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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: skupinové vyučovanie, inovatívne formy, efektívnosť, návrhy úloh a zadaní pre 

skupinovú prácu žiakov. 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na možnosti využitia skupinového vyučovania ako progresívnej 

koncepcie edukácie vo vyučovaní odborných predmetov na našej škole. Dôležité je urobiť analýzu 

súčasného využívania foriem a metód vo vyučovaní na našej škole a zistiť, či skupinové vyučovanie 

je možnosťou zvyšovania elektrotechnickej odbornosti žiakov. 
 

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

a. Prezentácia na tému „Skupinové vyučovanie“ 

b. Skupinové vyučovanie 

c. Výmena skúseností  

 

a) Prezentácia bola zameraná na tému ,,Skupinové vyučovanie na elektrotechnických 

predmetoch“, kde členom klubu boli predstavené aktivizujúce metódy a formy práce, ktoré 

sú aplikované na hodinách so zameraním na odborné predmety so zameraním na 

elektrotechniku.  

b) Skupinové vyučovanie – žiaci pracujú v malých skupinkách od 2 do 5 žiakov, riešia úlohy, 

osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti, hodnotenie žiaka závisí od 

výkonu skupiny, ktorej je členom. V podmienkach kooperatívnej práce v skupine si žiaci 

navyknú na plánovanie práce, deľbu práce, hodnotenie, vzájomnú pomoc, komunikáciu, 

zodpovednosť, toleranciu, nenásilné riešenie konfliktov- rozvíjajú sa spôsobilosti, ktoré sú 

typické pre viaceré kľúčové kompetencie. Zoskupovanie žiakov do skupín môže byť 

spontánne - žiaci sa vyberú sami, náhodné - učiteľ náhodne určí členov skupín, 

usmerňované – učiteľ vyberie žiakov do skupín podľa určitých kritérií, napr. prospech. Pri 
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práci na vyučovaní môžu skupiny žiakov pracovať nediferencovane, jednotne, všetky 

skupiny majú rovnaké úlohy alebo diferencovane – úloha určitej skupiny je len časťou 

celku. Skupinové vyučovanie súvisí s vhodným výberom témy, formuláciou úloh pre 

jednotlivé skupiny. Skupinové vyučovanie sa môže využiť v rôznych fázach vyučovacieho 

procesu. Pri práci sa dodržiavajú stanovené pravidlá pre prácu v skupine. Najčastejšie sa 

skupinové vyučovanie spája s projektovým vyučovaním. Projektové vyučovanie umožňuje, 

že vyučovanie je pre žiakov hrou.  

c) Výmena skúseností– vyučujúci elektrotechnických predmetov vyjadrili svoj názor na 

skupinovú prácu žiakov na vyučovacích hodinách. Pedagógovia potvrdili, že skupinová 

práca má svoje výhody – vzájomná pomoc, spolupráca, žiaci riešia spoločnú úlohu, každý 

člen skupiny je zapojený do práce, učia sa tlmiť konflikty, komunikovať, rýchla spätná 

väzba, aj nevýhody – skrývanie výkonu slabšieho žiaka, ochudobňuje žiakov o zážitok 

osobného úspechu. Skupinová forma práce súvisí s vhodným výberom témy, s formuláciou 

úloh pre jednotlivé skupiny i s pedagogickými zručnosťami učiteľa. Skupinové vyučovanie 

rozvíja tvorivosť žiakov, kritické myslenie, schopnosť učiť sa, schopnosť spolupráce, riešiť 

problémy, hľadať informácie, komunikovať, prezentovať informácie. Pri riešení úloh žiaci 

aplikujú nové poznatky s vedomosťami, ktoré už majú. Žiaci sú pri práci v skupinách 

snaživí, učia sa hravou formou. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu budú aplikovať vo vyučovaní skupinovú formu vyučovania, budú 

motivovať žiakov k učeniu, k aktívnemu objavovaniu poznatkov, aby vzbudili záujem žiakov o 

daný predmet. Navrhli si konkrétne úlohy a zadania z elektrotechnických predmetov vhodné pre 

skupinovú prácu žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  27.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


