
Zápis ze setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost (15. března 2022) 

- účastníci: viz prezenční listina 

 

NÁPLŇ SCHŮZKY 

- vzájemná výměna dosavadních zkušeností s využitím metod RWCT (program Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení) – členové pracovní skupiny mají dobré zkušenosti s využitím pětilístku, 

brainstormingu, Vennova diagramu a metody I.N.S.E.R.T. Novinkou pro většinu byly metody: 

skládankové učení, alfa box, dvojitý zápisník, životabáseň, kostka, T-graf, tabulka předpovědí a RAFT. 

- členové, kteří se zásadami RWCT řídí, zdůraznili nutnost neužívat metody izolovaně pro „zpestření“ 

hodiny, ale užívat celý model třífázového učení, tedy fázi evokace – uvědomění – reflexe. Jedině tak 

metody vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a kritického myšlení studentů. Metody je také třeba 

zařazovat postupně (nezvyk proti „klasické“ frontální výuce) a dbát na jejich správné provedení. 

- diskuse o metodách RWCT jako možné cesty k nahrazení frontální výuky a aktivizaci studentů, ale 

také jako cesty k podpoře skupinové práce (rozvoj kooperace - zdatnější studenti jsou ve skupině 

oporou slabším žákům a žákům se SVP, méně zdatní žáci mají možnost zažít úspěch při plnění dílčích 

úkolů). Účastníci se shodli, že zapojení metod RWCT by mohlo vést k větší individualizaci výuky 

(obzvláště v početných třídách), kdy každý žák může plnil úkoly dle svých schopnosti, např. možnost 

volby, které úkoly si zvolit, nabídka různých textů rozlišné náročnosti, oproti tomu nadaní žáci mají 

možnost volit těžší úkoly (např. úlohy „argumentuj“, „analyzuj“, „aplikuj“ v metodě kostka či možnost 

zařadit rýmy při metodě životabáseň)  

- byla vyjádřena pochybnost, zda tyto metody nejsou příliš časově náročné při časové dotaci 45 

minut/vyučovaní hodina. Může být také problematické přeformátovat se jako učitel na novou roli ve 

třídě (z autority, která studentům předkládá, jak věci mají být a kontroluje správné řešení, na 

průvodce, který vede žáky k tomu, aby samostatně a na základě předložených textů kriticky hledali 

správná řešení) 

ÚKOLY 

Každý z pracovní skupiny vyzkouší minimálně dvě z metod z programu RWCT, se kterou se dnes nově 

seznámil, a na příštím setkání budeme sdílet své zkušenosti. 

 

Sepsala 

Mgr. Lucie Dostálková 


