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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na výhody, nevýhody a možnosti využitia skupinového vyučovania 

vo vyučovaní matematiky a odborných predmetov. 

 

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

 skupinové vyučovanie 

 výhody, nevýhody skupinového vyučovania 

 možnosti využitia skupinového vyučovania  

 diskusia 

 

Skupinové vyučovanie patrí medzi moderné aktivizujúce metódy, ktoré vedú vyučovanie tak, aby boli 

výchovno-vzdelávacie ciele dosahované najmä na základe vlastnej učebnej práce žiakov. Často sa 

kombinuje s projektovým vyučovaním, pričom sa dôraz kladie na riešenie problémov. Organizačná 

forma skupinového vyučovania je náročná na prípravu učiteľa. Vyučujúci musí zvážiť náročnosť 

problému, ktorý majú žiaci riešiť, veľkosť skupín a ich skladbu, vhodné časové rozpätie, prezentáciu 

a hodnotenie práce v skupinách. Veľmi dôležitou úlohou učiteľa pri skupinovom vyučovaní je aj 

pozorovanie jednotlivých členov skupiny pri ich zapájaní sa do riešenia zadaných úloh a aktivít.  

Metóda skupinového vyučovania predpokladá, že za osvojenie si učiva je zodpovedný žiak. Existuje 

veľa experimentálnych údajov, ktoré hovoria o efektívnosti skupinového vyučovania. Napriek jeho 

výhodám členovia klubu poukázali aj na jeho nevýhody, ktorými sú: 

- slabší a pomalší žiaci zneužijú prítomnosť šikovnejších spolužiakov v skupine a budú sa 

spoliehať, že úlohy za nich vypracujú, 

- do riešenia úloh sa nezapoja všetci žiaci a tempo práce skupiny nebude vyhovovať žiakom, 

ktorí úlohe porozumejú príliš rýchlo, 
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- v prípade že skupina je hodnotená rovnakou známkou, tak výborní žiaci nemusia získať 

dobrú známku, pretože slabší žiaci nedokázali splniť svoje úlohy, 

- niektoré skupiny žiakov nedokážu striktne dodržať zadané pravidlá,  

- žiaci si nedokážu sami osvojiť učivo do hĺbky tak, ako by im ho sprostredkoval učiteľ, 

- skupinové vyučovanie je náročné nielen na prípravu učiteľa, ale aj na čas a v prípade 

predmetov s nízkou hodinovou dotáciou nie je možné ho častejšie využívať. 

Členovia klubu najčastejšie využívajú prácu žiakov vo dvojiciach alebo v menších skupinách. 

V rámci matematiky a odborných predmetov sú vhodné pre prácu v skupinách otvorené otázky, 

úlohy, ktoré majú viac riešení. Pri takýchto úlohách sa dáva priestor žiakom s rôznym typom 

myslenia a tým umožníme do procesu riešenia zapojiť väčšinu žiakov. Z matematiky sú vhodnými 

námetmi napríklad úlohy z kombinatoriky (zistenie princípu vzorca pre variácie, permutácie), 

planimetrie (nepravidelné mnohouholníky), stereometrie (nepravidelné telesá). V odborných 

predmetoch je vhodnou úlohou pre skupinové vyučovanie vypracovanie technologického postupu pre 

nejaký výrobok zložený z viacerých častí. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na zasadnutí klubu sa prítomní učitelia zhodli, že v rámci vyučovania aj napriek nízkej hodinovej 

dotácii je potrebné využívať aj aktivizujúcu metódu skupinového vyučovania. Navzájom si odporučili 

úlohy vhodné pre takúto formu práce so žiakmi a tiež zhodnotili, v ktorých triedach skupinové 

vyučovanie prinesie efektívny výsledok. 
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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 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


