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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: Popri klasických vyučovacích metódach sa čoraz viac do popredia dostávajú rôzne 

alternatívne a progresívne metódy, ktoré zvyšujú efektivitu vyučovania jazykov. K takýmto 

netradičným metódam patrí kooperatívne učenie. Spolupráca je pri dosahovaní cieľov 

najdôležitejšia. Výsledky jednotlivca sú podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina 

profituje z práce svojich členov. Základnými kľúčovými pojmami kooperatívneho vyučovania sú: 

zdieľanie, spolupráca, podpora. Medzi základné znaky patrí vzájomná pozitívna závislosť, 

interakcia členov skupiny, osobná zodpovednosť, formovanie a využitie interpersonálnych 

zručností, reflexia skupinovej činnosti. 

 

Kľúčové slová: kooperatívne učenie, spolupráca, zdieľanie, spolupráca, podpora, interakcia, 

zodpovednosť, skupinová činnosť 

 



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

 

 Témy stretnutia: 
o Výmena skúseností s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce 

o Porovnanie nových progresívnych metód a foriem práce aplikovaných do 

vyučovania jednotlivých predmetov 

 

 Kooperatívne učenie: 

o Pre kooperatívne učenie je charakteristické rozdelenie žiakov do skupín podľa 

rôznych hľadísk, napríklad podľa záujmu, druhu činnosti, náročnosti úloh, 

náhodným alebo zámerným delením podľa nejakého pravidla, odčítaním. Skupinu 

tvoria dvaja až siedmi žiaci. Práca v skupine zlepšuje priebeh učenia a využívania 

sa často najmä vo fáze precvičovania a upevňovania poznatkov a zručností. Táto 

organizačná forma sa snaží prispôsobiť výučbu individuálnym potrebám a 

záujmom jednotlivých žiakov, je to jej výhoda oproti hromadnému, čiže 

frontálnemu vyučovaniu.  

 

o Požadované kompetencie od žiaka: 

 vedieť pracovať v skupinách 

 vedieť pochopiť význam textu 

 vedieť vyjadriť svoje pocity 

 vedieť formulovať svoj názor 

 vedieť prijímať a spracovať informácie 

 načúvať myšlienkam iných žiakov o téme  

 

o Požadované kompetencie od učiteľa: 

 vedieť u žiakov rozvíjať kritické myslenie 

 poznať význam kooperatívneho učenia 

 mať osvojené didaktické zásady, stratégie, metódy a techniky 

kooperatívneho vyučovania 

 vedieť plánovať, pripraviť a tvorivo riadiť proces učenia 

 flexibilne reagovať a stimulovať nové, pre žiakov podnetné situácie 

 diagnostikovať, akceptovať a saturovať aktuálne potreby žiakov 

 byť schopný sebareflexie a permanentného sebarozvíjania 

 mať schopnosti a možnosti systematicky tvoriť a riešiť úlohy v osobnom aj 

verejnom kontexte 

 

Členovia klubu diskutovali o možnostiach aplikovania kooperatívneho učenia do vyučovania 

jazykov, vymieňali si svoje skúsenosti s využívaním tejto formy vyučovania a rozoberali jej výhody 

a nevýhody. Diskutovali aj o aktivitách vhodných na realizovanie kooperatívneho učenia vo 

vyučovaní jazykov. Navrhli tieto aktivity:  

 Uvažuj – obráť sa k partnerovi – vymeňte si názory 

 Zhrň – obráť sa k partnerovi – vymeňte si názory 

 Formuluj – vymeňte si názory – počúvaj – rozoberaj 

 Kreslenie vo dvojiciach 

 Spoločné čítanie 

 Karikatúry, kreslené vtipy 

 Pokyny 

 Hodnotenie vo dvojici 

 Predpovede párov  

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Pre kooperatívne vyučovanie je charakteristické rozdelenie žiakov do skupín podľa rôznych 

hľadísk, napríklad podľa záujmu, druhu činnosti, náročnosti úloh, náhodným alebo zámerným 

delením podľa nejakého pravidla, odčítaním. Skupinu tvoria dvaja až piati žiaci. Práca v skupine 

zlepšuje priebeh učenia a využíva sa často najmä vo fáze precvičovania a upevňovania poznatkov a 

zručností. Táto organizačná forma sa snaží prispôsobiť výučbu individuálnym potrebám a záujmom 

jednotlivých žiakov, je to jej výhoda oproti frontálnemu vyučovaniu. 

 

Spolupráca je pri dosahovaní cieľov najdôležitejšia. Výsledky jednotlivca sú podporované 

činnosťou celej skupiny a celá skupina profituje z práce svojich členov. Medzi základné znaky patrí 

vzájomná pozitívna závislosť, interakcia členov skupiny, osobná zodpovednosť, formovanie a 

využitie interpersonálnych zručností, reflexia skupinovej činnosti. 

 

Kooperatívne učenie učí žiakov vedieť spolupracovať, vedieť sa vypočuť, dohodnúť sa, vedieť si 

obhájiť a odprezentovať svoju prácu. Kooperatívne vyučovanie je efektívnejšie v porovnaní s 

ostatnými spôsobmi vyučovania najmä v oblasti vytvárania pozitívnych vzťahov medzi žiakmi, 

zvýšení ich sebadôvery a motivácie k učeniu, rovnováhy medzi žiakmi, ale aj v oblasti kognitívneho 

učenia. Kvôli uvedeným výhodám kooperatívneho učenia členovia klubu navrhli používať častejšie 

túto formu práce vo vyučovaní jazykov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 



8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prij ímateľ:   

Názov projektu:   

Kód ITMS projektu:   

Názov pedagogického klubu:   

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

Dátum konania stretnutia: 

Trvanie stretnutia: od..........hod do..........hod  

 



Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  



č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


