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11. Manažérske zhrnutie: 

Obsahom ďalšieho stretnutia pedagogického klubu Čítame, rozumieme, tvoríme bola výmena 
doterajších skúseností pedagógov klubu s podporou čitateľskej gramotnosti na vyučovacích hodinách 
v rámci svojich aprobačných predmetov a využívanie rôznych médií v tejto oblasti. 
Kľúčové slová: 
čitateľská gramotnosť, médiá, kritické posudzovanie informácií zverejňovaných v médiách 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Otvorenie stretnutia, privítanie členov klubu. 
2. Oboznámenie členov klubu s programom stretnutia. 
3. Médiá ako súčasť plánovania aktivít podporujúcich rozvoj kompetencií žiakov v oblasti čitateľskej 
gramotnosti – diskusia, výmena skúseností. 
4. Kritické hodnotenie informácií – žiaci sa učia premýšľať o informáciách, porovnávať, hodnotiť ich 
pravdivosť, prijímať rozhodnutia. Výmena skúseností vyučujúcich s prácou žiakov, ktorí využívajú 
ako zdroj informácií rôzne médiá. 
5. Záver stretnutia. 
 

13. Závery a odporúčania: 
Vyučujúce sa zhodli: 
- médiá sú dôležitým zdrojom informácií pre ďalšie plánovanie aktivít podporujúcich čitateľskú 
gramotnosť žiakov, 
- nevyhnutnou súčasťou využívania médií je rozvíjanie kritického myslenia žiakov – od získania 
informácií  až po prijatie rozhodnutia, 
- kritické myslenie je podmienkou schopnosti posúdiť, či informácia je pravdivá, vierohodná, 
- skúsenosti ukazujú, že žiaci často nekriticky prijímajú informácie len z jedného zdroja, je dôležité 
venovať tejto kompetencii pozornosť. 
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