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11. Manažérske zhrnutie: 
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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 technickej gramotnosti žiakov navštevujúcich strojárske odbory.  

 

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

V úvode stretnutia sme si vymedzili pojmy vyučovacia metóda a vyučovacia forma a ich klasifikáciu. 

Potom v diskusii jednotliví účastníci popísali, ktoré z vyučovacích metód využívajú pri výuke 

odborných predmetov najčastejšie a prečo sa im tieto metódy osvedčili. Zhodli sme sa na tom, že sú to 

tie metódy, pri ktorých docielime dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov, a to v 

súlade so zásadami organizácie vyučovania. 

V rámci diskusie sme zhodnotili súčasný stav využívania foriem a metód vyučovania na našej škole pri 

zlepšovaní technickej a matematickej gramotnosti. Zhodli sme sa jednohlasne, že výchovno-vzdelávací 

proces je v súčasnej dobe dištančného vzdelávania veľmi náročný. Ak chce učiteľ žiakov motivovať, 

zaujať, musí dokonale zvládnuť vyučovací proces, stanoviť si primerané ciele, odhadnúť učebné 

návyky žiakov a k tomu nájsť vhodné vyučovacie metódy a organizačné formy.  

Zaužívané metódy a formy vyučovania by mala každá škola meniť podľa aktuálnej situácie, aby bol 

každý žiak schopný pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu.  

Z čoho vyplýva potreba inovácie tradičného odovzdávania vedomostí a osvojenie si metód spracovania 

a aplikácie informácií a to najmä v časoch vedecko-technického pokroku. Medzi aktivizujúce metódy 

môžeme zaradiť aj skupinové vyučovanie, ktoré nie je v školách ničím novým a neznámym. Rozvíja 

viaceré stránky osobnosti žiaka, nie je poznačené encyklopedizmom, ale spoluprácou žiakov. Ide o 

rozvíjanie kognitívnych a ďalších zručností potrebných pre budúci život žiakov.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2


Skupinové vyučovanie je jednou z tých koncepcií, ktoré sú veľmi prínosné a je akoby protikladom 

klasického riadenia edukačného procesu. Zhrnuli sme ho do nasledovných základných bodov: 

- žiaci v triede sa delia do niekoľkých skupín po 3 až 6 členoch, skupiny pracujú na riešení 

teoretických alebo praktických úloh na hodine (príp. aj v mimovyučovacej práci) 

- každá skupina má svojho vedúceho (predsedu), ktorý prácu skupiny riadi, v skupine sú žiaci 

premiešaní - aj dobrí, aj slabší 

- skupiny pracujú na hodine pod vedením učiteľa, buď riešia rovnaké alebo iné problémy 

- výber možnosti, voľba iných možností, závisia od učiteľa, cieľa, témy hodiny a pod. 

- forma skupinovej práce - celoročná alebo podľa potreby na jednotlivých hodinách  

- výsledky získané skupinou referuje jeden zo žiakov, spravidla najslabší, v prípade potreby 

ostatní opravia jeho odpoveď 

- základnou metódou skupinovej práce je diskusia pri riešení problémov, kde lepší alebo 

rýchlejšie postupujúci v učení pomáhajú v práci slabším spolužiakom 

- skupinovej práci na riešení problémov predchádza diskusia alebo beseda s celou triedou -  

špecifikuje sa téma, delí sa na podtémy, na ktorých žiaci pracujú v skupinách atď. 

- po skončení skupinovej práce sa začína hromadné vyučovanie, jeho úlohou je prostredníctvom 

besedy utriedenie a zosumarizovanie výsledkov práce všetkých skupín a utvrdenie prebraného 

materiálu.  

-  

13. Závery a odporúčania: 
 

Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť  nájsť 

optimálny model využívania a kombinácie aktivizujúcich metód, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

technickej a matematickej gramotnosti. 

             Členovia navrhli, že k zavedeniu skupinového vyučovania by sme mohli pristúpiť v 1. a v 2. 

             ročníku, ale až po ukončení dištančného vzdelávania, nakoľko za týchto podmienok by to bolo  

             neefektívne. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  15. 12. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Matuška Igor  SES a.s. Tlmače 

    

 


