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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia na tému partnerskej výučby a peer learningu pri rozvoji 

prírodovednej a funkčnej gramotnosti. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali a na záver 

stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: partnerská výučba, peer-learning, prírodovedecká gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Tvorivá práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Výmena názorov. 

4. Záver. 

 

Témy: rozvoj prírodovedeckej gramotnosti, zvyšovanie kompetencií žiakov. 

Program stretnutia: 

 

http://www.sossknm.sk/


1. Spoločná analýza OPS – Skladanie textu. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena názorov. 

4. Záver a zhrnutie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na stretnutí, počas diskusie  sme si uviedli základné znaky partnerského a rovesníckeho učenia: 

Vzájomná pozitívna závislosť členov  

Žiaci zistia, že jeden druhého potrebujú, aby splnili úlohu, ktorú dostala skupina (spolu problém 

vyriešime alebo zlyháme). Učitelia môžu podnecovať vzájomnú závislosť tak, že stanovia spoločné 

ciele (učte sa a uistite sa, či sa všetci členovia skupiny učia), spoločnú odmenu (ak všetci členovia 

skupiny dosiahnu výkon nad stanovenú hranicu, každý dostane bod navyše), spoločné zdroje (jeden 

papier pre každú skupinu alebo každý člen skupiny dostane časť cieľovej informácie), určené roly 

(„zhŕňač“, podporovateľ participácie, elaborátor).  

 

Podporná interakcia tvárou v tvár  

Žiaci budú vzájomne podporovať učenie tak, že si budú pomáhať, vymieňať si informácie a 

podporovať úsilie učiť sa. Žiaci budú vysvetľovať spolužiakom, diskutovať s nimi a učiť ich to, čo 

vedia. Učiteľ usporiada skupiny tak, že žiaci sedia kolenami k sebe a preberajú každé hľadisko úlohy. 

  

Osobná zodpovednosť  

Výkon každého žiaka sa posudzuje v krátkych intervaloch a výsledky sa oznamujú celej skupine i 

žiakovi. Učitelia môžu štrukturovať osobnú zodpovednosť tak, že dajú každému druhému žiakovi 

test, alebo náhodne vyberú jedného člena skupiny, aby poskytol odpoveď. Toto je potrebné robiť 

opatrne a s pozitívnym nábojom. Má to podporovať napredovanie, nie zvyšovať zaostávanie 

niektorých žiakov.  

 

Interpersonálne zručnosti a zručnosti pre prácu v malej skupine  

Skupiny nemôžu fungovať účinne, ak žiaci nemajú primerané sociálne zručnosti na kolaboratívnu 

prácu, alebo tieto zručnosti nevedia využiť. Učitelia musia v škole cieľavedome vyučovať tieto 

zručnosti. Kolaboratívne zručnosti zahrňujú vodcovstvo, rozhodovanie, budovanie dôvery, 

komunikáciu a zručnosti na zvládnutie konfliktov.  

 

Práca v skupine  

Skupiny potrebujú čas na diskusiu o tom, ako napredujú k svojim cieľom a ako udržujú medzi členmi 

efektívne pracovné vzťahy. Učitelia organizujú skupinovú prácu tak, že dávajú úlohy ako:  

 



a) napíšte aspoň tri činnosti členov, ktoré prispeli k úspechu skupiny 

b) uveďte jednu činnosť, ktorá prispeje ktomu, aby bola skupina zajtra ešte úspešnejšia. Učitelia tiež 

sledujú spoločnú činnosť skupín a dávajú im i celej triede spätnú väzbu.  

 

Uvedené  základné znaky budeme implementovať v rámci edukačného procesu v predmete, ktorý 

vyučujeme.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, zborovňa majstrov 

Dátum konania stretnutia:  25.11.2021 

Trvanie stretnutia:  od 15: 00 hod do 18:00 hod   

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Katarína Solomonová PN SOŠ strojnícka 

2. Mgr. Ingrid  Backová   SOŠ strojnícka 

3. Bc. Bohumil Belák  SOŠ strojnícka 

4. Ing. Miroslav Hromada  SOŠ strojnícka 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


