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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: pracovno-právne vzťahy, skupinová práca, skladačka 

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

 privítanie účastníkov, oboznámenie sa s témou stretnutia 

 priblíženie obsahu výučby pri výučbe danej témy 

 diskusia k použitiu spracovaného materiálu 

 záver. 

  1, Koordinátorka klubu privítala členky klubu a oboznámila ich s programom stretnutia. Ide  

      o tému, ktorá sa spája s každodennou angličtinou. V tomto prípade sa môžu zvoliť  metódy, 

       ktoré vedú vyučovanie tak, aby boli výchovnovzdelávacie ciele dosahované najmä na základe 

       vlastnej učebnej práce žiakov, pričom sa dôraz kladie na riešenie problémov. 

  2, V takomto prípade môže byť použitá aj skupinová práca žiakov. Pri tejto forme vyučovania sú  

        výsledky jednotlivca podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina má prospech z práce  

       svojich členov. Medzi skupinové metódy patrí skladačka. Žiaci sa podľa počtu žiakov rozdelia 

       do skupín, najideálnejšie po štyroch žiakov a každá skupina dostane časť textu, ktorý predtým  

       tvoril súvislý text a teraz bol rozstrihnutý na toľko častí, koľko je žiakov v skupine. Jednotlivé  

       časti textu sú očíslované, pričom každý žiak dostane text s určitým číslom. Každá skupina má  

       rovnaký ekonomický text. Po rozdelení si textov sa žiaci podľa toho aké majú číslo postavia na  

       jednotlivé stanovišťa. To znamená žiaci s textom číslo 1 sa postavia na jedno stanovište 

       a podobne pokračujú ostatní členovia skupín. Úlohou žiakov je preštudovať si text a v rámci  

       skupiny musia diskutovať, či im je text jasný, čo nerozumeli a spoločne sa dopracovať  

       k prekladom výrazov, ktoré im boli neznáme, no spoluprácou a spoločnými znalosťami sa  

       dokážu dopracovať k požadovanému výsledku. Potom sa žiaci vrátia do svojich domovských  

       skupín a prednesú im novonadobudnuté znalosti neznámej slovnej zásoby. 

  3, Členky klubu sa zhodli na tom, že v tomto prípade je dôležitá aj spolupráca učiteľa, aby sa žiaci  

      mohli utvrdiť, či pochopili právne kľúčový výraz, poprípade preložiť výraz ktorému  

      nerozumejú a nie sú schopní sa vlastnými znalosťami k nemu dopracovať. 

  4, V závere stretnutia sa členky klubu zhodli na tom, že štruktúra skladačky sa môže využiť na  

      akékoľvek učivo zamerané na rozširovanie si slovnej zásoby, no najväčší problém bude nájsť  

      vhodný text súvisiaci s témou vyučovacej hodiny.  

Závery a odporúčania: Skupinová práca/kooperatívne vyučovanie je vhodným prostriedkom na 

dosiahnutie výsledkov v troch oblastiach: poznávacie ciele, sociálne ciele a riešenie spoločných 

problémov triedy. Učitelia by sa takejto forme vyučovania nemali vyhýbať, pretože  aj keď sa to  

možno zo začiatku zdá ako voľná hodina, uvedomelí žiaci vedia z takejto hodiny využiť maximum 

a tí slabší sa pod vplyvom silnejších prispôsobia.  
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