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Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Stretnutie na tému: Testovanie  PISA v súvislosti s čitateľskou gramotnosťou 

Na stretnutí klubu sme sa zaoberali aj publicitou a informovanosťou v súvislosti s realizáciou 

projektu. 

Témy PISA merania – analýza, výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti, uplatnenie 

aktivizujúcich metód vo výchovno – vzdelávacom procese. 

Definovanie a rozbor problémov žiakov našej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti v predmetoch 

SJL, ANJ, NEJ. 

Vzájomná výmena informácií a skúseností z pedagogickej činnosti. 

Návrhy riešenia problematických oblastí v čitateľskej gramotnosti v predmetoch SJL, ANJ, NEJ na 

našej škole. 

Kľúčové slová: 

práca s textovým súborom, čítanie s porozumením, čitateľská gramotnosť, inovatívne metódy, 

analytická činnosť, porozumenie, interpretácia, nástroje dosiahnutia cieľa, aktivizácia žiakov, 

implementácia, čitateľské stratégie 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  



 

1. Členovia klubu preferujúci model čítania s porozumením prostredníctvom troch krokov, fáz 

čítania, prostredníctvom etapového čítania sprostredkovali skúsenosti pri práci s textom. 

Problematické je so žiakmi nacvičiť tento postup tak, aby sa celý proces čítania 

s porozumením automatizoval. 

2. Pred samotným rozborom textu, počas čítania a po prečítaní je vhodné robiť so žiakmi 

aktivity, ktoré stimulujú vnímanie textu. Za najefektívnejšiu metódu označili metódu 

riadeného rozhovoru, metódy aktivizácie doterajších vedomostí a skúseností žiakov 

a vzbudenie záujmu o čítanie.  

3. Analýzou jednotlivých textov a otázok v testovaní čitateľskej gramotnosti PISA členovia 

klubu dospeli k zhode, že vhodným postupom na zvládnutie čítania s porozumením je 

vytvoriť algoritmus krokov preskúmaj - pýtaj sa – čítaj – odpovedz - vytvor zhrnutie, ktorí sa 

ukázal pre žiakov najprínosnejší. 

4. Nezáujem žiakov o čítanie vo všeobecnosti, netrpezlivosť, nedostatok pozornosti vnímajú 

pedagógovia ako najväčší problém. Zaujímavé texty s aktuálnymi témami by u žiakov mohli 

vyvolať záujem o čítanie. Naďalej je však potrebné vzájomnými skúsenosťami a aplikáciou 

rôznych metód a stratégií v praxi v rozvoji čitateľskej gramotnosti pracovať na odstránení 

prvoplánového vnímania textu. 

  

Závery a odporúčania: 

Jednotný postup členov klubu pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a práce s textom, 

systematický postup pri výbere textov od jednoduchšieho k náročnejšiemu, od známeho 

k neznámemu a vytvorenie optimálnych podmienok pri práci s textom, vytvorenie priestoru 

na nácvik postupov, zručností a precvičovania prispeje k rozvoju čitateľskej gramotnosti 

žiakov našej školy. 
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