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Správa o Činnosti pedagogického klubu
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11. Manažérske zbrnutie:
štvi-té stretnutie klubu v školskom roku 2021/2022 Inovatívne metódy a formy práce na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti
Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručnosti
—

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Inovatívne metódy a formy práce na rozvíjanie čitateľskej gramotností
Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností
1.
2.
3.
4.

Úvodné privitanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
Hlavná téma: Inovatívne metódy a formy práce na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností
Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou
na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

—

Inovatívne metódy a formy práce

Čitateľská gramotnost‘ je vnímaná ako nadpredmetová kompetencia. Takto k nej pristupujú aj
vyučujúci jednotlivých predmetov. Využívajú medzipredmetové vzfahy a prepojenie na reálny život.
CieFom je aj prepojenie čítania s porozumenim s nutnost‘ou vzájomnej jazykovej komunikácie a jej
aplikácie do róznyeh javov. Jednotliví členovia pedagogického klubu bližšie interpretovali podstatu
moderných vyučovacích postupov a možnosti ich využitia v jednotlivých fázaeh vyučovacej hodiny
pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti.
Medzi moderné vyučovacie postupy, ktoré najčastejšie využívajú pri svojej práci na hodinách, patria:

Didaktické hry
Cieľom didaktických hier by malo byť aktivizovanie žiakov, rnotivácia, podnecovanie
k tvorivosti. Najčastejšie sú využívané pri fixácii učiva.
Inscenačné metódy a mctódy dramatizácic
Ich podstatouje sociálne učenic žiakov na modelových problémových situáciách, simulácii
udalostí, pričorn sa kombinuje branie roli s riešením problému. Ziaci sa hraním móžu presvedčif o torn,
akč to je ocitnůf sa v nejakcj situácii a nacvičit‘ si vhodné konanie, riešenie.
Vyučovanie dramatizáciou má blízko k insccnačnýrn mctódarn. Tu sa však kornplexnejšie
využívajú principy drámy a divadelné postupy.
Metódy kritického myslenia
Majú byt‘ akýmsi nástrojorn, ktorý vedie žiakov k porozumeniu učiva, k odhal‘ovaniu
vzfahom medzi osvojenými faktami, k vytváraniu vlastného názoru a celkovo k prehlbeniu
poznatkov. Získanie inforrnácií nie je cieľorn, ale prostriedkorn.
Kritické myslenie je zamerané na získavanie inforrnácií, ich hodnotenie a nachádzanie
logických a objektívnych súvislostí.
Myšlienková mapa
Stratégia, ktorá podporuje aktívne učenie. Je vhodná na utriedenie už znárnych faktov, ale aj
na grafické zobrazenie naučeného.
Metódy kritického myslenia
Majú byť akýmsi nástrojorn, ktorý vodic žiakov k porozumcniu učiva, k odhal‘ovaniu
vzfahom medzi osvojenými faktami, k vytváraniu vlastného názoru a celkovo k prehIbeniu
poznatkov. Získanie informácií nic je cieľom, ale prostriedkom.
Kritické myslenie je zamerané na získavanie informácií, ich hodnotenie a nachádzanie
logických a objektívnycb súvislosti.
V diskusii sa členovia klubu vyjadrovali k jednotlivým zaujírnavým úlohárn a predstavovali svoje
skůsenosti z vyučovacích hodin.
13. Závery a odporúčania:
Vyučujúci CIR aj ostatní členovia klubu sa zhodli na torn, aby sa zintenzívnila spolupráca v rámci
rnedzipredrnetových vzfahov najmä v témach, ktoré dnes rezonujú v spoločnosti.
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