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11. Manažérske zhrnutie:  

kľúčové slová: pedagogický klub, pedagogická činnosť 

krátka anotácia:  

Zhodnotili sme prístupy pri vedení pedagogickej činnosti, prepojenie s praxou, rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti v jednotlivých oblastiach 

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

 Úvod:  

Otvorenie sedemnásteho stretnutia a privítanie členov pedagogického klubu 

 

 Vyhodnotenie celoročnej práce 

Na základe diskusie a zdieľania pedagogických skúseností sme vytvorili prehľad tém 

odbornej literatúry. Zručnosti v čitateľskej gramotnosti získané učením poskytnú základ pre 

ústavný úspech žiakov a ich neskoršie začlenenie a účasť v sociálnom, kultúrnom 

a profesionálnom živote.  

Rozvoj čitateľských zručností zvyčajne vedie k vyšším vzdelávacím výsledkom. Na druhej 

strane neschopnosť naučiť sa plynule čítať s dobrým porozumením čítaného môže viesť k 

ťažkostiam pri získavaní a rozvíjaní nových zručností.  

Súčasný výskum čitateľskej gramotnosti ozrejmuje efektívne spôsoby podpory osvojovania 

si čítania a čítania s porozumením u detí a mládeže, a odporúča dobrú prax ako riešiť 

ťažkosti s čítaním profesionálne. 

 Existuje množstvo štúdií, ktoré spájajú rozvoj čitateľských zručností so špecifickými 

vyučovacími postupmi a umožňujú nám identifikovať, čo robia dobrí čitatelia a čo chýba 

slabým čitateľom. Diskutovali sme aj o prehľade výsledkov výskumu o hlavných etapách 

v rozvoji čítania ako aj o efektívnych učiteľských postupoch a stratégiách  hodnotenia.  

 



13. Závery a odporúčania:   

Odporúčame aj naďalej pracovať s odbornou literatúrou, ktorej štúdiom zlepšíme sociálnu 

klímu pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. 

       Na záver sa koordinátorka poďakovala členom za účasť. 
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Príloha:  

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáša  Lá niho 261/7  

Dátum konania seminára/aktivity: 02.06.2021 

Trvanie aktivity/seminára: od 15:00 hod do 18 :00 hod 

Meno koordinátora pedagogického klubu: Mgr.  Alena SLÁDKOVÁ   
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