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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice. S účastníkmi sme diskutovali 

a spoločne tvorili príklady dobrej praxe. Čitateľská gramotnosť je kľúčovou gramotnosťou, ktorej 

úroveň ovplyvňuje ďalšie schopnosti a kompetencie. Význam v prezentáciách a analýze dobrej praxe 

vidíme hlavne v tom, že predstavuje zdroj motivácie pri didaktickej analýze učiva v rámci prípravy na 

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

Hlavné body: 

1. Štúdium odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba Best Practice. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorba Best Practice, inovatívne vzdelávanie. 

http://www.sossknm.sk/


Program stretnutia: 

 

1. Práca s odbornými zdrojmi – zásady tvorby Best Practice. 

2. Diskusný kruh. 

3. Spoločná tvorba Best Practice, využitie IKT, Brainstorming. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Best practice 1 

 

Žiaci pracujú s ukážkami a hľadajú najdôveryhodnejší zdroj definície pojmu.  

 

Príklad: Žiak pridelí najnižšie skóre pre zdroj A. Svoje rozhodnutie môže zdôvodniť napríklad týmito 

faktami: 

 

 

aktualizácie. 



 

 

zasielanie postrehov, prípadne hodnotenie stránky. 

Najvyššie hodnotenie pripadá zdroju C, ktorý má uvedený aj kontaktný formulár priamo na autora 

stránky. Stránka je prehľadná je pre nás obľúbenou matematickou pomôckou. 

    Prínos pre žiaka: 

Hľadať aj pri získavaní definícií pojmov takú stránku, ktorá má najvyššie „skóre“ (prevencia hoax). 

Uvažovať, vyhodnocovať informácie a vyvodiť záver. Stanoviť vlastnú definíciu pojmu spájaním 

informácií z viacerých zdrojov. 

Odporúčame pokračovať v tvorivej činnosti, v príprave ďalšej dobrej praxe a jej prezentácii kolegom. 
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