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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov k projektovej výučbe s cieľom zvýšiť úroveň 

čitateľskej gramotnosti žiakov. Spoločne sme diskutovali o projektovej vyučovacej metóde a jej 

vplyvu na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: Projektová metóda, rozvoj čitateľskej gramotnosti, výmena OPS, tvorba námetov. 

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

Hlavné body: 

1. Brainstorming. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

http://www.sossknm.sk/


Program stretnutia: 

 

1. Brainstorming, evokácia znalostí pedagógov, metóda Brainpool. 

2. Diskusia – posledné slovo patrí mne. 

3. Práca s odbornou literatúrou a tvorivé písanie – tvorba námetov na implementáciu 

projektovej metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie znalostí zo stretnutia – Projektové vyučovanie a jeho špecifiká pri rozvoji čitateľskej 

gramotnosti: 

Projektové vyučovanie je také vyučovanie, v ktorom projektová metóda je hlavnou vyučovacou 

metódou. Problémy, ktoré riešia žiaci v projektovom vyučovaní, sú komplexné, nemusia vychádzať 

zobsahu učiva, ale predovšetkým zo života, z mimoškolských skúseností, ich riešenie si vyžaduje 

poznatky z viacerých vied.  

Žiaci pracujú v malých skupinách, riešia problémy (kooperatívne), osvojujú si vedomosti, vykonávajú 

rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Hodnotenie žiakov závisí od 

výkonu skupiny, ktorej sú členmi.  

V učebnom projekte majú žiaci určitý vplyv na výber, príp. bližšiu definíciu témy. Proces učenia sa s 

týmto aspektom vyznačuje otvorenosťou. Program učenia nie je pred realizáciou projektu do všetkých 

detailov pevne stanovený.  

Projekt súvisí s mimoškolskou skutočnosťou. Problémy, ktoré žiaci skúmajú, nevychádzajú z textu 

učebnice, ale sú prítomné v regióne, kde žijú. Projekt je postavený na predpoklade, že žiaci majú 

o danú tému osobný záujem, pracujú na ňom z vlastného záujmu, bez vonkajšej motivácie a práca ich 

baví. Projekty by mali žiaci riešiť v skupinách, v rámci kooperatívneho vyučovania.  

 

V rámci stretnutia sme diskutovali aj o problematike motivácie vo vyučovaní a zhodujeme sa, že to 

nie je len oznámenie cieľa hodiny, ani len „vyzývanie“ žiakov do učebnej činnosti alebo jej 

prikazovanie a pod., je to predovšetkým premyslený prístup učiteľa k celej vyučovacej hodine a ku 

všetkým činnostiam učiteľa a žiakov. Motivačné metódy rozlišujeme vstupné a pribežné. V našom 

projektovom vyučovaní využívame vstupné metódy – motivačný rozhovor, demonštrácia, problém 

ako motivácia, priebežné – motivačná výzva, pochvala, povzbudenie, aktualizácia obsahu učiva.  

 

Prvoradou úlohou je vzbudiť u žiakov záujem o učebnú činnosť. Otázkam motivácie je potrebné 

venovať väčšiu pozornosť ako doposiaľ, pretože obsah vzdelania je čoraz náročnejší, žiaci sa učia 

oveľa viac ako v minulosti. 



 

Na záver stretnutia sme si ešte povedali o metóde FOCUS. o niektorých faktoroch, ktoré by mali byť 

v „ohnisku“ pozornosti učiteľa. (Pre ich ľahšie zapamätanie zvolil mnemotechnickú pomôcku 

FOCUS – z lat. focus – ohnisko.) 

 

F = fantázia (hodiny sa nemajú podobať jedna druhej, činnosti by mali byť zábavné – diskusie, hry, 

riešenie problémov, vyučovanie spojiť so životom...),  

O = ocenenie (využívať pochvalu, povzbudenie, objektívne hodnotenie, úspechy žiakov hodnotiť 

bezprostredne po ich dosiahnutí...), 

C = ciele (musia byť pre žiakov dosiahnuteľné, majú byť vopred stanovené, ak sa žiak neučí treba ho 

ďalej motivovať, rešpektovať individuálne osobitosti a prispôsobovať im ciele, podporovať 

zodpovednosť žiaka za svoje učenie sa...),  

U = úspech (dbať na primeranosť práce tak, aby zodpovedala všetkým žiakom – diferencovaný 

prístup – umožniť žiakom prežiť pocit úspechu...) 

S = zmysel (v češ. smysl) žiak má vedieť čo a prečo sa učí, ako môže učivo využiť v iných 

predmetoch, v mimoškolskej činnosti...)“ 

Pri metódach, ktoré vychádzajú vnútorných potrieb žiakov, je najdôležitejšia zaujíma- vosť, 

príťažlivosť učenia, vytvorenie optimálnej klímy v triede, pocit bezpečia a dôvery. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa č.117, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto 

Dátum konania stretnutia: 26.04. 2022 

Trvanie stretnutia: od..16.00..hod do..19.00...hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Edita Kormanová  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 

1326, Kysucké Nové Mesto, 024 01 

2. Mgr. Karol Kubica  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 

1326, Kysucké Nové Mesto, 024 01 

3. Mgr. Štefan Mitka  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 

1326, Kysucké Nové Mesto, 024 01 

4. PhDr. Janka Poláčková 

Moravcová 

                 Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 

1326, Kysucké Nové Mesto, 024 01 

 

 


