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DISKUSNÉ LITERÁRNE STRETNUTIA 

 

 

 

 
 

 

 

Máme radi literárne stretnutia, lebo sa viac naučíme. Naučíme sa viac slovíčok a výrazov a naučíme 

sa čítať. Napríklad dvaja chlapci v mojej triede, jeden sa volá Ayoub a druhý Kavi, a vďaka 

literárnym stretnutiam sa naučili čítať. Prečo? Pretože chceli vedieť, čo sa na literárnych stretnutiach 

robí, a chceli s nami diskutovať a keďže nevedeli čítať, snažili sa a cvičili a čítali to znovu a napokon 

sa po toľkom úsilí naučili čítať. [Bolo to možné aj] preto, že keď čítali knihu na literárne stretnutia, 

doma mali niekoho, kto si s nimi čítal, príbuzných alebo priateľov, ktorí k nim prišli na návštevu a 

pomohli im pri čítaní. 

Ania, 10 ročná žiačka, vysvetľuje v Európskom parlamente zmysel diskusných literárnych stretnutí . 

 

 

 

 

DISKUSNÉ LITERÁRNE STRETNUTIA  
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Diskusné literárne stretnutia patria k úspešným vzdelávacím činnostiam výskumného projektu 

INCLUD-ED1. V rámci projektu INCLUD-ED sa analyzovali vzdelávacie stratégie, ktoré pomáhajú 

riešiť nerovnosť a podporujú sociálnu súdržnosť, a tie, ktoré vedú k sociálnemu vylúčeniu, pričom 

osobitný dôraz sa kládol na zraniteľné a marginalizované skupiny. Úspešné vzdelávacie činnosti na 

podporu ohrozených žiakov obsahujú univerzálne prvky, ktoré je možné uplatňovať v najrôznejších 

kontextoch, čo vedie k vzdelávacím úspechom. Ich cieľom je zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže v 

rôznych kontextoch na celom svete. 

Význam čítania v súčasnej spoločnosti je nesporný. Keďže čítanie je základným predpokladom 

ďalšieho štúdia, študenti, ktorí s ním majú problém, budú mať nevyhnutne vážne problémy aj v iných 

oblastiach. A naopak, dobré zručnosti v oblasti čítania uľahčujú prístup k ďalším oblastiam učebného 

plánu a vo všeobecnosti znižujú riziko opakovania ročníka a predčasného ukončenia strednej školy. 

Inými slovami, problémy s čítaním majú súvis s vyššou mierou slabých študijných výsledkov, 

segregácie, predčasného ukončenia školskej dochádzky a nerovnosti vo vzdelávaní. Najviac sa 

to týka rôznych menšín, ako sú imigranti alebo rómski študenti, ktorí sú často segregovaní vo 

formálnych aj v neformálnych postupoch, v rôznych školských kontextoch, aj v rámci samotnej školy, 

ktorú už navštevujú.  

Z dôkazov, ktoré poskytuje veda o vzdelávaní vyplýva, že najmä v oblasti čítania dokážu diskusné 

literárne stretnutia zvyšovať kvantitu a kvalitu interakcií všetkých študentov prostredníctvom 

dialogického prístupu k vzdelávaniu. Podľa teórie dialogického učenia2 študenti do hĺbky pochopia 

predmet tým, že sa zapoja do procesov osobnej a sociálnej transformácie vo forme dialógov na 

rovnocennej úrovni, v ktorých sa uznáva kultúrna inteligencia každého človeka a vychádza sa z nej. 

Dialogické vzdelávanie je zamerané na transformáciu a posilňovanie inštrumentálneho rozmeru 

dialógu, je založené na solidarite, pôsobí ako zdroj tvorby významu a podporuje hodnotu rôznych 

prostredí.  

Diskusné literárne stretnutia možno využívať ako samostatný postup, ale realizujú sa aj v rámci škôl 

ako vzdelávacích spoločenstiev spolu s ďalšími úspešnými vzdelávacími činnosťami, ako sú 

interaktívne skupiny a vzdelávanie rodín. Vzdelávacie spoločenstvá predstavujú projekt založený 

na intervencii celej školy prostredníctvom úspešných vzdelávacích činností, ktorý je zameraný na 

riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky, na zlepšovanie výkonu škôl a 

sociálnu súdržnosť. Zlepšenia dosiahnuté v týchto školách viedli Európsku komisiu a Radu Európy k 

tomu, aby školy ako vzdelávacie spoločenstvá odporúčala ako jeden z prístupov na riešenie 

problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky a na zlepšovanie výsledkov vzdelávania.3  

 

AKO FUNGUJÚ DISKUSNÉ LITERÁRNE STRETNUTIA? 

Diskusné literárne stretnutia sú aktivitou dialogického čítania, ktorá sa riadi dvoma zásadami: 

čítanie klasickej literatúry (napríklad Rómeo a Júlia, Odysea, Don Quijote) a následná diskusia o 

význame, výkladoch a úvahách s využitím metodiky dialogického vzdelávania. 

 

                                                 

1 Všetky informácie, ktoré sa tu predstavujú, sú z výsledkom projektu INCLUD-ED.  
2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información, 2008, Barcelona, Hipatia; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

2000, Lanham, M.D, Rowman & Littlefield. 
3 Oznámenie Európskej Komisie (január 2011). Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky: kľúčový 
príspevok k stratégii Európa 2020. 
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Diskusné literárne stretnutia prebiehajú takto: Pred stretnutím si trieda vyberie knihu zo svetovej 

klasickej literatúry a dohodne sa, koľko strán sa má prečítať pred ďalším stretnutím. Potom si doma 

každý účastník prečíta text a vyberie si odsek, ktorý sa mu najviac páčil a ktorý ho zaujal, aby sa s 

tým podelil na stretnutí. Počas stretnutia dá moderátor priestor každému účastníkovi, aby nahlas 

prečítal odsek a vysvetlil dôvody, prečo si ho vybral. Následne dá moderátor priestor účastníkom 

na diskusiu o danom odseku. Tento postup sa opakuje pri každom odseku počas celého stretnutia. 

Diskusné literárne stretnutia sa konajú s deťmi a takisto aj s rodinnými príslušníkmi ako jedna z 

činností vzdelávania rodín. Prostredníctvom diskusných literárnych stretnutí sa zlepšujú jazykové 

zdatnosti a podporuje sa priamy kontakt detí s regionálnou kultúrou, svetovou klasickou 

literatúrou, históriou a využívajú sa vlastné skúseností účastníkov. Diskusné literárne stretnutia 

vyvracajú predpoklad, že žiaci a rodiny s nízkym sociálno-ekonomickým postavením sa nemôžu 

zaujímať o klasickú literatúru, keďže sa stretávame so žiakmi, ktorí čítajú Odyseu, rozprávajú sa a 

uvažujú o myšlienkach v knihe formou diskusie, pričom sa posilňuje gramotnosť žiakov a ich 

vzdelávanie. 

Na diskusných literárnych stretnutiach, ktoré sa konajú v rámci vzdelávania rodín a komunitného 

vzdelávania sa stretávajú rôzni dospelí, a čítajú a diskutujú o knihách, akými sú Ullyses od Joycea a 

Dom Bernardy Alby od Garcíu Lorcu. Rodinní príslušníci a členovia komunity, ktorí sa zúčastňujú na 

takýchto činnostiach podporujú svoje vlastné vzdelávanie a aj vzdelávanie svojich detí. V rámci 

tejto činnosti je inštrumentálne učenie sa ústredným prvkom, pričom reaguje na potreby a 

požiadavky účastníkov. Výsledkom je zvýšenie úrovne vzdelania dotknutých rodín a zmena 

interakcií medzi nimi, pričom sa súčasne zlepšuje aj učenie školopovinných detí. 

Učebný plán škôl, ktoré organizujú diskusné literárne stretnutia je rovnaký ako v iných školách a 

učitelia by mali spĺňať štátom stanovené normy. Diskusné literárne stretnutia sa osobitne venujú 

obsahu učebného plánu, ktorý sa týka gramotnosti, literatúry a histórie. Podobne ako iné úspešné 

vzdelávacie činnosti sú navrhnuté tak, aby prelomili negatívny tzv. Matúšov efekt, ktorý spočíva v 

tom, že tým, ktorí majú väčšie ťažkosti sa poskytne menej, keďže vedie k excelentnosti každého, a 

obsahy s obzvlášť vysokou hodnotou ponúka viac znevýhodneným účastníkom. Učiteľom sa 

poskytuje počiatočná odborná príprava, v rámci ktorej získajú vedecké základy k tomuto postupu. 

Diskusné literárne stretnutia organizujú učitelia a takisto rozhodujú o tom, kedy ich využiť. 

Diskusné literárne stretnutia môžu byť doplnkovou činnosťou. V takomto prípade nenahrádzajú iné 

činnosti, ako napríklad vyučovacie hodiny. Učitelia sú zodpovední aj za správnu realizáciu 

diskusných literárnych stretnutí. Ak sa využívajú ako opatrenie v rámci Vzdelávania rodín alebo ako 

rozšírený čas na vzdelávanie, stretnutia môže moderovať dobrovoľník. 

V školách, ktoré využívajú diskusné literárne stretnutia sa rozhodnutia o podpore, ktorú žiaci 

potrebujú, prijímajú v rámci bežných postupov, ale rodičia, učitelia, dobrovoľníci a žiaci sa zúčastňujú 

dialogických postupov týkajúcich sa hodnotenia vzdelávania a príslušných dohôd. Ak má žiak ťažkosti 

pri čítaní alebo pri príprave svojho príspevku na stretnutie, v rámci školy sa zorganizuje podpora: žiaci 

sa na stretnutie môžu pripraviť s pomocným učiteľom alebo zdatnejším spolužiakom. Takisto sa môže 

dohodnúť s rodinnými príslušníkmi, že doma dieťaťu pomôžu s prípravou na stretnutie. Okrem 

vnútorných postupov používajú učitelia a školy, ktoré realizujú diskusné literárne stretnutia, 

štandardné hodnotiace nástroje (ako sú štandardizované testy). Stretnutia by mali všetkým žiakom 

pomôcť zvládnuť všetky druhy testov, a najmä také, ktoré sa týkajú gramotnosti. 
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Využívanie diskusných literárnych stretnutí nenesie so sebou dodatočné náklady pre školy ani pre 

žiakov, a školy na ich vykonávanie nedostávajú dodatočné financovanie. Keďže diskusné literárne 

stretnutia využívajú na podporu vzdelávania všetkých žiakov zdroje, ktoré sú vo vzdelávacom 

spoločenstve už dostupné (rodinní príslušníci, členovia komunity a samotní študenti), sú trvalo a 

dlhodobo udržateľnou vzdelávacou činnosťou.  

 

RIEŠENÉ POTREBY/VÝZVY 

■ dochádzka a zotrvanie vo vzdelávacom systéme, 

■ redukcia problémov so správaním, 

■ motivácia učiť sa, 

■ emocionálna pohoda detí, solidarita a priateľstvo, 

■ študijné výsledky, 

■ multikultúrne spolužitie, 

■ zvýšenie úrovne vzdelania rodín,  

■ vzťah medzi žiakmi, rodinami a školou. 

 

ÚROVEŇ INTERVENCIE 

Diskusné literárne stretnutia sú určené pre každého, kto sa vzdeláva v školskom centre. Diskusné 

literárne stretnutia boli vyvinuté v škole pre dospelých La Verneda – San Martí, ktorá je 

vzdelávacím spoločenstvom založeným pred viac ako 35 rokmi v chudobnej štvrti Barcelony. V 

súčasnosti sa diskusné literárne stretnutia zavádzajú v školách rôznych úrovní a druhov vrátane 

jaslí, škôlok, základných, nižších stredných a stredných škôl, ako aj školských centier pre dospelých 

(celoživotné vzdelávanie a/alebo vzdelanie ako druhá šanca), a dokonca aj vo väzniciach. Školy, 

ktoré využívajú diskusné literárne stretnutia môžu byť verejné, súkromné, cirkevné, necirkevné, 

nachádzajúce sa v chudobných štvrtiach, školy strednej triedy, ako aj školy vo štvrtiach vyššej 

triedy. Zatiaľ čo sa na stretnutiach zúčastňujú žiaci a študenti každého druhu, diskusné literárne 

stretnutia sú obzvlášť prínosné pre sociálne a ekonomicky znevýhodnených žiakov a študentov, 

menšinové skupiny a žiakov a študentov s ťažkosťami s učením alebo s postihnutím.  

 

INTENZITA INTERVENCIE 

Diskusné literárne stretnutia sa zavádzajú priebežne počas školského roka, a zúčastňujú sa na nich 

všetci žiaci a študenti triedy bez výnimky. Vysoká kvalita textov a interaktívny postup zameraný na 

porozumenie a interpretáciu umožňuje žiakom so slabou schopnosťou čítania podávať na diskusných 

literárnych stretnutiach omnoho lepšie výkony ako pri iných druhoch činností zameraných na 

gramotnosť. Každý učiteľ sa rozhodne, či chce organizovať diskusné literárne stretnutia raz do týždňa, 

dvakrát do týždňa, raz mesačne alebo v inej frekvencii. 

 

VÝSLEDKY 
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Medzi hlavné dosiahnuté výsledky4 diskusných literárnych stretnutí patria: 1. zlepšenie 

inštrumentálnych zručností žiakov pri činnostiach týkajúcich sa jazyka; 2. zapojenie komunity do 

vzdelávacieho procesu a činnosti školy; 3. zlepšenie spolunažívania žiakov rôzneho pôvodu; 4. 

podporovanie úvah a argumentácie. Tieto výsledky sa opisujú na príkladoch z konkrétnej školy. 

 

Škola Mare de Déu de Montserrat (Terrassa, Španielsko) je ukážkovým príkladom zlepšenia 

dosiahnutého zavedením úspešných vzdelávacích činností (diskusných literárnych stretnutí a 

ďalších). Toto vzdelávacie spoločenstvo sa nachádza na okraji mesta Terrassa, kde je vysoká 

koncentrácia rodín s nízkym sociálno-ekonomickým postavením a vysokou mierou 

nezamestnanosti a chudoby. Veľký počet žiakov je z Maroka, Latinskej Ameriky a niektorí sú aj 

Rómovia. Táto škola sa v školskom roku 2001/2002 premenila na vzdelávacie spoločenstvo a 

zaviedla úspešné vzdelávacie činnosti. Diskusné literárne stretnutia sa konajú so žiakmi a ich 

rodinnými príslušníkmi. Výsledky externých hodnotení ukazujú, že percentuálny podiel žiakov, ktorí 

úspešne absolvujú test zameraný na zručnosti v čítaní, sa v priebehu piatich rokov (2001 – 2006) 

zvýšil zo 17 % na 85 %. Súčasne sa počet žiakov a študentov s prisťahovaleckým pôvodom naďalej 

zvyšoval a v roku 2011 ich podiel presiahol 70 % celkovej populácie navštevujúcej školu.  
 

 
 

Percentuálny podiel zlepšenia v základných zručnostiach čítania (medzi rokmi 2001 a 2006). Zdroj: Projekt 

INCLUD-ED. 

 

Z údajov o jazykových kompetenciách za nasledujúci školský vyplýva rovnaký trend zlepšenia: 

 

                                                 

4 Uvádzané kvantitatívne údaje pochádzajú zo školy, ktorá vykonáva niekoľko úspešných vzdelávacích činností, 
preto sa osobitný účinok dialogických literárnych stretnutí nedá vyjadriť samostatne. Čím väčší počet úspešných 
vzdelávacích činností sa vykonáva, tým výraznejšie zlepšenie školy dosahujú. 
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Základné jazykové kompetencie (2. ročník). Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Hoci sa neúspech školy často spája s vyšším zastúpením žiakov z prisťahovaleckým pôvodom, z 

príkladu tejto školy vyplýva, že úspech nezávisí od etnického zloženia triedy, ale od používaných 

metód. Pri tomto príklade vidno, ako používanie osvedčených úspešných stratégií založených na 

výskume, napríklad diskusné literárne stretnutia, môže byť rozhodujúcim faktorom pri zlepšovaní 

výsledkov žiakov.  

 

V škole Mare de Déu de Montserrat organizujú veľmi obľúbené diskusné literárne stretnutia 

marocké ženy. Aktívna účasť rodinných príslušníkov a ich záujem o vzdelávanie vyvracia stereotypy 

týkajúce sa záujmu migrantov a ich úspechu vo vzdelávaní. Ich zapájanie sa do diskusných 

literárnych stretnutí takisto prispieva k vzdelávacím úspechom ich detí, keď doma rozprávajú o 

interakciách pri čítaní (aj zo stretnutí detí, aj zo stretnutí rodičov). 

 

Teraz sa pri večeri rozprávame o knihách, ktoré čítame na stretnutiach. Deťom a manželovi 

vysvetlím niečo z toho, o čom debatujeme na stretnutiach. A takisto niečo o knihách, ktoré 

čítame (marocká matka)5.  

 

Čítanie diel svetovej literatúry vyvoláva medzi účastníkmi hlboké úvahy a diskusie o univerzálnych a 

nadčasových témach ako sú láska, vojna alebo priateľstvo, pričom žiaci nachádzajú súvislosti medzi 

príbehom a ich vlastným životom. 

 

Na literárnych stretnutiach sa rozprávame o tom, čo sa stalo nám a dáme to do súvislosti s 

knihami. Prebehli veľmi dôležité debaty, napríklad: vernosť, láska, aj o citoch, o tých, ktorí sú 

populárni, náboženstve, priateľstve, odvahe, obozretnosti… no, veľmi dôležité veci. Už sme 

prečítali niekoľko kníh a tak teraz začíname porovnávať postavy jednej knihy s postavami v 

iných knihách. Napríklad Ulysses z Odysey a Don Quijote z Don Quijote de la Mancha. Raz 

sme sa nezhodli… my sme sa domnievali, že Don Quijote bol odvážnejší a druhí si mysleli, že 

                                                 

5 De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., & Tellado, I., Moroccan mothers' involvement in dialogic literary gatherings in a 

Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning. Improving Schools, 17(3), 2014, 

s. 241 – 249. doi: 10.1177/1365480214556420. s.246. 
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Ulysses bol odvážnejší. Dospeli sme k tomu, že najodvážnejší je ten, kto čelí veciam bez 

ohľadu na to, či si ich len predstavuje alebo či sú skutočné. Ďalej sme Odyseu a Dona Quijota 

porovnávali aj v tom, či mali rovnaký cieľ, obaja robili veci z lásky, kvôli žene. Aj to bola 

debata, ktorú si všetci pamätáme. (10-ročná žiačka, ktorá sa zúčastňuje diskusných 

literárnych stretnutí) 

 

Tieto debaty nemajú vplyv len na vzdelávanie, ale takisto zlepšujú spolužitie a pochopenie medzi 

účastníkmi, ako to znázorňuje tento citát: 

 

Diskusné literárne stretnutia vytvárajú priestor pre dialóg, ktorý sa predtým rozvíjal oveľa 

ťažšie. Vytvárajú lepšie vzťahy medzi mladými ľuďmi: pýtajú sa na knihy, na názory 

predstavené na stretnutí, dostávajú sa do kontaktu so spolužiakmi, s ktorými sa predtým 

nestýkali. Vidia svojich spolužiakov v inom svetle. Ba čo viac, tým rodinným príslušníkom, ktorí 

navštevujú stretnutia, pomáhajú lepšie pochopiť, čo sa v škole deje a čo sa deje medzi 

študentmi. (Stredoškolský učiteľ)6  

Vzhľadom na pozitívne výsledky počet škôl, ktoré realizujú diskusné literárne stretnutia, od 90. 

rokov 20. storočia významne vzrástol. V súčasnosti diskusné literárne stretnutia realizuje viac ako 

200 škôl v Európe a viac ako 300 v Latinskej Amerike. 

Rozšírenie diskusných literárnych stretnutí do ďalších škôl a krajín je úspechom, ale aj problémom a 

predstavuje riziko pre zachovanie zásad úspešných vzdelávacích činností. Konkrétne ak školy a 

odborníci nazývajú diskusnými literárnymi stretnutiami podobné činnosti, ktoré sa zaoberajú inou 

ako klasickou literatúrou, narúšajú túto metódu. Takéto činnosti by sa mali nazývať inakšie. V iných 

prípadoch učitelia, ktorí spočiatku nie sú presvedčení, že je dôležité používať klasickú literatúru, 

zmenia názor po tom, ako porovnajú druh interakcií a učenie sa, ktoré prebieha pri tejto a pri inej 

literatúre. 
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