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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k téme učebných štýlov ţiakov. Spoločne sme si uviedli 

jednotlivé typy učebných štýlov ţiakov a diskutovali sme o moţnostiach implementácie IKT pri 

individualizácii edukačného procesu. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: priemysel 4.0, učebné štýly, individualizácia vyučovania, IKT gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Zdieľanie OPS – učebné štýly. 

3. Diskusia. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, priemysel 4.0 

Program stretnutia: 

 

1. Skupinové čítanie odborných zdrojov – spoločné čítanie. 



2. Výmena OPS – Buzzgroups. 

3. Diskusia – výmena skúseností- hodnotová škála. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme analyzovali rôzne učebné štýly ţiakov. Na základe štúdia dostupných zdrojov 

o učebných štýloch sme sa zhodli, ţe v dôsledku rozdielneho chápania individuálnych osobitostí 

učenia sa  prístup k učeniu, kognitívny štýl, učebný štýl, typ ţiaka  e istuje viacero kritérií rozdelenia 

– typol gií učebných a kognitívnych štýlov či prístupov k procesu učenia sa.  

 

Zhodujeme sa, ţe zatiaľ nee istuje te ria, ktorá by problematiku učebných štýlov zovšeobecnila, 

zjednotila tak, aby bola akceptovaná v širokej odbornej verejnosti. Poznanie vlastného 

prevládajúceho učebného štýlu je kľúčové – ako pre učiteľa, tak aj pre ţiaka a jeho perspektívu v 

budovaní vlastného systému poznania. Na stretnutí sme si uviedli dva hlavné učebné štýly ţiakov: 

 

Povrchný učebný štýl spočíva v reprodukovaní učiva a pasívnom prijímaní poznatkov. Ţiaci preferujú 

pam ťové učenie, memorovanie bez v čšieho úsilia o hlbšie pochopenie. Základný motív spočíva v 

splnení poţiadaviek s vynaloţením minimálneho úsilia a času. Prevláda u nich vonkajšia motivácia. 

Nerozlišujú v učive základné a rozširujúce časti učiva. Učivo chápu ako súbor izolovaných a 

vzájomne nesúvisiacich informácií, ktoré nedokáţu spojiť do zmysluplného celku. Nepremýšľajú, 

neporovnávajú s vlastnými ţivotnými skúsenosťami, repertoár ich učebných postupov je malý, 

nevedia, ako sa učiť. Tradičné vyučovanie podporuje tento učebný štýl.  

 

  bkový učebný štýl spočíva v snahe porozumieť učivu, vystihnúť jeho význam, rozumieť veciam a 

javom okolo seba. Ţiaci sa učia nielen preto, aby splnili poţiadavky, ale chcú vedieť preukázateľným 

spôsobom naučené aplikovať v pra i. Prevláda vnútorná motivácia. Pri učení hľadajú podstatné a ne- 

podstatné, hlavné a vedľajšie, vytvárajú si štruktúry a systémy, hľadajú vzťahy a príčinné súvislosti, 

argumentujú, hľadajú dôkazy a logiku toho, čo sa učia. Konštruujú si svoj obraz učiva, začle ujú ho 

do svojho osobného systému poznania. Ich repertoár učebných postupov je bohatý, snaţia sa ich 

zefektív ovať. Ţiaci dokáţu k učivu zaujímať vlastné stanovisko. Učitelia môţu tento štýl podporiť 

vytvorením pozitívnej tvorivosť podporujúcej klímy, pouţívaním netradičných aktivizujúcich met d 

a organizačných foriem. Pri skúšaní preferujú porozumenie, analýzu, syntézu, hodnotenie a tvorivú 

aplikáciu vedomostí.  j v rámci tohto štýlu rozlišujeme  alšie tri podoby:  

 postupné učenie charakteristické systematickým postupom a zvládnutím podrobností na úkor 

všeobecnejších princípov   

 súhrnné učenie – pri  om sa ţiak orientuje na všeobecné princípy a integráciu poznatkov   



 pruţné učenie sa vyznačuje pochopením všeobecných princípov a osvojením detailov s 

cieľom dokazovať a argumentovať.  

 

Pre ţiakov s                             je typické hľadanie osobného zmyslu v učive i v učení sa.  

 

Pre rozvoj h bkovej  vnútornej motivácie  ţiaka je vhodné pouţívať napríklad individualizované 

stratégie e-learningu. Napríklad pomocou platformy Moodle môţeme ţiakom vytvoriť a sprístupniť 

veľké mnoţstvo online testov a cvičení, ktoré si môţu kedykoľvek vo voľnom čase vyplniť a zlepšiť 

tým svoje kompetencie v danom predmete.  

 

K h bkovému učeniu ţiakov vedieme tieţ prostredníctvom multimediálnych materiálov, ako 

napríklad rôzne formy vizualizácie učebného materiálu. V našej pra i sa osvedčili tieţ didaktické hry 

ako Interland alebo úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti - Viki.  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému 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   alej 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, nepouţíva sa 

skrátený názov projektu  



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

6. V riadku Názov pedagogického klubu   alej aj „klub“  – uvedie sa  názov klubu  

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

klubu učiteľov, ktorý je totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

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

učiteľov, ktorý je totoţný 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  Manaţérske 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. Zárove  sa stručne a výstiţne 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. 

 

 


