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11. Manažérske zhrnutie:
Anotácia:
Rozlíšenie čitateľských zručností a stratégií, diskusia o aktívnych formách učenia sa
prostredníctvom čitateľských stratégií, aplikácia vo vyučovaní.
Kľúčové slová:
čitateľské zručnosti – skimming, scanning, search reading, extenzívne a intenzívne čítanie,
čitateľské stratégie, strategické algoritmy, stratégie – SQ3R, SQ4R, PLAN, PROR, KWL, RAP,
REAP, kritické čítanie a myslenie

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Program:
1. Úvod a otvorenie stretnutia klubu
2. Prezentácia a vysvetlenie čitateľských zručností
3. Prezentácia a vysvetlenie čitateľských stratégií
4. Diskusia – uplatňovanie v praxi
Pri stretnutí sme vychádzali z publikácie:
https://www.zsmsorvesele.edu.sk/uploads/fck/file/U%C5%BEito%C4%8Dn%C3%A9%20materi%
C3%A1ly%20pedagogika/%C4%8Citate%C4%BEsk%C3%A9%20strat%C3%A9gie.pdf
Členovia klubu prezentovali svoje skúsenosti s čitateľskými stratégiami využívanými vo
vzdelávaní. Je potrebné, aby tieto aktivity boli vykonávané pravidelne, nakoľko nimi podporujeme
rozvoj čitateľskej gramotnosti a vzťah žiakov k čítaniu.
Stratégie sú dôležité preto, lebo čítať treba žiakov najprv naučiť – zároveň sa takto u žiakov
prehlbujú schopnosť učiť sa. Od učiteľa sa vyžaduje aktívna práca s textom, prepojenie nových
vedomostí so staršími...

13. Závery a odporúčania:
Členovia klubu sa zhodli, že je potrebné venovať rozvoju čitateľskej gramotnosti pozornosť,
postupovať so žiakmi pomaly. Je potrebné žiakom sprístupňovať materiály a snažiť sa vytvoriť im
podmienky na čítanie, zároveň do vyučovania viac začleňovať čitateľské stratégie.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:
Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.
1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
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 názov klubu
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku,
kde je správa zverejnená
11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné
témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia
klubu
13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor
klubu/vedúci klubu učiteľov)
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.
Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 146
Dátum konania stretnutia: 30.11.2020
Trvanie stretnutia: od 12:45 hod

do 14:15 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Mgr. Lýdia Sprušanská

2.

PaedDr. Milena Dobrovodská

3.

Mgr. Veronika Drobná

4.

Mgr. Branislav Bartko

5.

Mgr. Katarína Borovanová

Podpis

Inštitúcia

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

