Čítárna a kavárna AVION|NOIVA v Českém Těšíně připravila
pro žáky českotěšínských středních škol cyklus diskusí s osobnostmi
z Těšínského Slezska a Ostravska.
Cyklus jsme nazvali

Co čtete? aneb Coolturní hodina

Výsledky mezinárodních výzkumů1 poukazují na neutěšený stav
čtenářské gramotnosti mladé generace, a proto jsme zvali žáky středních
škol na besedy, které by měly pro ně inspirativní charakter, mohly by vést
k eventuálnímu přehodnocení jejich čtenářských zájmů nebo učit umění
naslouchat a diskutovat, činnostem tak příznačným pro kavárenské
prostory.
Ve školním roce 2011/2012 naše pozvání přijali

Renata Putzlacher (30. 9. 2011)
Petr Hruška (14. 10. 2011)
Radovan Lipus (2. 12. 2011)
Janusz Klimsza (27. 1. 2012)
Jaroslav Žila (24. 2. 2012)
Petr Hruška a Jakub Chrobák (30. 3. 2012
setkání věnováno tvorbě Jana Balabána)
Daniel Karol Kadłubiec (20. 4. 2012)
Přednášku o regionálních autorech od 2. pol. 20. stol. přednesl
Libor Martinek (15. 6. 2012)
Ve školním roce 2012/2013 do Avionu zavítali

Jan Delong (21. 9. 2012)
Tomáš Vůjtek (23. 11. 2012)
Lenka Lagronová (25. 1. 2013)
Richard Krajčo (3. 5. 2013)
Hosté Coolturní hodiny nabízeli odlišný pohled na literaturu než je
školní standard. Hovořili o svých oblíbených knihách, autorech, žánrech.
Často prezentovali úryvky ze své tvorby.
Nabídka platila pro vybrané skupiny žáků ze všech středních škol
v Českém Těšíně (Gymnázium, Gymnázium s polským jazykem
vyučovacím, Obchodní akademie, Střední škola hotelová, obchodní
a polygrafická, Střední zemědělská škola).

Čítárna a kavárna
AVION| NOIVA

Doufáme, že tento cyklus umožnil žákům seznámení s aktivitami
osobností současného kulturního dění, jejichž působení přesahuje
hranice našeho regionu.
Účastníci Coolturní hodiny obdrželi pamětní záložky.
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Výsledky výzkumů PISA (Programme for International Student Assessment)






Patříme mezi pět nejvíce se zhoršujících zemí v oblasti čtenářské gramotnosti.
Došlo ke zvýšení počtu tzv. nedostatečně čtenářsky kompetentních
až na 23 %.
Třetina žáků označila čtení za oblíbenou činnost a třetina za naprostou ztrátu času.
Zmenšil se rapidně počet žáků, kteří čtou denně.
Existuje propastní rozdíl mezi gymnázii a ostatními školami

žáků

Výsledky PIRLS (The Progress in International Reading Literacy Study)



Česká
republika
v
mezinárodní
škále
dopadla
mírně
nadprůměrně
a v rámci EU průměrně.
45 % žáků čtení velmi baví a naopak 23 % žáků čtení nebaví. Což je nejnižší obliba čtení
v porovnání s ostatními státy. Přesto jde o daleko lepší výsledek než jaký naměřila v roce
2009 PISA.

