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1 1. Manažérske zhrnutie:

Tretie stretnutie klubu v školskom roku 2022/2023 — Stratégie čitateľskej gramotnosti
Diskusia, analýza realizovaných aktivít, návrhy na implementáciu do vzdelávacieho programu

l~2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Stratégie čitateľskej gramotnosti
Diskusia, analýza realizovaných aktivít, návrhy na implementáciu do vzdelávacieho programu

1. Úvodné privítanie, ohoznámenie. sa ~ témou stretnutia
2. Hlavná téma: Stratégie čitatel‘skej gramotnosti
3. Diskusia, analýza realizovaných aktivit, návrhy na implementáciu do vzdelávacieho programu
4. Rózne

V úvode stretnutia sme sa oboznámili s hlavnou témou, ktorou sú stratégie čitatel‘skej gramotnosti.

Čitateľskú gramotnost‘ vo všeobecnosti definujeme ako “porozumenie, používanie a uvažovanie o
písomných textoch, aby jedinec dosiahol svoje ciele, rozšíril si vedomosti a potenciál a aby sa
zúčastňoval života v spoločnosti.“ (PISA) Čitatel‘ská gramotnosť, škola a spoločnosf.

V širokom chápaní je čitatcľskú gramotnost‘ univerzálna technika, ktorá umožňuje každému
jedincovi zúčastňovat‘ sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti — teda nie je to
schopnost‘ len prečítat‘ slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými
informáciami pracovat‘. Považuje sa za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie
kompetencie. Je súčast‘ou funkčnej gramotnosti človeka. Pri takomto vnímaní problematiky čitateľskej
gramotnosti nie je až tak vel‘mi dóležitá ani rýchlost‘, ani plynulost‘ čítania, ale podstatné je
porozumenie a používanie písaných textov. Tento pohrad na čitateľskú gramotnost‘ vychádza z
koncepcie funkčnej gramotnosti, ked‘že funkčná gramotnost‘ je vnímaná ako schopnosf spracovat‘
informácie z tlačeného a písaného textu a využit‘ ich pri riešení rčznych situácií každodenného života.



V súvislosti spojmom čitatel‘ská gramotnosf nemožno uvažovať iba o textoch, ktoré žiak číta v
škole, teda o učebných textoch, ale aj o textoch v spojitosti sjeho bežným životom mimo školy.
Prostredníctvom takýchto róznorodých textov žiak spoznáva aj kultúru slova, rozličné hodnoty, vniká
do postojov postáv a podobne, a to dáva čítaniu ďalší rozmer — to odlišuje čitateFskú gramotnosf od
osvojovania si techniky čítania.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie všetkých vyučovacích predmetov,
preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kl‘účové oblasti. Citateľská gramotnosťje
schopnost‘ porozumief a používat‘ také písomné jazykové formy, ktoré:
o vyžaduje spoločnost‘,
o ktoré majú hodnotu prejednotlivca.

Aspekty čitatel‘skej gramotnosti:
1. procesy porozumenia
a. vyhľadávanie určitých informácií
b. vyvodzovanie záverov
c. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií
d. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov

2. ciele čítania
a. čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalost‘, prostredie!
b. čítanie pre získavanie a využívanie informácií. /aspekty reálneho sveta/
3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotně vzdelávanie/

Citatel‘ské kompetencie
I. Získavanie informácii

Uroveň 1 — Zaradif jednu alebo viac nezávislých častí explicitne vyjadrenej informácie,
väčšinou s jedným kritériom a malou alebo žiadnou protikladnost‘ou informácií v texte‘
Uroveň 2 — Zaradiť jednu alebo viac častí informácie, a to aj s použitím viacerých kritérií
Uroveň 3 — Zaradit‘ časti informácie a v niektorých prípadoch aj zistit‘ vzťah medzi nimi. Sústredit‘
sa na nápadne protichodné informácie
Uroveň 4- Umiestnif a zoradit‘ alebo skornbinovať viaceré informácie. Posúdit‘, ktorá z nich je
významná pre úlohu.
Uroveň 5 — Umiestniť a zoradit‘ alebo skombinovat‘ viaceré časti t‘ažko dostupných informácií,
niektoré z nich móžu byt‘ aj mimo textu. Posúdiť, ktorá informácia v texte je významná pre úlohu.
Sústrediť sa na vysoko hodnoverné aialebo výrazne obsiahle informáeie.
2. Interpretácia textov

Uroveň 1 — Pochopit‘ hlavnú tému, autorov zámer v texte o známom námete, ked‘ požadovaná
informácia v texte nic je nápadná.
Uroveň 2 — Odhalit‘ hlavnú myšlienku textu, porozumiet‘ vzťahom a vytvorit‘ alebo aplikovat‘
jednoduché kategórie. Vysvetliť význam určitej časti textu v prípade, keď informácia nieje
nápadná a vyžadujú sajednoduchšie závery
Uroveň 3 — Integrovat‘ niekoľko častí pre odhalenie hlavnej myšlienky. Porozumiet‘ vzt‘ahom,
vysvetlif význam slova, frázy. Porovnat‘ a dať do protikladu alebo triedit‘ a brat‘ pri tom do
úvahy viaceré kritériá. Sústredit‘ sa na protichodné informácie.
tiroveň 4 - Posůdit‘ text, pochopíť a uplatniť kategórie v neznámom konlexte. VysveLliť

význam časti textu s ohľadom na celkový text, viacznačnost‘ a myšlienky, ktoré sú v protiklade
k očakávaniam alebo sformulované negatívne.
Úroveň 5 — Vysvetliť význam jemných rozdielov v jazyku alebo preukázat‘ úplné a detailné
porozumenie textu.

3. Uvažovanie a hodnotenie
Uroveň 1 — Urobit‘ jednoduché spojenia medzi informáciami v texte a bežnými, každodennými
vedomost‘ami.
Uroveň 2 — Urobit‘ porovnanie alebo spojenie medzi textom a širšími vedomost‘ami alebo
vysvetlit‘ čast‘ textu s využitím osobnej skúsenosti alebo postojov.
Uroveň 3 — Urobit‘ spojenie alebo porovnania, podať vysvetlenie alebo vyhodnotit‘ jednu črtu

textu. Preukázat‘ detailné porozumenie textu vo vzt‘ahu k známym, každodenným
vedomostiam. Sústredit‘ sa na menej obvyklé vedomosti.
Úroveň 4 - Využit‘ formálne alebo všeobecné vedomosti na vyslovenie hypotézy a kritické
zhodnotenie textu. Preukázat‘ presné porozumenie dlhých a zložitých textov.
Uroveň 5 -Kriticky zhodnotit‘ alebo vyslovit‘ hypotézu. Sústrediť sa na pojmy, ktoré sú v
protiklade k očakávaniam. Dokonale porozumiet‘ dlhému alalebo zložitému textu.



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zuzana Bogdányiová
15.Dátum 11.10.2022
16. Podpis A~
V/Schválil (meno, prie~isko) Mir. L~ka Jdnokoyá
18.Dátum 12.10. 202~
19. Podpis

~ÁZIUM\Príloha:
0750! Trebišov

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 1Komenského321

V diskusii vyučujúce SJL a UR vyzdvihli klady práce na spoločných hodinách $ tým, že sa
prejavil rozvoj čitateľskej gramotnosti u mnohých žiakov aj mimo predmetov SJL a CIR. Nad‘alej
však treba pokračovaf v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti aj v rozvíjaní komunikačných
kompetencií.

13. Závery a odporúčania:

Členovia klubu odporúčajú vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry využívat‘ a dopÍňať banku úloh,
z ktorej budú mócf byť vytvorené testy na čítanie s porozumenhm, ktoré vyučujúce CR využijú počas
celého školského roka.


