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Správy

11. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kľúčové slová

Skupinové vyučovanie

Stretnutie pedagogického klubu bob zamerané využitie vhodných skupinových aktivizujúcich rnetód

rnetód.



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
• Úvod — otvorenie stretnutia PK

Pedagogickí zamestnanci, ktorí sú členmi klubu, sa zaoberali témou skupinového vyučovania.

• Analýza súčasného stavu
Skupinové vyučovanieje bažnou súčasťou vyučovacích hodín v predmetoch POV a HIS

na všetkých úrovniach. Členovia PK najskór pomenovali výhody skupinového vyučovania:
skupinová práca sa spája so samostatnost‘ou, lepšou motiváciou, kooperáciou

- aktivity v skupinovom vyučovaní súvisia so zodpovednosťou.
- Žiaci sa učia pra seba, pra svoju skupinu a pra spoločný výsledok

- Zlepšuje sa sociálne učenic
Na vyučovacích hodinách vytvárarne podľa zadaní väčšia a menšie skupiny.
Menšia skupina /cca 3-4 žiaci/

- každý príspevok v menšej skupina má svoju hodnotu ‚aj utiahnutajší žiak má pocit, žejejaho
názor vypočutý,

Váčšia skupina /5-7 žiakov/
- členovia majú možnosť diskutovať a vzájomne sa inšpirujú.

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Čknovia Idubu diskutovali o vhodných matódach, ktoré je možné využiť pri organizovaní
skupinovej práce. Využívame rovnaké, rózne a voliteľné úlohy, súťaž skupín, skupina skúša

skupinu, hranic rolí, rotujúci prehľad.

Najlepším variantomja vytvorenie skupiny, ktoráje:
- zložená z výkonných a menej výkonných žiakov,
- pozostáva z oboch pohlaví,
- vytvoraná na základe prechádzajúcich skúseností,
- vytvoraná na základe vaku žiakov,

- vytvorená na základe sympatií.
Skupinové vyučovanieje možné použiť v každej časti hodiny. Osvedčilo sa nám používať ho:

- v rámci motivačnaj prípravnej časti hodiny. Žiaci si pripravujú materiál, ktorý sa eštc len
bude preberať, zbierajú informácia

- v rámci získavania nových vadomostí, ked‘ žiaci riešia problémy, analyzujú jednotlivé
úlohy. V tejto fáze navysvatľuj ema, ale pomáhame skupinám

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebah stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia PK pripravia na tému Moderné

vyučovacie postupy.
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