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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE: 
 
Hlavná téma stretnutia: Metakognícia. Formy a metódy. 
 

Krátka anotácia: Členovia klubu prírodovednej gramotnosti sa zaoberali metakognitívnymi procesmi v priebehu 

vyučovacieho procesu pri práci s textom, ozrejmovali si zložky metakognitívneho procesu, rozoberali poruchy, 

ktoré sú u jednotlivých žiakoch v procese čítania a porozumenia textu, navrhovali možnosti rozvíjania 

metakognitívnych procesov u žiakov.  

 
Kľúčové slová:  metakognitívne procesy, poruchy čítania, neznáme slová, odborné výrazy, interpretácia textu, 

väzby v texte, sebaregulácia pri čítaní  
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HLAVNÉ BODY, TÉMY STRETNUTIA, ZHRNUTIE PRIEBEHU STRETNUTIA:  
 
Téma stretnutia: Práca s textom 

1) Otvorenie porady 

2)  Členovia klubu prírodovednej gramotnosti sa zaoberali v úvode zasadnutia - čo je metakognitívny 

proces. Rozoberali zložky  metakognitívneho procesu – pred čítaním, v priebehu čítania, po dokončení 

čítania. Vyjadrovali sa k poruchám čítania, s ktorými sa stretávajú počas vyučovacieho procesu. 

Vyslovovali skúsenosti so vzťahom medzi úspešnosťou  čítania žiaka a jeho úspešnosťou na jednotlivých 

predmetoch. 

3) Rozvíjanie metakogitívnych procesov pomocou nácviku čítania a sebaregulácie počas čítania. Výstup – 

Metakognitívne procesy,rozbor. 

4) Diskusia: Členovia klubu diskutovali o význame zhotovovania súhrnov k textom, doplňovanie obrázkov 

k textu, vysvetľovanie obsahu textu a plánovanie obsahu textu. 

5) Záver 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA: 
Odporúčame, aby sa členovia klubu, ktorí sa v rámci tejto témy vzdelávali, podelili so svojimi skúsenosťami 
s ostatnými členmi. 
 

1) Zhrnutie a plánovanie činností do ďalšieho obdobia, záver porady 

a) Zhrnutie činností: Metakognícia. Formy a metódy. 

b) Plánované činnosti: Porozumenie textu.  Práca s odborným textom na prírodovedných 

predmetov 

c) Záverečné uznesenia: Členovia PK využijú získané poznatky z teórie metakognitívnych procesov 
vo svojom edukačnom procese 
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