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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia boli Učebné štýly. Podstatou stretnutia bolo pomocou praktických úloh 

v jednotlivých predmetoch spoznať svoj/e preferovaný/é učebný/é štýl/y. Cieľom bolo rozlíšiť 

jednotlivé učebné štýly u žiakov a aplikovať stratégie určené pre jednotlivé učebné štýly do prípravy 

na vyučovaciu hodinu. 

 

Učebný štýl je súhrn postupov, ktoré jednotlivec v určitom období preferuje pri učení sa. Hlavnými 

zložkami v učebnom štýle sú chápanie učiva, chápanie procesu učenia sa a prístupy k učeniu. Od 

detstva možno pozorovať tri základné štýly: vizuálny (žiaci preferujú učenie cez obrázky, diagramy, 

tabuľky, videá, piktogramy, poznámky), sluchový (žiaci získavajú informácie prostredníctvom 

diskusie, prednášky, rozprávania, analyzovania) a kinestetický učebný štýl (dôležitú úlohu pri učení 

zohráva dotyk, skúsenosť, hra, aktivita). Každý človek má všetky druhy inteligencie, avšak niektoré 

bývajú v dôsledku dedičnosti a prostredia rozvinuté viac, niektoré menej. Každý druh inteligencie sa 

dá rozvíjať. Podľa toho, aký druh inteligencie prevažuje pri učení sa, môžeme hovoriť o učebnom 

štýle podľa prevládajúceho druhu inteligencie: jazykový/lingvistický, logicko-matematický, 

priestorový, kinestetický, hudobný, interpersonálny/sociálny, intrapersonálny/emocionálny, prírodný 

a existenciálny učebný štýl. Rešpektovanie učebných štýlov učiteľmi zefektívňuje učebné výsledky 

žiakov, ich sebadôveru a postoje k učeniu.  

 

Kľúčové slová: 

učebný štýl, VAK, učebný štýl podľa prevládajúceho typu inteligencie, stratégie. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


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

 

1. Úvod, privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie 

a nadviazanie na predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Učebné štýly (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Učebné štýly, ako aj jej 

jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického klubu mali pripraviť pre 

žiakov v rámci svojho aprobačného predmetu také aktivity/úlohy, ktoré by boli vhodné na rozvoj 

preferovaného učebného štýlu. Úlohou žiakov je vypracovať zadané aktivity. 

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Učebný štýl 

b) Hlavné zložky v učebnom štýle 

c) VAK – učebné štýly podľa N. D. Fleminga 

d) Učebné štýly podľa prevládajúceho typu inteligencie 

e) Ako spoznáme prevládajúci učebný štýl u žiaka 

f) Stratégie, ktoré reagujú na štýly učenia sa žiakov 

g) Učebné štýly vo vyučovaní cudzích jazykov 

h) Odporúčania pre pedagogickú prax 

i) Utváranie podmienok pre uplatňovanie rôznych štýlov učenia sa žiakov 

j) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Gullach E., Herinková E., Rovňanová L., Turek I., či 

z webových stránok https://mpc-edu.sk, https://www.ssi.sk  

k) Diskusia 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe, ktorá sa 

orientovala na tvorbu aktivít pre žiakov. Úlohou členov bolo navrhnúť pre žiakov v rámci svojho 

aprobačného predmetu také aktivity/úlohy, ktoré by boli vhodné na rozvoj preferovaného učebného 

štýlu. Členovia uvedú pre aktivitu aj daný učebný štýl (VAK alebo podľa prevládajúceho typu 

inteligencie). Úlohou žiakov je vypracovať zadané aktivity. Pri tvorbe úloh členovia využívali aj 

učebnice, či internetové zdroje. Potom sa členovia podelili so svojimi navrhnutými úlohami 

s ostatnými a diskutovali o ďalších možných obmenách aktivity. Dané úlohy môže člen klubu použiť 

na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu. 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/rovnanova_ucebne_styly.pdf
https://www.ssi.sk/


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:    

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Učebné štýly. Jeho obsah sa zameral na to, ako 

pomocou praktických úloh v jednotlivých predmetoch spoznať svoj/e preferovaný/é učebný/é štýl/y. 

Cieľom bolo rozlíšiť jednotlivé učebné štýly u žiakov a aplikovať stratégie určené pre jednotlivé 

učebné štýly do prípravy na vyučovaciu hodinu.  

Dohodli sa, že je dôležité poznať preferovaný učebný štýl u žiaka, pretože sa zefektívňujú učebné 

výsledky jednotlivca. 

Žiakov budú viesť k poznaniu svojho individuálneho učebného štýlu na hodinách anglického jazyka, 

slovenského jazyka, dejepisu, katolíckeho náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia poznania typológie jednotlivých druhov učebných štýlov u členov klubu, 

ktorí budú naďalej priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, 

vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj tvoriť úlohy pre žiakov, čím obohatia svoj 

profesionálny prístup v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorou boli učebné štýly. 

V praxi vedieť uplatňovať stratégie, ktoré reagujú na štýly učenia sa žiakov. 

Aplikovať a zaradiť do vyučovacieho procesu aktivity na rozvoj preferovaného učebného štýlu 

u žiakov. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k rozvíjaniu poznania rôznych učebných štýlov v edukačnom procese humanitných 

predmetov a jazykov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 2. 6. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


