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Správy

I L Manažérske zhrnutie:

krátka anotác.ia, kľúčové slová

lnovatívne metódy a formy práce na rozvíjanie čitatel‘skej gramotnosti

Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností



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

Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Na stretnutí PK sa stretli pedagogickí zamestnanci, ktorí sú členmi klubu. Oboznámili sa

sjednotlivými bodmi priebeliu PK.
• Analýza súčasného stavu
Inovatívne metódy a formy práce na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. V danej oblasti je
ciel‘om rozvíjat‘ nasledujúce schopnosti:

- schopnost‘ žiakov čítat‘ s porozumením súvislé texty a rozumiet‘ grafom, diagramom
a tabu řkám v kontexte Ii istórie,

- schopnost‘ žiakov porovnávat‘ historické pramene a pochopit‘ kontinuitu histórie pomocou
čítania 5 porozumením

- odlíšit‘ pravdu od fikcie, rozvíjat‘ kritické myslenie
Clenovia PK analyzovali stav rozvoja čitatel‘skej gramotnosti v predmetoch POV a HIS. Konštatu —

jeme, žeje potrebné sa zamerať na prácu s různorodými druhmi textov zameranými na nasledujúce
situácie :
- čítanie na súkromné účely, ktorým čitatel‘ uspokojuje svoje individuálne potreby alebo

intelektuálne záujmy. Ciel‘om takéhoto čítaniaje prehlbit‘ osobně vzťahy k mým ľuďom.
Z hľadiska druhov textov sem patria: súkrornné listy, beletria,, životopisy

- čítanie na verejné účely, prostredníctvom ktorých sa může čitatel‘ zúčastnit‘ na verejnom
živote spoločnosti. Z hl‘adiska druhov textov sem patria: úradné dokumenty, informácie o

verejných záležitostiach
- čítanie na Dracovné účely, žiaci takéto čítanie zatial‘ nevyužívajú a nestretávajú sas ním, pretož

nie sú zaradení do pracovného pomeru
- čítanie na vzdelávanie súvisí so získavaním nových informácií, ktoré sú súčast‘ou učenia sa.

Materiály si často žiak nevyberá sám, ale predkladá mu ich učitel‘. Obsah týchto textov
je prevažne koncipovaný na vyučovanie.

. Obsahová náplň činnosti pedagogického klubu
Čitatel‘ská gramotnost‘ - rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností.

Clenovia PK si výmenou praktických skúseností prehlbili poznatky a skúsenosti v rámci prezentácie
modelových hodín zameraných aj na využitie IKT a tým digitálnej gramotnosti. V rámci hodín sme
porovnali 3 typy aktivít zameraných na rozvoj čitatel‘skej gramotnosti:

1. Cítanie s porozumením — Návod na použitie lieku
- Analýza textu. Obsah textu- Cítanie $ porozumením —Návod na použitie
- Ročník: 3.
- Kognitívny ciel‘: zvládnut‘ čitatel‘skú gramotnosť, identifikovať důležité informácie,

analyzovat‘ problém a odpovedat‘ na zadané otázky.
Afektívny del‘: aplikovat‘ normy a pravidlá, vyjadrit‘ vlastný názor k problcmatike.

2. Cítanie s porozumením — analýza novinového článku Politická situácia na Ukrajine
- Analýza textu — 2. svetová vojna a súčasnost‘ Forma textu- článok na internete
- Ročník:3.
- Kognitívny ciel‘: zvládnut‘ čitatel‘skú gramotnosť, vypísat‘ údaje z textu, identifikovat‘

důležité informácie, analyzovat‘ problém a odpovedat‘ na zadané otázky.
- Afektívny: nadobúdat‘ pozitívny vzt‘ah kjazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, aplikovat‘

normy a pravidlá, vyjadrit‘ vlastný názor k problematike
3. Citanie $ porozumením — Vol‘by 2020
- Analýza textu, Kl‘účové slová- Cítanie s porozumením — Vol‘by 2020
- Ročník: 4.
- Kognitívny del‘: zvládnut‘ čitatel‘skú gramotnost‘, analyzovat‘ problém a odpovedat‘ na zadané

otázky, vysvetlit‘ systém volieb, zdůvodnit‘ význam participácie občana vo vol‘bách
- Afektívny: nadobúdat‘ pozitívny vzt‘ah kjazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, aplikovat‘ iormy

a pravidlá, vyjadrit‘ vlastný názor k problematike.



Člcnovia klubu si rozdelili úlohy v rámci činností klubu:

Zabezpečit‘ realizáciu odporúčaných analyzovaných aktivít v rámci POV
Zabezpečiť realizáciu odporúčaných analyzovaných aktivít v rámci HIS

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na d‘alšom stretnutí bude témou :

Historikova dielňa
Diskusia ‚ analýza realizovaných aktivít, návrhy na implemcntáciu do vzdelávacieho programu
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu


