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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Stretnutie na tému: Testovanie PISA v medzinárodnom meradle 

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

projektu. 

Úvod do problematiky čitateľskej gramotnosti  

-organizácia práce klubu, 

-slovník základných  

-výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti v predmete SJL, ANJ, NEJ 

-riadené aktívne učenie  

-úroveň čitateľskej gramotnosti,  

-uvažovanie o forme textu a jeho hodnotení 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, medzipredmetové vzťahy, implementácia, progresívne 

metódy, aktivizujúce a inovatívne metódy, čitateľská kompetencia, 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Klub čitateľskej gramotnosti bude fungovať v školskom roku 2021/2022 v rovnakom 



zložení predmetov: SJL,ANJ,NEJ. Stretnutia sa organizujú 1x mesačne v dĺžke 3 

hodiny. Zmena nastala v personálnom obsadení a zastúpení predmetu NEJ, PaedDr. 

Ivonu Némethovú nahradila Mgr. Jana Kossuthová. 

2. Členovia klubu diskutovali o testovaní PISA v oblasti čitateľskej gramotnosti, 

o prínosoch výsledkov tohto testovania pre žiakov našej školy.  

3. Prebehlo porovnanie zručností žiakov pri práci s textovými súbormi rôzneho 

charakteru. Skonštatovali sme posun na úrovni pochopenia textu. 

4. V oblasti čitateľských kompetencií žiakov došlo k zlepšeniu techniky a pochopenia 

textu, posúdenia prečítaného, vyvodeniu záveru, spájaniu získaných poznatkov a ich 

aplikovanie v praxi 

5. Na podporu čitateľskej gramotnosti budeme organizovať návštevy partnerských 

knižníc, hodiny zamerané na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti v predmetoch 

SJL, ANJ, NEJ, zúčastňovať sa divadelných predstavení, prehlbovať kladný vzťah 

žiakov ku knihe, zvyšovať jazykovú kultúru žiakov na všetkých vyučovacích 

hodinách  

13. Závery a odporúčania: 

Čitateľská gramotnosť je súčasťou všetkých vyučovacích predmetov, členovia 

pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti budú vzájomne spolupracovať a vymieňať si 

skúsenosti a osvedčené formy práce, vyhľadávať a aplikovať inovatívne formy a metódy pri 

práci s rôznorodým textovým súborom so zameraním na rozvoj čitateľských kompetencií 

a zručností. 
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