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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Skupinové vyučovanie ako forma vyučovacej hodiny.“ 
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Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Po kontrole prezencie predniesol predseda klubu hlavnú tému „Skupinové vyučovanie ako forma 

vyučovacej hodiny.“  Skupinové vyučovanie môže mať viacero podôb, avšak jeho základné 

charakteristiky by mali byť vždy dodržané. Jeho podstatou by malo byť osvojovanie si nového učiva, 

nacvičovanie práce v skupine, pričom v každej skupine by mali byť nielen výborní žiaci, ale aj 

priemerní a zaostávajúci, pričom je nevyhnutné povzbudzovanie nielen jednotlivca, ale aj členov v 



rámci skupiny. Pri skupinovom vyučovaní je nevyhnutné zo strany vyučujúceho zabezpečiť 

mechanizmus stimulácie osobnej zodpovednosti a skupinové povzbudzovanie. Medzi najčastejšie 

využívané formy skupinového vyučovania patria: STAD (Student – Team – Achievement – Division), 

TGT (Teams – Games – Tournaments), metóda Učíme sa spolu, metóda Mozaika a iné. V rámci 

hlavnej témy stretnutia si ďalej členovia klubu jednotlivé metódy podrobnejšie prebrali a vyskúšali na 

praktických príkladoch ako skupinové vyučovanie realizovať tak, aby skupinové vyučovanie sa 

neminulo svojmu účinku, teda jasne stanoviť tému, cieľ, pomôcky, postup realizácie, časový limit 

a spôsob hodnotenia skupín. 

 

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. V rámci diskusie sa vyjadrovali jednotliví 

členovia klubu o použití tejto metódy v praxi o jej výhodách a nevýhodách. Členovia klubu skupinové 

vyučovanie využívajú dosť často, hlavne pri opakovaní učiva, po získaní základných vedomostí alebo 

pri praktických úlohách. Viacerí členovia klubu sa zhodli na tom, že využitie tejto metódy zlepšuje 

vzťahy medzi žiakmi, pretože pri riešení úloh za skupinu „ťahajú za jeden povraz“, pretože sú 

hodnotení spoločne. Niektorí však kritizujú túto metódu z dôvodu, že ak väčšina skupiny nie je 

schopná danú úlohu splniť, trpia tým žiaci, ktorí by pri individuálnom hodnotení mali výborné 

výsledky.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Projektové metódy vo vyučovaní“ a požiadal ich o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že skupinové vyučovanie vo vyučovacom procese je vhodným 

doplnkom pre klasické vyučovanie, avšak nemôže klasické vyučovacie metódy úplne nahradiť. Vždy 

je potrebné zabezpečiť najprv dostatočné vysvetlenie nového učiva zo strany učiteľa, pretože ak by sa 

mali žiaci vzdelávať len prácou v skupinách, mohlo by dôjsť k nesprávnemu pochopeniu učiva.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 12.3.021 

Trvanie stretnutia: od...16:00.......hod do..19:00........hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. Marek Halbavý  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


