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11. Manažérske zhrnutie:

Trináste stretnutie klubu v školskom roku 2020/2021 — Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
prostredníctvom IKT
Analýza odbornej literatúry a dostupných zdrojov; využitie portálu ww‘v.slovakiana.sk

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

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom IKT
Analýza odbornej literatúry a dostupných zdrojov; využitie portálu www.slovakiana.sk

I. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
2. H]avná téma: Rozvíjanie čitatel‘skcj gramotnosti prostredníctvom IKT
3. Analýza odbornej literatúry a dostupných zdrojov; využitie portálu www.slovakiana.sk
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberat hlavnou témou — Rozvíjanie čitatel‘skej
gramotnosti prostredníctvom IKT.

Doba techniky a informatizáeie si vyžaduje pripraveného mladého človeka, ktorý vie potrebné
informácie vyhl‘adávať nielen v knihách, ale aj v moderných informačných zdrojoch. Takmer
nekonečne hlbokou studiíou informácií sav posledných rokochjaví internet so svojím všestranným
využitím.

Vyučujúce SJL i CIR si uvedomujú, žeje potrebné ukázat‘ žiakom mnohé prístupné webové stránky,
ktoré im umožnia študovat‘ materinský jazyk i literárne umenie. Ciel‘om tohto klubu však bola aj
diskusia s kolegami, z ktorých mnohí majú skúsenosti s vyhl‘adávaním na internete, a preto sú ich
návrhy na rozvíjanie čitatel‘skej gramotnosti prostredníctvom IKT veľmi důležité.



Všetci vyučujúci CIR i ostatní členovia klubu JaK pracujú v rámci informatizácie s dostupnými
softvérmi či aplikáciami: Edupage, MSTeams, Zoom. To sú aplikácie nevyhnutné pre dištančné
vyučovanie a vd‘aka ich tvorcom vnímame zdokonal‘ovanie a rozširovanie ich využitia na vyučovacích
hodinách.

Členovia klubu skúmali ponuku portálu www.siovakiana.sk a hl‘adali jeho možné využitie nielen na
hodinách CIR, SJL, UKL, ale aj vo svojom osobnom živote. Portál je podporovaný Ministerstvom
kultúra Slovenskej republiky a to zvyšujejeho kredit v rámci využitia v maximálnej možnej miere.
Preto bude vyučujúcimi i členmi klubu žiakom odporúčaný ako vhodný na poskytovanie smerodajných
informácií.

Vyučujúci SJL a CIR využívajú počas dištančného štúdia na vyučovacích hodinách i počas prípravy na
vyučovacie hodiny tieto stránky: www.ucimenadialku.sk; www.autornaclnes.sk; w‘vw,rtvs.sk;
www.zlatvfond.sine.sk; ‘v‘vw.statfledu.sk; www.nucem.sk a d‘alšie.

Cez aplikáciu YouTube využivamie podcast kníhkupectva Martinus — maturita s hashtagom; Baštrng
Michala Kubovčíka; ukážky mnohých filmových spracovaní literárnych diet.

Kontrola vedomostí prebieha zväčša cez testy na edupage, štandardné maturitné testy.

Z odbornej literatúry vyučujúci využívajú ministerstvom schválené učebnice pre rozličné ročníky
štvorročného i osemročného gymnaziálneho štúdia, rčzne zbierky úloh a praktických cvičení. Casto
nejde ani tak o zdroj, ako o metódu použitú na vyučovacej hodine.

V diskusii boli spomínai~é aj návrhy na mnohú odbornú literatúru, ktorá bola v rámci projektu súčasfou
objednávky tohto klubu a do dnešného dňa oslovené inštitúcie (kníhkupectvá a vydavatel‘stvá)
nereagovali a škola túto literatúru teda stále nemá. Je to na škodu, pretože poskytnuté vizualizéry tak
viac čakajú na svoju príležitost‘.

13. Závery a odporúčania:
Ulohou vyučujúcich CIR bude v rámci rozvíjania čitatel‘skej gramotnosti viac zapájat‘ do vyučovacích
hodín informačné technológie, využívat‘ pritom ich rozličné možnosti. Je zároveň potrebné
zdokonal‘ovať sav práci s modernou IKT technikou (ěo však v čase dištančného štúdia nieje celkom
možné, lebo mnohá naša technikaje v škole a v potrebách tohto typu štúdia nie je pine využitel‘ná).
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