
 Špeciálno-pedagogické intervencie sú zamerané na multisenzoriálne 

vzdelávanie 

            

 Zdôrazňovanie významu multisenzoriálneho vzdelávania siaha hlboko do histórie 

pedagogiky ako vedy, tento princíp efektívneho vyučovania možno nájsť už v dielach J. A. 

Komenského. 

Ak sa zamyslíme nad tým, čo vlastne riadi náš organizmus, zistíme, že všetky procesy 

riadenia organizmu prebiehajú v mozgu. 

Mozog riadi pohyby tela (motoriku), zmyslové orgány (senzomotoriku), myšlienkové 

procesy (myslenie, zapamätávanie), city (emócie). 
Všetky časti mozgu u človeka sú prepojené, každý človek prijíma podnety, spracováva ich a 

reaguje na ne svojím spôsobom, ktorý je daný na základe činnosti jeho mozgu. 

Je teda zrejmé, že ak ide humanistickým teóriám o rozvoj osobnosti každého žiaka, 

individualizácia výchovno-vyučovacieho procesu je nevyhnutná i z tohto hľadiska. 

Najvyšším stupňom vnímania je kombinované vnímanie, ktoré je charakterizované 

všetkými štyrmi spôsobmi súčasne. 
Učenie je súčinnosť štyroch oblastí vnímania, príjmu podnetov, myslenia, uchovania a 

použitia, čiže transferu uchovaných informácií. 

Pre všetky tieto oblasti majú ľudia rôzne predpoklady, čo je dôležitý fakt, ktorý hovorí za 

individualizáciu edukácie. 

Ak si zoberieme bežné štatistické údaje, ktoré uvádzajú, že žiak si zapamätá: 

10 % z toho, čo číta, 

26% z toho, čo počuje, 

30% z toho, čo vidí, 

50% z toho, čo vidí a počuje, 

70% z toho, čo rozpráva, 

90% z toho, čo rozpráva a robí, 
tak nám musí byť jasné, že ak hovoríme o efektívnom vyučovaní, túto zásadu 

multisenzoriálneho osvojovania si vedomostí a zručností nemožno vynechať. 

Ide o spôsob učenia sa, kde žiak zapojuje zrak, hmat, sluch a kinestetické vnímanie. Na takýto 

spôsob učenia žiaci potrebujú aktivity behom vyučovania, kde nájdu dostatok príležitostí 

k tomu, aby svoje porozumenie učiva formulovali aj slovne. Potrebujú čo najviac príležitostí 

na diskusiu o preberaných témach, čo najviac praktických možností sa oboznamovať 

s učivom. Veľmi vhodné sú metódy kooperatívnej práce v rámci tohto postupu, kde sa žiaci 

v skupinách môžu navzájom poučovať, opravovať, ubezpečovať vzájomnou komunikáciou 

k danému preberanému problému a spoločným úsilím dochádzajú k riešeniu. 

Učenie, pri ktorom žiaci majú príležitosť spolupracovať, verbalizovať svoje 

myšlienky a diskutovať o veciach, kde do práce zapájajú celú svoju osobnosť, do 

osvojovania učiva sú zapojení i  fyzicky a  aktívne sa zúčastňujú na osvojovaní učiva je 

najefektívnejším spôsobom osvojovania si  vedomostí. 
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