
Lektor učenia 
Prezerám si internet a hľadám 
doučovanie, ale nie obyčajné, 
chcel by som kvalifikovaného 
človeka v danom odbore. Blúdim po 
Internete a , nedarí sa mi, ale 
v rohu vľavo na jednej stránke 
vidím test ,,Ako sa vieš učiť ?“ 
Začnem ho robiť, je to 
jednoduché, na psychiku 

a sústredenie zamerané otázky s odpoveďami len ,,Áno , Nie 
, Možno.“ Odoslal som ho vyplnený s očakávaním, že na 
otázku, či sa viem učiť budem poznať odpoveď čo najskôr.  

O týždeň mi zvonil mobil s neznámym číslom a keď som 
zdvihol, predstavila sa mi pani s titulom Mgr. Lektor učenia, 
nech sa zastavím vo švrtok, ak chcem vedieť vyhodnotenie 
testu.  



Prišiel štvrtok a okolo 16:00 som 
vyrazil za pani lektorkou. Keď som 
otvoril dvere do jej kancelárie 
a vstúpil dovnútra, vyzeralo tam 
všetko akosi detsky, veľa kvetov 
a veľa voňavky, ktorú som cítil ako 

malý po celej škôlke. Pomyslel som si, že to nie je  pre 
mňa, chcel som to teda urýchliť, zistiť výsledok a ísť kade 
ľahšie, tak som sa jej spýtal, či tu nie som zle, ale uistila ma, 
že teda rozhodne nie a má moje výsledky. Akonáhle pani 
lektorka prehovorila a začala rozprávať o rôznych 
príčinách nechuti k učeniu, celkom som sa v tom začal vidieť 
a zamýšľal som sa nad sebou a mojou nechuťou k učeniu. 
Neskôr mi dala malú prednášku o pár technikách, ako sa učiť 
a vtedy mi to ,,cinklo.“ Aj keď stále rozprávala, že to nieje 
len pre malé deti,  myslím si, že druh takýchto prednášok je 
vážne len pre najmenších, pretože z pohľadu stredoškoláka, 
ktorého aspoň minimálne zaujíma jeho vysvedčenie a nechce 
žiť s pocitom, že letné prázdniny strávi za knihami, je to 
nonsens. Tajomstvo doučenia a neskoršieho pochopenia je len 
o záujme, stačí sa spýtať pani učiteľky v škole, ktorá to 
rada zopakuje a vysvetlí ( teda ak nie si lump) , neskôr doma 
pozrieť a je to gombička. Ale pani lektorka povedala aj to, 
že každý mladý/starší človek si inak pamätá, inak chápe, 
a preto by si každý mal vytvoriť vlastný harmonogram a štýl 
učenia. 

Týmto článkom nechcem poukázať na to, že takéto typy 
pedagógov sú zbytočné, alebo že doučovanie nemá zmysel, a 



predkladám len svoju skúsenosť, ktorá mi aspoň o malý kúsok 
otvorila oči. 

P.S: Som žiak, ktorý sa učí prevažne na 2 a z výsledkov toho 
testu mi vyšlo to isté, tak aspoň niečo na tom bude. 
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