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Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Stretnutie na tému „Aplikácia PISA meraní na SOŠA s dôrazom na čitateľskú gramotnosť“. 
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1. Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti diskutoval o procese vytvárania testov zameraných 

na čitateľskú gramotnosť. Tá je definovaná ako komplexný súbor čitateľských  

zručností potrebných na efektívnu prácu s textom Učitelia SJL,ANJ a NEJ si vymenili 

skúsenosti o zložení testových úloh. 

2. Úlohy čitateľskej gramotnosti na SOŠA vychádzali z PISA meraní, kde sú úlohy rozdelené 

na niekoľko častí. Začínajú sa podnetom, ktorý žiaka uvedie do problematiky (krátky či dlhší 

text, obrázok, tabuľka, graf), nasleduje viac nezávislých otázok. Testy obsahujú  

položky s výberom odpovedí z viacerých ponúkaných možností a otázky vyžadujúce tvorbu  

vlastných odpovedí.   

3. Členovia klubu sa dohodli, že úlohy a otázky budú vychádzať z reálnych situácií, s ktorými 

sa žiak stretáva každý deň. Úlohy slúžia na preukázanie vedomostí, schopností, zručností 

a názorov. Sú stupňované podľa náročnosti. 

4. Učitelia analyzovali výsledky testovania čitateľskej gramotnosti. Ukázalo sa, že žiaci 

úspešnejšie zvládnu texty, ktoré nevyžadujú dlhý čas na čítanie, interpretáciu a ich 

sústredenie sa. Dlhé texty mnohí nedočítajú do konca, strácajú motiváciu a ich pozornosť 



osciluje. Žiaci majú často premýšľajú prvoplánovo. Problémom pre mnohých žiakov je 

čítanie z grafov či tabuliek, ale v mnohých prípadoch aj hľadanie informácií z obrázkov.  

Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti sa dohodli na jednotnosti pri 

rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a práci s textom. Pracovné listy a iné texty budú využívať 

aj v rôznych priebežných a kontrolných testoch spojených s následným rozborom, kde bude 

žiakom poskytnuté riešenie jednotlivých typov úloh. Budú sa zameriavať na výber textov 

a úloh z iných oblastí v rámci medzipredmetových vzťahov.  
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