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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o možnostiach implementácie audiovizuálnej 

a komunikačnej techniky do vyučovania a akomodácia týchto nástrojov pri rozvoji individuálnych 

učebných štýlov jednotlivých žiakov. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické zhrnutie. 

 

Kľúčové slová: štýly učenia sa, audiovizuálna technika, komunikačná technika. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba zhrnutia. 

4. Záver. 

 

Témy: vzdelávanie 4.0, prepojenie teoretického poznania s praxou. 

Program stretnutia: 

 



1. Práca s odbornou literatúrou- aktívne učenie, reflexia nad vlastným učebným štýlom. 

2. Otvorená diskusia. 

3. Tvorba zhrnutia – spoločné písanie 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na stretnutí sme sa zaoberali problematikou učebných štýlov žiakov a navrhovali sme pri tom aktivity 

s využitím technologických riešení, ktoré by nám mohli pomôcť aktivizovať každého žiaka, podľa 

jeho individuálnych učebných potrieb. 

 

Súčasne vzdelávacie koncepcie  učebným štýlom venujú väčšia pozornosť, začali sa v edukačnej 

praxi viac aplikovať.  Zhodujeme sa,  že  žiak sa najlepšie učí, keď má možnosť komunikovať. Avšak 

u druhého prebieha učenie tak, že učivo si vizualizuje do pamäti, osvojí si ho, avšak nemusí mu 

rozumieť. Ďalší sa učí tak, že v učive hľadá kľúčové prvky, má záujem pochopiť podstatu, od ktorej 

sa potom odvíja jeho ďalšie učenie.  

O problematike učebných štýlom sme viedli na diskusiu, prelínajú sa v nej rôzne názory, ako tieto 

učebné štýly podporiť učebnými aktivitami. Sústredili sme sa na vybrané skupiny učebných štýlov, 

ktorých doceňovanie v reálnej edukačnej praxi môže pôsobiť na kvalitu a výsledky edukácie. 

V edukačnej praxi sú najviac uplatňované a využívané učebné štýly podľa zmyslových 

preferencií, podľa toho, ktorý zmysel pri učení žiak preferuje. 

 

Tieto učebné štýly sú známe pod akronymom VARK: 

 Visual= vizuálny – zrakový typ. 

 Aural = auditívny – sluchový typ. 

 Read/write = čítať, písať – verbálny, slovný typ. 

 Kinestetika = kinestetický – pohybový typ. 

 

Žiaci, preferujúci pri učení zrak sa najlepšie učia, ak môžu učivo vnímať v obrazovej podobe – 

obrazy, grafy, schémy, modely. Vyhovuje im PowerPointová prezentácia a pod. Niekedy počas 

vyučovania sa vyjadria: „Už vidím, o čo ide“. Ak napríklad  zrakovému typu prečítame v reštaurácii 

jedálny lístok, radšej ho zoberú do svojich rúk a opätovne si ho prečítajú. Spolužiakom učivo 

najradšej vysvetľujú a objasňujú náčrtom schém alebo pojmovými mapami. Pri tomto type žiaka 

môžeme využívať napríklad nástroje ako Grapher, Mindly, Mind-Mups, Miro, alebo akýkoľvek iný 

software pre tvorbu pojmových máp. Vyhovuje im aj čítanie a zapisovanie, pričom jeho súčasťou je 

napr. zvýrazňovanie v texte. Vo veciach majú najradšej poriadok – uložené knihy, zošity, elektronické 

poznámky si často dizajnovo dotvárajú. Môžeme ich motivovať zadaniami v Powerpointe, Prezi 

alebo iných dizajnových programoch.  



 

Žiaci preferujúci pri učení vypočutú informáciu sa najlepšie učia, ak môžu počúvať a komunikovať, 

pretože čo počujú, si dobre zapamätajú. Učia sa nielen z priameho slova učiteľa, ale aj využívaním 

rôznej multimediálnej techniky, a z rozhovorov so spolužiakmi. Počas prednášok, vysvetľovania sa 

vedia dobre sústrediť. Naučené učivo si najradšej nahlas opakujú. Vyhovuje im, ak sa na vyučovacích 

hodinách čo najviac beseduje, ak sa využíva brainstorming a pod. Pri učení im pomáha, ak učiteľ 

z času na čas povie napr. „Toto je v dnešnom učive podstatné, sústreďte sa!“ 

 

Žiaci preferujúci pri učení „zrak a slovo“ sa najradšej a najlepšie učia, ak pracujú s písaným textom. 

To, čo si prečítali, si dobre pamätajú, do pamäti si dokážu nafotografovať strany alebo aj viac strán 

knihy. Vyhovuje im, ak sa môžu učiť písaním textov, grafov, pojmových máp a pod. 

 

Žiaci preferujúci pri učení „pohyb“ sa dobre učia vtedy, keď nemusia nečinne sedieť, ale môžu 

vykonávať istú činnosť, pohyb, napr. manipulovať s pomôckami, pomáhať učiteľovi pri ich 

prezentácii a pod. Pre svoju pohybovú aktivitu sú učiteľmi občas napomínaní. Žiaci využívajúci 

kinestetiku, sa učia zo skúseností, učia sa tým, že niečo robia, doceňujú vlastné skúseností viac ako 

skúsenosti druhých. V súčasnosti sú títo žiaci v porovnaní s tzv. klasickým vyučovaním spokojnejší, 

vyučovanie im vyhovuje, pretože môžu využívať počítač a rôznu techniku. 

Odporúčame v triede uskutočniť diagnostiku učebných štýlov žiaka a na základe výsledkov vniesť 

nové poznanie do diferencovaného prístupu. 
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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: 25.2.2022 

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 

    

 


