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Abstrakt 
 

V príspevku rozoberáme aktuálnu situáciu týkajúcu sa čítania s porozumením vo 
vzdelávaní na základnej škole. Čítanie s porozumením vnímame ako kompetenciu k 
celoživotnému učeniu, ktorú je nutné rozvíjať na princípe medzipredmetových vzťahov, 
pretože podmieňuje funkčnú gramotnosť. V analýze vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 1 a ISCED 2, zistení Štátnej školskej inšpekcie i medzinárodných štúdií 
PIRLS a PISA. Ponúkame možnosti pre celoživotné vzdelávanie učiteľov, ktoré môžu 
napomôcť zlepšeniu súčasných zručností našich žiakov. 
 
Kľúčové slová: čítanie s porozumením, celoživotné učenie, vzdelávacia oblasť Jazyk a 
komunikácia, Štátny vzdelávací program, medzinárodné štúdie čitateľskej gramotnosti 
 
Abstract 
 

In the contribution we deal with current situation concerned with reading 
comprehension in primary and secondary education. We perceive reading comprehension as 
lifelong competence which is needed to be developed on the principle of interdisciplinary 
relations, because it postulates functional literacy. In the analysis we proceed from The 
National Educational Programme ISCED 1 and ISCED 2, the results of The State School 
Inspection and international studies PIRLS and PISA. We discuss lifelong learning 
possibilities for teachers which can help to improve the current skills of our pupils. 
 
Key words: reading comprehension, lifelonglearning, subject matter Language and 
communication, National Educational Programme, international studies of reading literacy 
 

1. ÚVOD 
 

Už deti v predškolskom veku spájajú čítanie s učením sa, so školou, ale i zábavou. 
Čítanie ako dekódovanie významov je kľúčovou zručnosťou, ktorá sa vyžaduje od žiakov na 
konci prvého ročníka ZŠ a zdokonaľuje sa počas celého prvého stupňa. Na druhom stupni je 
čítanie hodnotené ako sekundárna zručnosť. Čítanie sa považuje za proces, prostriedok 
napomáhajúci získavaniu vedomostí. Kto si čítanie poriadne neosvojil na prvom stupni, vo 
vyšších ročníkoch bude zápasiť nielen s narastajúcimi požiadavkami predpísaných v 
školských dokumentoch, ale i s nedostatočnou čitateľskou gramotnosťou, ktorá bude celý 
proces učenia výrazne spomaľovať. Stratégie čítania sú ďalšou kľúčovou zručnosťou, ktorá 
by sa mala cieľavedome a zámerne rozvíjať na vyšších stupňoch vzdelávania. V slovenských 
základných školách bola dlho situácia taká, že ak sa stratégie rozvíjali, tak v rámci skrytého 
kurikula. Prudko narastajúci objem informácií a potreba naučiť sa s nimi efektívne narábať sa 
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premietli najskôr do projektu Milénium (2000) a postupne prispeli k reforme školstva, ktorá 
prenikla do praxe v podobe Štátneho vzdelávacieho programu (2008). 
 

2. ČÍTANIE S POROZUMENÍM NA 1. STUPNI ZŠ V RÁMCI 
VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 
Štátny vzdelávací program ISCED 1 charaktrerizuje vyučovací proces na 1. stupni ZŠ 

ako silno ovplyvnený hrovými činnosťami a zážitkovým učením, aby bol prechod z 
predškolskej výchovy a vzdelávania čo najplynulejší. Postupným zvykaním si na školské 
prostredie, nové povinnosti sa čoraz viac tieto aspekty vzdelávania vytrácajú. Dôležité je 
podporovať vyjadrovanie myšlienok a pocitov prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v 
piesňach. Nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti má kniha a čítanie. V materskej 
škole dieťa vnímalo svet ako mozaiku rôznych obrazov. Názorným vnímaním bezprostrednej 
reality si vytvorilo prekoncepcie o svete. Ilustrácie sú kľúčovým prvkom aj na 1. stupni. „Až 
postupne, s rozvojom myslenia, s úspešným zvládnutím písaných znakov a symbolov, 
nadobudnú obrázky v knihách doplnkový, dotvárajúci a podporný význam písaného textu“ 
(Cabanová, 2003/2004, s. 148 – 149). Ak má dieťa v neskoršom veku správne porozumieť 
čítanému textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. „Kvalitu vnímania determinuje 
nielen úroveň schopnosti rozlišovať grafické symboly (písmená a slová), ale i celkové 
porozumenie významu textu a s tým spojené voľné zaobcházanie s prečítaným textom. S 
pribúdajúcim vekom žiaka sa zrenie vnímania prejavuje zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo 
diferencovať, syntetizovať a analyzovať videné a počuté“ (tamtiež). V počiatkoch rozvoja 
čítania s porozumením sa o úrovni porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou 
komunikácie so žiakom, preto je dôležité rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj 
sociálne komunikačné spôsobilosti. Podľa ISCED 1 žiak, ktorý prechádza na 2. stupeň ZŠ 
(ISCED 2), má mať osvojené tieto kompetencie v nasledovnom rozsahu (ISCED 1, 2008, s. 8 
– 9): 
„(a) sociálne komunikačné spôsobilosti 

● vyjadruje sa  súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 
primárnemu stupňu vzdelávania, 

●   
● dokáže určitý  čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 
●   
● uplatňuje ústretovú  komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými  prichádza do kontaktu, 
●   
● rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 
●   
● na základnej úrovni  využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikáciu, 
●   
● rešpektuje kultúrnu  rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie...   
(d) spôsobilosť učiť sa učiť sa 

 získava schopnosť  sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
 na základe  poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

efektívne si osvojuje poznatky a študijné  návyky, 
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 vyberá a hodnotí  získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom  učení 
a v iných činnostiach, 

 zlepšuje svoju  vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú 
väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti...“. 
V zmysle zážitkového a komunikačného vyučovania bol upravený vzdelávací obsah 

pre 1. stupeň v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Väčší dôraz sa kladie na 
„chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní 
malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií“, ktoré sú 
predpokladom rozvoja ďalších zručností charakterizujúcich gramotného človeka (ISCED 1, 
2008, s. 12). Cieľom vyučovania materinského jazyka je položiť základy pre všetky štyri 
komunikačné zručnosti. Učiteľ sa má dať zvýšený priestor rozvoju vlastnej tvorby žiaka, práci 
s informáciami, čitateľskeju gramotnosti, schopnosti argumentovať a pod. Zmena nastáva aj 
prístupe k rozvoju literárnej zložky. Už nejde iba o dokonalú techniku čítania, ale k rozvoju 
čitateľskej gramotnosti patrí aj pestovanie pozitívneho vzťahu ku knihám – čím viac sa dieťa 
stretáva s knihou, tým má lepšie predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu. Nejde 
pritom iba o umelecký text, ale aj vecný (tieto dva typy rozlišuje a skúma PIRLS). Súčasne 
má učiteľ prinášať do vyučovania texty súvislé i nesúvislé, ktoré sú taktiež predmetom 
pozornosti medzinárodných štúdií. 

Už spomínaná technika čítania bývala v minulosti často rozvíjaná na úkor 
porozumenia. Na základe podpriemerných výsledkov v testovaniach PIRLS sa nazdávame, že 
táto tendencia v slovenských základných školách pretrváva aj naďalej. Na druhej strane je 
pravdou, že kvalitnému porozumeniu textu predchádza kvalitné osvojenie si techniky čítania. 
Keďže jedno bez druhého nemôže existovať, je nevyhnutné zachovať rovnováhu. Súhlasíme s 
V. Cabanovou (2003/2004), že technika čítania by sa mala osvojovať nenásilným, zážitkovým 
spôsobom na vhodných, vekuprimeraných textoch, aby začínajúci čitateľ nebol demotivavný 
požiadavkami vysoko presahujúcimi jeho momentálne možnosti. Čítanie nemá byť 
memorovanie viet v šlabikári v škole a ešte aj doma, inak si dieťa k čítaniu vytvorí odpor. V. 
Cabanová (tamtiež) vyčíta školskému vzdelávaniu systémové chyby – nedostatok tvorivých 
úloh a aktivizujúcich metód. Odporúča preto zaradiť menej článkov v čítankách, prípadne 
prepracovať metodické príručky čítania. Učiteľ by mal tiež zmeniť svoj prístup a vyžadovať 
od žiaka zapojenie vyšších kognitívnych procesov. Okrem pochopenia explicitných 
významov slov by mal viesť žiakov k pochopeniu básnických výrazových prostriedkov 
(metafor, prirovnaní, frazeologizmov a pod.). 
  

3. ČÍTANIE S POROZUMENÍM NA 2. STUPNI ZŠ V RÁMCI 
VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 
Pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu je závislý od úrovne zvládnutia jazyka. 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, podobne ako na primárnom stupni vzdelávania, 
predstavuje aj na 2. stupni ZŠ pilier pre všetky ostatné vzdelávacie oblasti.Vzdelávacia oblasť 
rozvíja všetky štyri komunikačné zručnosti s dôrazom na porozumenie. Aj ISCED 2 (2008, s. 
11) zdôrazňuje nevyhnutnosť chápania jazyka ako nástroja myslenia, prostriedok 
komunikácie a tiež jazyk definuje ako znak národnej identity. To by sa malo premietnuť 
nielen do osvojovania si poznatkov o jazyku (jazyková kompetencia), ale i o ich vhodnom 
použití v rôznych komunikačných situáciách (komunikačná kompetencia). Taktiež aj tu došlo 
k zredukovaniu učiva (ústup od „školskej podoby“ lingvistiky), čo vytvorilo väčší priestor na 
„vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 
schopnosť argumentovať a pod.“ (ISCED 2, 2008, s. 11). K rozvoju kritického myslenia a 
čitateľskej gramotnosti má prispieť i literárna zložka. Čítanie sa zameriava na recepciu, 
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umeleckú interpretáciu a hodnotenie textov. „Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, 
ktoré ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho 
obsahu“ (ISCED 2, 2008, s. 12). Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému 
učeniu je nutné rozvíjať na princípe medzipredmetových vzťahov, pretože ovplyvňuje a 
podmieňuje školskú i funkčnú gramotnosť žiaka. Žiak, ktorý preukazuje takúto zručnosť: 
„a) uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 
osobnostného rozvoja, 
b) dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 
c) dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 
využívať, 
d) kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 
možnosti“ (ISCED 2, s. 7). 

O tom, že výzvy a odporúčania k zámernému rozvoju čitateľskej gramotnosti a 
kompetenciám s ňou súvisiacim stále zostávajú v teoretickej rovine dokumentov a 
metodických príručiek, svedčia aj posledné zistenia medzinárodnej štúdie PISA, ktorá testuje 
funkčnú gramotnosť 15-ročných žiakov, ktorí končia základnú školu. Keďže sa Slovensko 
nezúčastnilo testovania v 2000, keď bola dominantnou oblasťou čitateľská gramotnosť, 
Národná správa PISA Slovensko 2009 neponúka podrobné porovnanie výkonov v čitateľskej 
gramotnosti ako dominantnej oblasti. Vo všeobecnosti ale možno povedať, že v oblasti 
čitateľskej gramotnosti sa Slovensko dlhodobo umiestňuje hlboko pod priemerom ostatných 
krajín. Závery PISA 2009 pre Slovensko dokazujú, že v národnom meradle možno pozorovať 
pozitívny trend v poklese žiakov na najnižšej čitateľskej úrovni, no stále viac ako jednej 
pätine žiakov chýbajú zručnosti pozitívne ovplyvňujúce ďalšie vzdelávanie. Naši žiaci dokážu 
rovnako dobre vyhľadať informácie ako žiaci z krajín OECD, ale, podobne ako tomu bolo v 
minulých rokoch, zaostávajú v hodnotení textu a vyjadrovaní vlastného názoru. 

Predmetom výskumu sú nielen výkony žiakov v čítaní s porozumením, ale aj rôzne 
dotazníky. Napriek tomu, že z veľkej väčšiny informácie v nich môžu mať subjektívny 
charakter, môžu byť ovplyvnené socio-kultúrnym prostredím jednotlivých krajín a škôl, 
existujú dve čitateľské stratégie, ktoré týmto činiteľom nepodliehajú – pochopenie a 
zapamätávanie si informácií a sumarizovanie informácií (Národná správa PISA 2009, s. 28). 
Obe merajú úroveň, do akej žiaci súhlasia s odborníkmi v názore, ktoré stratégie sú 
najvhodnejšie pri práci s textom. Stratégie boli zoradené podľa významu. „Bola zistená 
pozitívna korelácia medzi priemerným výkonom a využívaním stratégie pochopenie a 
zapamätanie informácií v rámci zúčastnených krajín. Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s 
podpriemerným indexom a podpriemerným výkonom podobne ako Chorvátsko, Litva, Izrael, 
Luxembursko, Lotyšsko a Rusko. Rozvíjanie tejto stratégie by mohlo mať pozitívny vplyv na 
výkon žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti“ (Národná správa PISA 2009, s. 28). Podobný, 
veľmi úzky vzťah bol preukázaný aj medzi podpriemerným indexom pri stratégii 
sumarizovanie informácii a podpriemerným výkonom slovenských žiakov. Z toho možno 
usudzovať, že naši žiaci (a teda aj učitelia) sú ešte stále navyknutí na memorovanie, pasívne 
prijímanie poznatkov, ako na ich konštruovanie a aktívnu účasť v procese učenia sa. 

To, že tieto nedostatky naozaj existujú a napriek reforme naďalej pretrvávajú, 
dokumentuje aj Štátna školská inšpekcia SR. „Cieľom Štátnej školskej inšpekcie bolo zistiť, 
ako školy podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vybraných predmetoch v základnej 
škole, zhodnotiť podmienky vzdelávania a účinnosť využitia metód a foriem prace v procese 
vyučovania zväčša slovenského jazyka, ale aj ďalších predmetov“ (Kubovičová, 2009, s. 82). 
Analýza vychádza z rozboru školského vzdelávacieho programu, rozhovoru s riaditeľom a z 
prehliadky materiálno-technického zázemia školy a napokon i z hospitácií v triedach počas 
vyučovania. 
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V školskom rokom 2006/2007, keď sa Slovensko druhýkrát zúčastnilo testovania 
PISA, závery monitorovania Štátnej školskej inšpekcie ukázali, že učitelia najčastejšie 
zadávali žiakom úlohy zamerané na formulovanie hlavnej myšlienky alebo krátkej 
charakteristiky textu. Tvorba nadpisov, podnadpisov, grafické spracovanie textu alebo iné 
tvorivé úlohy sa vyskytli len sporadicky. Žiaci získavali jednoduché údaje z jedného zdroja, 
učebnice. Chýbalo porovnávanie informácií z rôznych zdrojov, práca s internetom, prepájanie 
na bežný život, vyvodzovanie vzťahov medzi informáciami na vyššej úrovni, hodnotenie 
textov. Z odporúčaní pre prax vyplýva nevyhnutnosť vzdelávania učiteľov v oblasti kritického 
myslenia a čitateľskej gramotnosti, využívanie inovačných metód a foriem práce 
(Kubovičová, 2009, s. 84 – 85). 

Na porovnanie, v školskom roku 2009/2010 Inšpekcia zaznamenala progres vo 
vzdelávaní učiteľov. Z 246 škôl „v 158 ZŠ (64,2 %) sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti vo 
vyučovaní využívali multimediálne programy a v 197 ZŠ (80,1 %) internet“ (www.ssiba.sk). 
Učitelia v 149 ZŠ (60,57 %) sa vzdelávali v oblasti čitateľskej gramotnosti najmä v rámci 
ďalšieho vzdelávania organizovaného metodicko-pedagogickým centrom a individuálnym 
štúdiom. Získané poznatky si vzájomne odovzdávali na zasadnutiach metodických orgánov. 
Ich vzdelávanie sa pozitívne prejavilo v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri výbere 
textov, pri overovaní čítania s porozumením, pri rozvoji kritického myslenia a 
komunikačných zručností žiakov. Stále je však veľa učiteľov (40 %), ktorí rozvíjajú iba 
najnižšiu úroveň čitateľskej gramotnosti. V praxi to znamená, že učitelia do vyučovania 
takmer vôbec nezaraďujú prácu s nesúvislými textami (mapy, grafy, tabuľky a pod.), učia 
žiakov pracovať s izolovanými informáciami, s jedným, dominantným zdrojom (učebnicou), 
učia pochopiť hlavnú myšlienku bez hlbšieho porozumenia vzťahov medzi informáciami a 
pod. „Na väčšine kontrolovaných hodín učitelia kládli otázky stimulujúce najmä verbálnu 
reflexiu žiakov a zadávali im úlohy na pamäť, porozumenie, aplikáciu, ale aj úlohy, v ktorých 
bolo treba analyzovať, porovnávať, argumentovať“ (Výročná správa 2009/2010, s. 38). Štátna 
školská inšpekcia v budúcom školskom roku odporúča školám venovať pozornosť čitateľskej 
gramotnosti vo všetkých predmetoch a na vyššej úrovni, na hodinách využívať rôzne zdroje 
informácií s dôrazom na prepojenie školskej a funkčnej gramotnosti. S tým však súvisí ďalšie 
vzdelávanie učiteľov jednotlivých vyučovacích predmetov, ako i materiálno-technické 
vybavenie školy. 
 

4. ČÍTANIE S POROZUMENÍM AKO SAMOSTATNÝ PREDMET 
 

Práca s jazykom a informáciami je nevyhnutná pri učení sa z textu. Na to, ako sa 
efektívne učiť už žiaci nemusia prichádzať sami, metódou pokus – omyl. Cestu k umeniu učiť 
sa by im mal ukázať predmet, ktorého cieľom je podporovať čítanie s porozumením. V 
Štátnom vzdelávacom programe nenájdeme nič konkrétne, iba odporúčanie a možnosť zaradiť 
predmet do individuálneho vzdelávacieho programu. O tom, ako ho zaviesť do praxe, viac 
hovorí vzorový Školský vzdelávací program, ktorý ponúka možnosť zvýšiť časovú dotáciu 
vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Aký obsah získajú pridané hodiny opäť nie je 
presne stanovené. Vzorový program ISCED 1 a ISCED 2 uvádzajú ako príklady činností 
zdokonaľovanie súvislého ústneho a písomného prejavu, zaradenie literatúry a časopisov pre 
deti a mládež, priestor pre mimočítankové čítanie alebo naopak pre rozšírenie ukážok v 
učebnici literatúry. Takisto možno doplniť vyučovanie o predmet nazvaný napríklad „práca s 
informáciami a komunikácia (učíme sa učiť)“. Učiteľ sa môže zamerať na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti, ústnych a písomných komunikačných schopností, podporiť medzipredmetové 
vzťahy. Čitateľskú gramotnosť môže učiteľ rozvíjať v rámci jednotlivých ročníkov a zložiek 
predmetu. Klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, zamerať sa na čítanie s 
porozumením nesúvislých textov (mapy, grafy a pod.) a využívať rôzne techniky a druhy 
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čítania s porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie). Výber konkrétnych 
textov zvyšujúcich čitateľskú gramotnosť, ako aj stratégií čítania je ponechaný na učiteľovi. 
Vzorový ISCED 2 – vzor 2 ponúka zoznam metód podľa R. Repku (2005), no tie sú doplnené 
len veľmi stručnou charakteristikou, ktorá podľa nás nie je dostačujúca ako metodický návod. 
Štátny vzdelávací program nehovorí nič bližšie ani o konkrétnych stratégiách čítania s 
porozumením alebo formách a metódach vyučovania jednotlivých predmetov. Ich voľba je 
plne v kompetencii školy a učiteľa. 
 

5. ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA NA SLOVENSKU 
 

Konštatovanie, že naši žiaci sú podpriemerní v porovnaní s inými národmi, je len 
začiatkom nápravného procesu. Formálne opatrenia (reforma školstva) už prijatá bola. Ďalším 
krokom je jej prijatie učiteľmi v praxi a pedagogickými fakultami. Školská prax ukázala, že 
postupne dochádza ku zmene z tradičného modelu vyučovania na konštruktivistický; svedčia 
o tom závery Štátnej školskej inšpekcie. Ďalším krokom vpred bolo zrealizovanie 
dvojstupňového národného testovania deviatakov, ktoré realizuje Národný ústav 
certifikovaných meraní – Testovanie 9. Od školského roku 2007/2008 okrem vedomostí 
testuje aj kľúčové kompetencie. Národné testovanie vychádza z princípov a sa charakterom 
úloh podobá medzinárodnej štúdii PISA. Z nášho pohľadu národné meranie predstavuje 
dôležitú spätnú väzbu pre školy, žiakov i spoločnosť o úrovni školskej gramotnosti a 
čitateľskej (funkčnej) gramotnosti, ktoré sú v dnešnom globalizovanom svete meradlom 
vyspelosti národa. 

Stať sa čitateľsky gramotným, kriticky mysliacim čitateľom sa pritom nedá v rámci 
jedného predmetu. Tieto návyky treba rozvíjať systematicky ako zručnosť, ktorú majú žiaci 
možnosť využívať v procese učenia sa. Žiaci musia mať dostatok času a príležitostí, aby 
získali s kritickým myslením skúsenosti. Učiteľ aj žiaci sa musia naučiť akceptovať rôznorodé 
názory, nekritizovať druhého za vyjadrenie svojho názoru. Učiteľ by mal vytvoriť také 
prostredie, v ktorom sa žiaci nebudú báť hovoriť, čo si myslia. Kritické myslenie je zložitý 
proces tvorivej integrácie myšlienok a informácií, proces reštrukturalizácie konceptov. Je to 
aktívny a interaktívny kognitívny proces prebiehajúci súčasne na mnohých úrovniach 
(Meredith – Steeleová, 1995, s. 56 – 57). 

S rozvojom kritického myslenia školám na Slovensku pomáha Združenie Orava – 
občianske združenie pre demokraciu vo vzdelávaní, ktoré v uplynulých rokoch základným i 
stredným školám ponúklo možnosť zúčastniť sa programu ďalšieho vzdelávania učiteľov 
„Škola, ktorej to myslí“, ktorý zastrešuje Stredoeurópska nadácia (CEF). Autormi koncepcie 
sú J. L. Steeleová a K. S. Meredith z univerzity v Severnej Iowe, USA. Program je 
akreditovaný Ministerstvom školstva SR (2004). Pozostáva z rôznych interaktívnych 
vyučovacích postupov a metód, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do vyučovacieho 
procesu. Hlavnými cieľmi projektu sú: rozvíjať u žiakov prostredníctvom ich učiteľov 
schopnosť samostatne sa učiť a myslieť, poskytnúť učiteľom možnosť ďalšieho 
sebavzdelávania a sebarozvoja, podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a taktiež 
aj medzi školou, rodinou a širšou verejnosťou. Za tri roky (2007 – 2010) bolo vyškolených 
celkom 1250 učiteľov základných škôl a 200 učiteľov stredných škôl. V štvrtom ročníku 
projektu, v školskom roku 2010/2011 sa do základného kurzu „Čítaním a písaním ku 
kritickému mysleniu“ prihlásilo 14 nových škôl a 24 škôl pokračuje v nadstavbovom kurze 
„Podpora kritického myslenia“ (www.zdruzenieorava.sk). 

Nová koncepcia vzdelávania učiteľa navádza k samostatnému štúdiu pedagogickej 
literatúry, k ďalšiemu vzdelávaniu vo forme školení a kurzov a pod. H. Košťálová (2010) 
upozorňuje na niekoľko problémov so zavádzaním inovačných metód učenia, ktoré vyplynuli 
priamo zo školskej praxe posledných rokov. Práca s inovačnými metódami nie je len o 
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prečítaní si príručky. Dôležitá je vlastná skúsenosť učiteľa. Ak ju nezískal z nejakého kurzu, 
odporúča sa novú metódu otestovať aspoň na malej vzorke kolegov. Práca s novými 
metódami si vyžaduje veľa trpezlivosti, pretože očakávané výsledky sa nemusia dostaviť 
okamžite. Je nutné najskôr vytvoriť vhodné prostredie a atmosféru, a to sa nestane zo dňa na 
deň. Prekážku v rozvoji kritického myslenia môže predstavovať aj tzv. „pedagogický folklór“, 
ústny opis metodických postupov z učiteľa na učiteľa, ktorý môže postupne zmutovať do 
veľmi odlišných podôb vzhľadom na originál. Tomu sa veľmi dobre nedá zabrániť. Ak však 
učitelia chcú dosiahnuť skutočné zlepšenie čitateľských zručností žiakov, mali by sa držať 
metodického postupu tak, ako je navrhnutý. Metódy sú totiž overené v dlhodobých 
výskumoch i v praxi. Mali by si pripraviť čo najpodrobnejší plán vyučovacej hodiny a 
neočakávať, že všetko pôjde hneď a samo. 
 

6. ZÁVER 
 

Kompetencia učenia sa z textu sa stala viditeľnou zložkou primárneho vzdelávania. 
Ešte nejaký čas však potrvá, kým si nájde pevné miesto v školskom rozvrhu a kým sa z 
čítania s porozumením stane viac ako len ďalšia hodina literatúry. Analýzu školských 
vzdelávacích programov základných škôl (koľko škôl, v akom rozsahu ponúka tento predmet) 
prinesieme v dizertačnej práci. To, že nová koncepcia vzdelávania bola nevyhnutná, dokazujú 
aj pre Slovensko nelichotivé, podpriemerné umiestnenia v hodnotení čitateľskej gramotnosti v 
medzinárodnej štúdii PISA i odporúčania Štátnej školskej inšpekcie pre prácu učiteľov. 
Nestačí však formálne prijať nový školský dokument. Treba zmeniť celý systém. Štátna 
školská inšpekcia zaznamenala drobné zlepšenie situácie, ktoré možno podľa nášho názoru 
pripísať aj snahám občianskeho združenia Orava, ktoré sa stará o ďalšie vzdelávanie učiteľov. 
Aj na tomto príklade je možné vidieť, že absolventi pedagogických fakúlt nie sú hotovými 
produktmi vzdelávacieho systému. Celoživotné vzdelávanie, ktorého súčasťou je i učenie sa z 
textu, je právom zaradené medzi potreby a kľúčové kompetencie súčasnej spoločnosti. 
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