nahrádza opisom, 

synonymami a v komunikácii používa výrazné nonverbálne prvky (gestikulácia a mimika). Tieto 

učebné stratégie využívajú aj žiaci so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia);  

 

• afektívne učebné stratégie  

Týkajú sa schopnosti žiaka uvedomovať si vlastnú náladu, emocionálne prežívanie, pocity, zvýšené 

psychické napätie, stres, trému, úzkosť a dokázať s nimi pracovať, vyrovnávať sa s rizikami, 

povzbudzovať seba samého, odmeňovať sa, optimalizovať vlastnú sebadôveru. Tieto stratégie sa 

zameriavajú na ovplyvňovanie motivačných funkcií, ktoré zase proces spracovávania informácií 

ovplyvňujú len nepriamo; 

• kognitívne učebné stratégie  



Podieľajú sa na cieľavedomej formulácii cieľov, na rozvíjaní osobnosti, udržiavaní pozornosti, 

rozhodnom, usilovnom a vytrvalom konaní. Sú zamerané na adekvátny výkon, prekonávanie 

záťažových situácií, vyhýbanie sa neúspešnosti, udržiavanie žiaducich aktivít. Využívajú 

uvažovanie, prácu s informáciami, logické postupy ako analýzu, syntézu, zovšeobecnenie a 

podobne;  

• metakognitívne učebné stratégie  

Ide o uvedomenie si vlastného procesu a stratégie učenia sa, zahŕňa aj schopnosť tieto procesy 

reflektovať a optimalizovať. Metakognícia je schopnosť žiaka monitorovať a vyhodnocovať vlastné 

metodické postupy, psychické procesy a stavy v čase poznávania a učenia sa. Jej cieľom je 

individuálne zdokonaľovanie vlastného procesu poznávania. 

 

V rámci diskusie členky zhodnotili náročnosť zadaní pre externú časť a písomnú formu internej časti 

mat. skúšky.  

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu. Do mimoškolských 

aktivít zaradiť využívanie čítačiek, tabletov, ako prostredie využívať oddychové zóny.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


