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Úvod 

Čitateľská gramotnosť predstavuje porozumenie, aplikovanie a posudzovanie textu za účelom 

dosiahnutia cieľov jedinca, rozšírenie jeho znalosti a potenciálu a aktívnu účasť v spoločnosti. 

Vychádzajúc z odporúčania Strategického rámca Európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej 

príprave (ET 2020) sme zostavili plán rozvoja čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia ako 

prierezovej témy.   

ET 2020  odporúča:  

1. Čitateľská gramotnosť je nevyhnutnou podmienkou pre získanie kľúčových kompetencií 

a pre dosiahnutie ďalších dôležitých cieľov vzdelávania a odbornej prípravy. Odporúčanie ET 

2020: zavedenie nových foriem učenia, využívanie nových výučbových technológií, ktoré 

zvyšujú úroveň čitateľskej gramotnosti. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča pracovať 

v tímoch, v ktorých bude prebiehať vzdelávanie vedúce k zvýšeniu úrovne gramotnosti 

prostredníctvom zdieľania poznatkov, vo forme Best Practice, Odborných pedagogickým 

skúseností a pod. 

2. Čitateľskú gramotnosť je potrebné rozvíjať prierezovo, naprieč vzdelávacími oblasťami. 

 

Plán pedagogického klubu bol zostavený aj na základe skúseností európskych SOŠ, ktoré odporúča 

ET 2020: 

o  Tréning porozumenia informatívnych textov 

o  Tréning čitateľských stratégií,  

o  rozvoj metakognície,  

o  špirálovitý nácvik -3S, 

o  Aplikácia autentických didaktických situácií v rozvoji čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia, a ďalšie. 

 

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia – prierezové témy bude vytvorený 

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
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pedagogickými zamestnancami, ktorí zastupujú vzdelávacie oblastí platného ISCED 3A,  3C ako 

napr.: matematika a práca s informáciami, jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek 

a spoločnosť a tiež pedagogickými zamestnancami vyučujúcimi odborné predmety. 

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) 

a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ v Systéme duálneho vzdelávania,  

ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre predmetné vzdelávacie oblasti. 

 

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

Zameranie pedagogického klubu:  

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia v rámci 

vzdelávacích oblastí, ako prierezovej témy.  

 

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia žiakov 

naprieč vzdelávaním. 

Čitateľská gramotnosť je dôležitou schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší 

osobnostný a profesijný rast žiaka.  

Žiak s primeranou úrovňou čitateľskej gramotnosti dokáže: 

- Hľadať súvislosti medzi javmi,  

- Pýtať sa a hľadať odpovede,  

- Vytvárať vizuálne a iné, zmyslové predstavy (myslieť abstraktne),  

- Vytvárať hodnotiace posúdenia,  

- Identifikovať najdôležitejšie myšlienky v texte (kriticky myslieť),  

- Vytvárať syntézu poznania. 

 

Čitateľská gramotnosť  a kritické myslenie, ako prierezové  témy naprieč vzdelávacími oblasťami 

SOŠ sú dôležitým faktorom dosiahnutia primeranej úrovne deskriptorov príslušnej kvalifikácie, 

ktorú stredná odborná škola zastrešuje poskytovaním študijných / učebných odborov a ich  odborným 

zameraním. 

Úspešná implementácia prvkov systému duálneho vzdelávania je v úzkom spojení s dosiahnutím 

primeranej úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov (deskriptory: samostatnosť, samostatná práca žiaka, 

porozumenie textu, schopnosť prijať zodpovednosť za svoju prácu, vytvoriť analýzu textu, syntézu 

údajov, práca s nesúvislým textom, primerane rozvinuté sociálne kompetencie). 

 

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami 

pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Čitateľská gramotnosť má dve hlavné línie: 

základnú a kritickú. Základná zahŕňa znalosti, schopnosti, postoje uplatňované pri výbere textu  

a samotné čítanie s porozumením. Kritická čitateľská gramotnosť zahŕňa znalosti, schopnosti 

a postoje pri hodnotení informácii v texte s ohľadom na jeho obsahovú a formálnu stránku (napr. 

argumentácia), posudzovanie obsahu textu porovnávaním s vlastnými skúsenosťami, spôsob čítania a 

stratégia práce s textom. Obe zložky sú neoddeliteľné a vzhľadom ku komplexným potrebám 

spoločnosti a trhu práce sú pre absolventov SOŠ nevyhnutné. 

 

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca 

k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

- Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

Identifikovanie problémov v rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov a možné riešenia 

 

Stručná anotácia 



Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia- prierezové témy sa zaoberal 

nasledujúcimi témami: práca s odbornými zdrojmi, organizačnými formami vzdelávania a ich 

vplyvom na rozvoj čitateľskej gramotnosti,  

-OPS a ich prezentáciou,  

- projektovou vyučovacou metódou, tvorbou a analýzou didaktického nápadníka. 

 

Kľúčové slová 

Čitateľská gramotnosť, kritické myslenie, metódy, inovácie, OPS, analýza. 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia – prierezové témy. 

 

Priblíženie témy:  

Čitateľská gramotnosť predstavuje základnú kompetenciu, bez ktorej človek nie je schopný 

úplnej socializácie. V Národnej správe PIAAC Slovensko 2013 je definovaná ako schopnosť 

pochopiť, posúdiť a používať písaný text a používať ho v spoločnosti, dosahovať jeho 

prostredníctvom ciele a využívať ho na osobný rozvoj. Z diskusie vyplynulo, že čitateľskú 

gramotnosť efektívne rozvíjame aplikujeme pri projektových úlohách,  a to týmto spôsobom: 

- zvyšujeme motiváciu žiaka, pretože sa zvyšuje osobná zainteresovanosť žiaka na vyriešení 

projektu, učiteľ je členom riešiteľského tímu,  

- neodovzdávame poznatky v hotovej podobe,  

- žiak vo vyššej miere vníma zmysel učiva, jeho prepojenie s reálnym životom,  

- žiak pracuje bez nariadení, bez priameho vplyvu učiteľa, dochádza k vytváraniu sebaobrazu 

žiaka, k sebahodnoteniu. 

Počas diskusie sme sa zaoberali konkrétnymi projektami, ktoré máme už zrealizované 

a chceli by sme skúsenosť ponúknuť kolegom.  

Medzi takéto projekty patrili: 

Projekt:  The ReQuest procedure,  

ktorý zahŕňa kroky ako:  

 tiché čítanie (žiaci si čítajú text sami pre seba), 

  žiacke kladenie otázok(najskôr učiteľ oboznámi žiakov ako tvoriť a klásť otázky, neskôr 

žiaci kladú otázky učiteľovi, ktorý na ne odpovedá),  

  otázky učiteľa (učiteľ vysvetľuje ako vytvárať vhodné otázky. Žiaci sa pýtajú učiteľa, 

ktorý odpovedá),  

 integrácia textu (učiteľ opakuje celý proces s ďalšou časťou textu a zároveň prepája nové 

informácie so starými. Vytvorené otázky prepájajú na obidve časti textu) 

  prediktívne otázky (pokiaľ sa prečíta dostatočné množstvo textu, môže učiteľ žiakov 

zastaviť a vyzvať aby vytvorili pokračovanie príbehu)  

 čítanie (text sa prečíta až dokonca a potom sa pracuje s hypotézami, ktoré vytvorili žiaci, či 

sa splnili alebo nie). 

Projekt: didaktický nápadník sa zameriava na konkrétnu prácu s knihou. Hlavnou úlohou je 

rozvoj komunikačných zručností – rozprávanie, písanie, počúvanie a čítanie. Každý žiak má 

svoju knihu, všetci rovnakú, ktorú si čítajú a následne pracujú s informáciami, ktoré získali 

čítaním. V tomto projekte sa rozvíjajú čitateľské zručnosti žiakov a schopnosti využívať 

informácie pri riešení úloh v rôznych situáciách. Čitateľská dielňa sa zameriava na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti a stratégiám práce s textom. V rámci projektu sa využíva aj tvorivé 

písanie, kde žiak prechádza z roly jednoduchého príjemcu k roli spoluautora textu. 

 

https://www.oecd.org/skills/piaac/Slovakia_in%20Slovak.pdf


Jadro: 

Popis témy/problém 

Problém: 

Problém ostáva rovnaký, nedostatočne rozvinutá čitateľská gramotnosť a kritické myslenie spôsobuje, 

že, mládež sa stáva tzv. funkčne či sekundárne negramotnou, čo môže vyústiť nielen ku zníženiu 

vzdelanosti a konkurencieschopnosti spoločnosti, resp. štátu, ale následne tiež k ohrozeniu 

demokracie (ľudia sú napríklad viac ovplyvňovaní manipuláciou, reklamou či populistickými 

kampaňami).  

Pojem čitateľská gramotnosť bol zavedený medzinárodnými štúdiami gramotnosti PIRLS a PISA. Pri 

čitateľskej gramotnosti sa hlavný dôraz kladie na funkčný charakter čítania za účelom rýchleho 

získavania a efektívneho spracovania informácií. Čitateľská gramotnosť sa prelína s ďalšími 

oblasťami gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto je jej rozvoj 

veľmi dôležitý pri osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších 

vzdelávacích oblastiach.  

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

V rámci tvorby obsahu nášho nápadníka sme sa zamerali na pedagogický konštruktivizmus, ktorý sa 

výborné hodí napríklad pri divergentnej analýze literárneho alebo odborného textu. Vo vzdelávaní 

celé storočia prevládal pozitivistický model vzdelávania, ktorý hovorí o vedomostiach – objektívnej 

realite – existujúcej mimo nášho vnímania. Úlohou učiteľa  v tejto koncepcii je odovzdať tieto 

vedomosti žiakovi a úloha žiaka je vedomosti absorbovať.  

Alternatívny konštruktivistický model je založený na tom, že žiak aktívne konštruuje a rekonštruuje 

vlastnú realitu s cieľom dať zmysel svojim skúsenostiam. Nové skúsenosti sú filtrované cez mentálne 

štruktúry (schémy) a sú zahrnuté do predchádzajúcich vedomostí, presvedčení, koncepcií, 

predpokladov a želaní. Ak je nová informácia konzistentná s existujúcimi štruktúrami, môže byť do 

nich zahrnutá – naučená, uložená dlhodobo. Ak nie, môže byť naučená účelovo naspamäť, napr. na 

test a rýchlo zabudnutá.  

Konštruktivistický pohľad na učenie sa rozpracovali najmä Piaget, Dewey, Bruner a Vygotsky. 

Napríklad Piaget orientoval svoju prácu na kog nitívny konštruktivizmus a Vygotsky na sociálny 

konštruktivizmus.  

Pri implementácii konštruktivizmu do edukácie odporúčame: 

 žiadať od žiakov myšlienkové konštrukcie, ktorými formulujú vlastný zmysel, porozumenie a 

interpretáciu učiva,  

 umožniť učiacim sa a učiteľovi vysvetliť si nejasnosti, upresniť a korigovať učebný proces,  

 tvoriť pre žiakov úlohy v súlade s vyššími úrovňami Bloomovej taxonómie,  

 rešpektovať učebné štýly žiakov,  

 žiadať od žiakov vlastné hodnotenie a učenie sa zo vzájomných chýb.  

 

Konštuktivistické učenie na našim žiakom javí ako veľmi prínosné. Konštruovanie vlastného 

chápania učiva je veľmi jedinečné a líši sa od žiaka k žiakovi. Mozog je paralelný procesor, nie 

sekvenčný. Žiak  musí myslieť na jednotlivosti i celok súčasne – musí integrovať vedomosti z 

jednotlivých tém. Učenie sa je podporované motiváciou, vzrušením z poznania, záujmom.  

Pri obyčajnom mechanickom učení sa (zapamätávanie) sú vyššie myšlienkové operácie v úzadí.  

 

Príklad metódy čítania s porozumením používajúcu konštruktivizmus: 3P 

1. Počiatočné faktory (presage) – identifikácia všetkého čo bude dôležité v procese učenia sa 

žiakov.  

2. Proces – aktívne učenie sa žiakov.  

3. Produkt – výsledky učenia sa žiakov.  

Počiatočné faktory sú dvojaké:  

 žiacke (relevantné predchádzajúce vedomosti žiakov k téme a záujem o ňu, schopnosti 

žiakov, význam témy vzhľadom na študijné zameranie a iné),  

 učiteľské (ciele, metódy vyučovania, skúšanie – hodnotenie, klíma, orga- nizácia štúdia v 

škole a iné).  



Proces  
- hĺbkový prístup, 

- povrchový prístup.  

Produkty  
- kvantitatívne (fakty, zručnosti), 

- kvalitatívne (štruktúra, transfer), 

- afektívne (aktívne zapojenie sa žiakov – zaangažovanosť na plnení úloh).  

OPS – z nápadníka 

Freinetovská metóda – Voľné písanie v našich podmienkach a súťaže 

Tvorivé písanie má  v oblasti motivácie veľkú výhodu, pretože tvorivosť dáva žiakom zmysel. Jedna 

z najzákladnejších úloh pre pedagóga je vysvetliť žiakom, prečo aktivitu na vyučovaní robíme. 

Kreativita je vo svojej podstate zmysluplná činnosť a preto žiakov baví.  Vo freinetovských triedach 

nie sú preberané predpísané textové pasáže a úryvky, ale žiaci tvoria tzv. Voľné texty. To znamená, 

že píšu, pokiaľ cítia potrebu, o téme, ktorú si sami zvolili. Raz denne alebo aj viackrát za týždeň sú 

voľné texty predčítané v triede. 

Táto technika sa dá u nás implementovať veľmi jednoducho a to nie len cez prezentácie napísaných 

esejí (toto je v praxi trochu zdĺhavé), ale napríklad aj cez súťaže. Súčasťou tejto práce je príklad 

žiačky, ktorá so svojou esejou súťažila na celoštátnej esejistickej súťaži. Možnosť publikácie článku 

dáva žiakom zmysel písania—zdôrazňujeme, že ich esej môže byť publikovaná a môžu vyhrať súťaž 

alebo po sebe niečo zanechať. V praxi sa ukazuje, že priemerní žiaci a žiaci s menej rozvinutými  

čitateľskými kompetenciami  odovzdávajú spravidla práce kratšie a chudobnejšie na obsah. Vieme 

predpokladať, že táto skupina žiakov bude mať viac chýb v korektnosti, chudobnejšiu slovnú zásobu, 

menej podrobne spracuje štruktúru práce. Dôležité v tomto prípade je dbať na princípy 

kognitivistickej výuky a motivovať žiaka, aby písal na tému, ktorá ho zaujíma a o ktorej už niečo vie. 

Aby sme týchto žiakov viac motivovali, zmierňujeme formálne požiadavky na obsah—čím viacej 

originálneho textu nám prinesú, tým lepšie. Tým získame viac materiálu na neskoršiu hĺbkovú 

diagnostiku. 

Odporúčme vo vyššej miere aplikovať stratégiu VOTO 

V rámci tejto stratégie sa žiak zameriava na:  

1. získanie informácií, 

2. vysvetlenie informácií a interpretáciu textu, 

3. hodnotenie obsahu a formy textu, uvažovanie o ňom.  

VOTO teda ukazuje žiakom vzťah medzi otázkami a odpoveďami, ako kategorizovať rôzne typy a 

úrovne otázok. Upozorňuje na to, že text nemusí explicitne obsahovať všetky odpovede, niektoré „sú 

nad textom“.  

Odporúčania pri konkrétnej realizácii čitateľskej stratégie VOTO  

Prvým krokom je formulácia otázok súvisiacich s textom. Ak pracujeme so skupinou, pre ktorú je 

tvorba otázok súčasťou práce s textom aspoň niekoľko týždňov, môžeme začať s uvedeným 

postupom na prvej vyučovacej hodine. Ak tvorba otázok v súvislosti s textom je pre žiakov náročná, 

odporúčame najskôr uskutočniť vyučovacie hodiny zamerané na tvorbu otázok k textu a až po 

zvládnutí metódy kladenia otázok uplatňovať danú čitateľskú stratégiu. 

Odporúčame pokračovať v uvedených OPS, a naďalej zdieľať Best Pratice. 
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Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

 Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, 

správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí   

nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

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  celý názov klubu  

7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť 

 september RRRR – január RRRR  

 február RRRR – jún RRRR  

9. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je písomný výstup zverejnený 

10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  

11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá 

písomný výstup vypracovala   

12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 

13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   

podpíše 

14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup 

schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

  


