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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o štýloch učenia. Spoločne sme na predmetnú tému 

diskutovali a viedli sme tiež dialóg o možnej implementácii audiovizuálnej a komunikačnej 

techniky v edukačnom procese. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.  

 

Kľúčové slová: audiovizuálna technika, štýly učenia sa, zdieľanie OPS 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: vzdelávanie 4.0, prepojenie teoretického poznania s praxou. 

Program stretnutia: 

 



1. Práca s textom – vzájomné učenie sa. 

2. Riadená diskusia. 

3. Výmena OPS – komunikačný semafor. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme si uviedli jednotlivé učebné štýly podľa systému VARK  a diskutovali sme 

o možných akomodáciách daných štýlov pomocou IKT techniky. 

 

Diskusiu sme začali analýzou myslenia žiaka. Kognitívny štýl je spôsob, ktorý človek preferuje pri 

prijímaní a spracúvaní informácií. Je prevažne vrodený, ťažko sa mení a je len v minimálnej miere 

viazaný na obsah. Učebný štýl, na druhej strane, je súhrn postupov, ktoré žiak v určitom období 

preferuje pri učení sa. Vyvíja sa z vrodeného základu, ale v priebehu života sa mení a zdokonaľuje. 

Môžeme ho definovať ako správanie typické pre jednotlivca v procese osvojovania si učiva v 

procese edukácie.  

 

Môžeme ho považovať za spôsob, ktorým žiak zameriava svoju pozornosť, spôsob prijímania, 

spracovávania a vybavovania novej a zložitej informácie. Je to spôsob postupu žiaka v konkrétnej 

učebnej situácii. Učebné štýly nemôžeme považovať za statické postupy. Neustále sa menia a 

obohacujú v súlade s požiadavkami pedagogického prostredia nezávisle od obsahu učiva.  

 

VARK kategórie a vhodné audiovizuálne prostriedky 

Žiaci preferujúci pri učení zrak uprednostňujú učivo v obrazovej podobe – obrázky, diagramy, 

grafy, mapy, fotografie, filmy, rôzne symboly. V texte si vyznačujú dôležité časti farebne a graficky 

(šípky, bloky, kružnice...). Majú radi bohato ilustrované a štruktúrované texty, pri vysvetľovaní 

sami používajú schémy a pojmové mapy. Radi sedia v predných laviciach, aby im nič neprekážalo 

pri sledovaní učiteľa. Učivo si dokážu predstaviť. Nemajú radi prednášky, je vhodné používať 

aktívnu a praktickú pedagogiku. Radi pracujú s grafickým tabletom a interaktívnou tabuľou. 

 

Žiaci preferujúci pri učení sluch sa najlepšie učia počúvaním a verbálnou komunikáciou, 

diskutovaním, preto sú pre nich vhodné skupinové formy práce. Dobre si zapamätajú počuté. Pri 

učení si učivo nahlas opakujú. Takíto jedinci majú hudobný sluch i nadanie a predpoklady úspešne 

si osvojovať cudzie jazyky. Pri učení im neprekážajú zvukové kulisy v pozadí, naopak, hudba pod- 

poruje ich procesy učenia sa. Odporúčame preto využívať audio techniku ako reproduktory, 

slúchadlá, zvukové nahrávky pri výuke cudzých jazykov, a pri prírodných vedách napríklad videá 

z Khan Academy. 



 

Žiaci preferujúci pri učení zrak v spojení so slovom uprednostňujú prácu s písaným textom. To, čo 

si prečítajú, si dokážu premietnuť do pamäti a následne identicky z pamäti vybaviť. Počuté si 

zapisujú, dokážu pracovať samostatne, majú dobre rozvinuté abstraktné myslenie. Učiteľ podporuje 

tento štýl aj prácou s pracovnými listami, dostatočnými zdrojmi rôznych študijných materiálov. 

Často sa nám osvedčuje e-learningová podpora – pracovné listy a minitesty online napr. na Moodle. 

 

Žiaci preferujúci pohybový učebný štýl potrebujú fyzickú činnosť, pohyb, manipuláciu s predmetmi, 

pomôckami. Často žujú žuvačky, čím uspokojujú potrebu pohybu. Nevydržia dlho sedieť, radi sa 

učia pri chôdzi. Ak na to nemajú priestor, potrebujú častejšie prestávku na krátke pohybové 

rytmické cvičenie, potom dokážu pokračovať v učení (tzv. eurytmia – waldorfská pedagogika). 

Majú dobrú motorickú koordináciu. Veľmi odporúčame ja metódy dramatizácie—ako motivácia 

nám môže slúžiť video s dataprojektorom, ktorého obsah potom daný žiak zreprodukuje v scénke. 

Žiakom s týmto učebným štýlom vyhovujú laboratórne práce, praktické cvičenia, exkurzie, 

inscenačné metódy, rolové hry a projektové vyučovanie. Učitelia by v práci s týmto typom žiakom 

mali dbať o dôsledné uplatňovanie didaktickej zásady prepojenia teórie a praxe, školy so životom.  

Odporúčame vyššie uvedené implementovať do pedagogickej praxe. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 



3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Kancelária ZPV 

Dátum konania stretnutia: 14.3.2022 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod do 18:30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Zdenka Ballayová  SOŠ strojnícka 

2. Ing. Alena Kučeríková  SOŠ strojnícka 

3. Mgr. Anton Vlček  SOŠ strojnícka 

4. Mgr. Peter Franek  SOŠ strojnícka 

5. Ing. Michal Šerík  SOŠ strojnícka 

6. Mgr. Peter Čuraj  SOŠ strojnícka 

 


