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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola analýza a výmena OPS z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti 

v odbornom vzdelávaní. Spoločne sme tvorili prehľad efektívnych metód (didaktický nápadník) 

a stratégií rozvoja predmetnej gramotnosti/í a na záver stretnutia sem tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, efektívne metódy, tvorba OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Zdieľanie skúseností. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

1. Zdieľanie skúseností – moderovaná galéria nápadov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS skupinové písanie. 

4. Záver. 

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


13. Závery a odporúčania: 

14.  
Na úvod stretnutia sme diskutovali  o skúsenostiach s implementáciou inovatívnych metód do 

edukácie v oblasti čítania a práce s textom,   vymieňali sme si návrhy na  rôzne pedagogické zdroje, 

ktoré považujeme za najužitočnejšie. Touto problematikou sa intenzívne zaoberáme a na základe 

nášho záujmu sme si uviedli, charakteristiky dobrej práce s textom,  v ktorej sa zapájajú tieto procesy:  

 Prezretie si textu  pred čítaním.  

 Vyhľadanie dôležitých  informácií pred čítaním celého textu a venuje jej väčšiu pozornosť.  

 Využitie  predchádzajúcich vedomostí na interpretáciu textu.  

 Počas čítania znova premýšľame, alebo prehodnocujeme predchádzajúce vedomosti na 

základe obsahu textu.  

 Pokúšame sa vyvodiť kritickú informáciu, ktorá sa v texte explicitne neuvádza.  

 Používame stratégie na zapamätanie textu (podčiarkovanie, poznámky, sumarizácia, 

parafrázovanie, kladenie si otázok a iné).  

 Premýšľame o texte po prečítaní a zhodnocujeme mieru jeho pochopenia; ak vznikol pocit, 

že niečomu nerozumel, vráti sa k textu.  

 Predvídame a plánujeme, ako sa dajú poznatky získané čítaním textu využiť.  

 

Odporúčame dodržať tieto podmienky, ktoré zabezpečujú efektívne učenie sa:  

• eliminácia pocitu ohrozenia, potreba bezpečia,  

• dôraz sa kladie na pozitívnu sociálnu klímu, 

• vedomosti sú vnímané v súvislostiach, 

• rozvíjanie osobnosti,  

• obsahy učenia musia byť pre konkrétneho človeka zmysluplné.  

 

Odporúčame implementovať nasledujúce návrhy na inovatívne vyučovanie: 

Základnými prvkami modelu ITV sú mozgovokom- patibilné zložky učebného prostredia: 

• neprítomnosť ohrozenia a podporujúce prostredie, 

• zmysluplný obsah, 

• možnosť výberu, 

• obohatené prostredie, 

• spolupráca, 

• adekvátny čas, 

• okamžitá spätná väzba, 

• dokonalosť, 

• cielený pohyb.  



Východiskom pri tvorbe aplikačných úloh je kľúčové učivo - sú to podstatné pojmy a významné 

fakty z obsahu učiva, to najdôležitejšie, čo by mal žiak vedieť: 

1. Pojmové kľúčové učivo vyjadruje dôležité myšlienky a pojmy, ktoré sa dajú aplikovať vo         

viacerých situáciách. 

2. Vedomostné kľúčové učivo poskytuje špecifické zmysluplné detaily – je jadrom priameho   

výkladu. 

3. Zručnostné kľúčové učivo precvičuje určitú zručnosť.  

 

Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde hodina trvá 45 minút, pre ITV je charakteristická výučba v 

blokoch. Každý blok trvá 90 minút a obsahuje evokáciu, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej 

aplikačnej úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, 

prezentáciu skupinovej práce, hodnotenie a spätnú väzbu. Počas blokovej výučby sa integrujú 

predmety, striedajú sa činnosti, keď je to potrebné, učiteľ zaradí energizér – aktivitu na doplnenie 

energie.  

Súčasťou edukačného programu ITV je výchova. Pri ITV sa dôsledne dodržiava myšlienka, že 

skutočný život je najlepším kurikulom, rovnako ako priama skúsenosť.  

Členky pedag. klubu sa zhodli na vhodnosti využívania a aplikácie metód a postupov hlavne vo výuke 

cudzích jazykov, všeobecnovzdelávacích predmetov a to nielen v klasických učebniach ale aj 

v netradičných priestoroch – napr. školský dvor, terasa, školský amfiteáter. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


