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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Cieľom a témou v programe stretnutia bol Čitateľská gramotnosť v kľúčových kompetenciách žiaka  
Pozornosť sa venovala čitateľskej gramotnosti v kľúčových kompetenciách žiaka. 
 
Pozornosť sa venuje i čitateľskej gramotnosti v kľúčových kompetenciách žiaka a využitiu 

interaktívnych a didaktických pomôcok pri nadobúdaní a upevňovaní poznatkov: 

1. kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 
2. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  
 
Čitateľská gramotnosť, kľúčové kompetencie žiaka, využitie interaktívnych a didaktických 
pomôcok, kompetencie (spôsobilosti) k celoživotnému učeniu sa, sociálne komunikačné 
kompetencie (spôsobilosti) 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
1. Úvod, privítanie členov klubu jazykových zručností, predchádzajúce stretnutie 
2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  
3. Čitateľská gramotnosť v kľúčových kompetenciách žiaka ( popis témy, problém) 
4. Praktická aplikácia témy (práca na výstupoch, prepojenie s praxou) 
5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 
6. Záver 

K bodu 1 
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu jazykových zručností, pripomenutie programu 
predchádzajúceho stretnutia.  
K bodu 2 
Nasledovne bola prítomným predstavená téma a obsah stretnutia klubu Čitateľská gramotnosť 
v kľúčových kompetenciách žiaka, ako aj jeho ciele.   
K bodu 3 
Obsah programu tvoril: 

a) Základné informácie o pojme čitateľská gramotnosť (procesy čitateľskej gramotnosti, 
čitateľské kompetencie, ciele čítania, úrovne rozvoja čitateľskej gramotnosti, klasifikácia 
textov) 

b) Nepriaznivé faktory ovplyvňujúce úroveň čitateľskej gramotnosti (kríza čítania, generation 
google, ... ), riešenie danej situácie u nás 

c) Kľúčové kompetencie žiaka  v skupine odborov 76 učiteľstvo a gymnázií  v oblasti 
čitateľskej gramotnosti 

d) Schopnosť čitateľskej gramotnosti získaná cez digitálnu zručnosť (linky na užitočné webové 
stránky) 

e) Kľúčové kompetencie pre prácu s informáciami – digitálne pomôcky – interaktívna tabuľa, 
vizualizér 

 
K bodu 4 
Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali s interaktívnou tabuľou pri vypĺňaní 
úloh z epického textu. Vzájomne diskutovali o potrebe využívania interaktívnych didaktických 
pomôcok pri čítaní so žiakmi. Bolo im odporúčané vyplniť aj písomne vyplniť list s textom za 
jednotlivé predmety v aprobácií. Pri vypĺňaní úloh k textu sa členovia klubu zapájali a skúšali prácu 
s interaktívnou tabuľou. Pri práci na nej sa aktívne vzájomne obohacovali o svoje skúsenosti 
z praxe. 
 



13. Závery a odporúčania: 
K bodu 5 
Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Čitateľská gramotnosť v kľúčových 
kompetenciách žiaka.   
Dohodli sa, že budú priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, 
vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj aplikovať do praxe tému stretnutia. Vo všetkých 
predmetoch  budú využívať webové portály na prácu s materiálmi, v priestoroch školy budú 
využívať dostupné interaktívne didaktické pomôcky, najmä interaktívnu tabuľu a tým rozvíjať 
jazykové kompetencie v oblasti celoživotného učenia sa a sociálne komunikačné kompetencie 
(spôsobilosti).  
 
K bodu 6 
Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 
Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej 
praxe a vzájomnou inšpiráciou.  
Aplikovať čitateľskú gramotnosť prostredníctvom didaktických pomôcok do vyučovacieho procesu 
aprobačného predmetu v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: spoločenská miestnosť, SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 08. 10. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

    

 

 


