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Správa o činnosti pedagogického klubu

11. Manažérske zhrnutie:

kl‘účové slová: Pracovně skupiny, skupinové vyučovanie, myšlienkové mapovanie, búrka mozgov
(brainstorming), snehová guľa (snowballing), mušie skupiny (buzz groups), prípadové štúdie (case
study), problémové úlohy, diskusia a debata

Krátkaanotácia:
Členovia klubu viedli diskusiu na tému využívania skupinového vyučovania

v prírodovedných predmetoch.. V súčasnosti sú naši študenti viac informovaní a preto aj náročnejší na
spósob podávania učiva. Požiadavkou praxe je, aby sme častejšie používali netradičné metódy, ktoré
sú príjennejšie, zaujímavejšie a zábavnejšie a to nic len pre študentov, ale aj pre učiteľa. Uplatnením
aktivizujúcich metód vyučovania na hodinách prírodovedných predmetov vedieme študentov k
spolupráci medzi sebou a tak stimulujeme prácu v kolektive, ktorá sa uskutočňuje aj pri praktickom
výkone povolania.

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

V úvode sme si zadefinovali pojem skupinové vyučovanie a brainstorming a debatovali sine
o prínose vo výchovnovzdelávacom procese v práci v tíme, čoje kl‘účová kompetencia pre
prof‘esijný život.

1. Myšlienkové mapovanie - grafické znázornenie myšlienok a pojmov v ich súvislostiach,
prenášanie verbálnej myšlienky a pojmy do vizuálnej podoby a súčasne graficky názorne
zobrazujeme vzájomné medzipojmové vzťahy.
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2. Búrka mozgov (brainstorming) - študent vyjadruje k problému alebo učivu svoje
stanovisko, názor, mi žiaci počúvajú, porovnávajú, hodnotia, teda sú aktívni.

Brainstorming sme uplatnili na definovanie nevýhod a výhod skupinového vyučovania.

Výhodou je rozvoj soft skills žiakov v oblasti tímovej spolupráce, akceptovania názorov

mého, sebareflexie, vlastné vyjadrenie svojich názorov.

Nevýhodou je komplikované hodnoteniejednotlivca, absencia žiakov, čo narúša hodnotenie

skupiny.

3. Snehová gul‘a (snowballing) - od ostatných skupinových metód sa Uši tým, že sa začína od
jednotlivca a v d‘alšej fáze sa pridávajú ostatní členovia.

4. Mušie skupiny (buzz groups) - prácu začína viac študentov a dochádza tak ku
vzájomnému ovplyvňovaniu a spolupráci hneď v úvode.

5. Problémové úlohy - osvedčili sa v prírodovedných predmetoch. Podnecujú študentov k
tvorivému a analytickému mysteniu. Predpokladom na využitie problémových úloh v priebehu
vyučovaniaje dobre zvládnuté učivo a aj väzby v rámci medzipredmetových vzt‘ahov. Učitel‘
musí takúto úlohu správne vysvetlif, naznačif možnosti riešenia a daf priestor na analýzu
problematiky.
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6. Diskusia a debata je základným spósobom komunikácie. Študenti rnajú možnosf vyjadriť



svoj názor, učia sa vyjadrovat‘, formulovať myšlienky, argumentovať a zároveň aj počúvat‘
vyjadrenia svojich spolužiakov.

Členo via klubu sa thodli na loin, že pri skupinovom vyučovaní:

študenti sú voči sebe viac tolerantní, vyučovanie prispieva nielen k získavaniu vedomostí, ale
podporuje žiaduce správanie sa žiakov, podporuje k sebadóvere a aj k sebahodnoteniu študentov,

. študenti sa učia so záujmom, získavanie nových vedomostíje pre nich prirodzenejšie ako plnenie
pokynov a príkazov učitel‘a,

učitelia, ktori uvedené vyučovanie využívajú, hovoria, že žiaci sú do učenia viac motivovaní, s
priebehom vyučovania vyjadrujú spokojnost‘,

• osvojené vedomosti prispievajú aj k transferu vedomostí do mých predmetov alebo různych
činností študentov, pretože si ich osvojili tvorivou činnosťou.

Učilelia by mali mat‘ na zreteli, že:

Uvedené vyučovanieje časovo náročnejšie. Na rozdiel od tradičného, učitel‘ nesprostredkúva hotové
vedomosti, alc študenti sa k ním dopracúvajú. Táto skutočnosť si vyžaduje starostlivú a tvorivú
prípravu učitel‘a.

. Skupinová práca má značný potenciál v činnostiach študentov, ale treba mať na zreteli, aby
nedochádzalo k pret‘aženiu študentov, potom bude výsledok celkom iný, ako sme predpokladali.

. Niektorí študenti můžu mať tendenciu vyniknúť, preto nemajú záujem spolupracovať s ostatnými,
ponáhl‘ajú sas prácou, nezdržujú sa s ostatnými.

13. Závery aodporúčania:

Členovia sav rámci diskusie venovali v značnej miere aj výmene skúseností, ktoré získali pri
dištančnej forme vzdelávania a návrhom ako uplatnif aktivizujúce metódy v prostredí on-line pri
dištančnom vyučovaní.

Na základe získaných skúseností si potvrdili niektoré odporúčania pre prípravu a realizáciu takéhoto
vyučovania.
- Nerobiť väčšie skupiny ako štvorčlenné.
- Na evokačnú fázu hodiny vytvoriť so žiakmi myšlienkovú mapu, ktorá bude na tabuli počas celého
vyučovacieho bloku. Toto odporúčanie vyplýva z technického myslenia našich žiakov, ktorí majú
dobre rozvinutú vizuálnu pamäť.
- Pri striedaní metód počas hodiny, musí učitel‘ pamätať na důsledné dodržiavanie časovej štruktúry,
aby všetky naplánované časti naplnil v rámci vyučovacej hodiny, alebo vyučovacieho bloku.
- Zaradit‘ do vyučovania situačné metódy a prípadové štúdie. Tieto metódy sů u žiakov vel‘mi
obl‘úbené. Používame ich už roky. Predstavujú prepojenie s praxou, žiaci sú zapojení do riešení
konkrétnych situácií. Podporujú diskusiu o odboriiej problematike, používanie odbornej terminológie,
zlepšujú sa komunikačné a vyjadrovacie schopnosti, a nabádajú k spolupráci‘
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konaniastretnutia: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konaniastretnutia: 10. 10. 2022

Trvaniestretnutia:od 13.30 hod do 16.3ohod

Zoznam účastni ov/c enov pe agogického klubu:

Č. Menu a piiezvisku Podpis lnštitúcia

1. PaedDr. Mária Kašaiová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
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7. Mgr. Veronika Hazugová ‚‘ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
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