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INTERAKTÍVNE SKUPINY 

 

 

 

 
 

 

 

Páči sa nám pracovať v rámci interaktívnych skupín, pretože sa viac naučíme a aj preto, že nám čas 

rýchlejšie ubieha a pretože v triede, kde je 25 detí, sa učiteľ musí venovať nám všetkým… Naopak, v 

interaktívnej skupine je nás pri jednom stole len šesť a navzájom si pomáhame a ak príde otázka, 

dokážeme ju za sekundu vyriešiť. Stávajú sa z nás lepší priatelia, viac si navzájom dôverujeme a ak 

sa počas prestávok na dvore niekto cíti osamelo a nemá sa s kým hrať, zavoláme ho, aby sa šiel 

hrať s nami. Prečo? Pretože sme si s tým človekom bližší. (…) Pracovať v rámci interaktívnych skupín 

sa nám veľmi páči, pretože sa naučíme oveľa viac ako v normálnej triede.  

Ania, 10-ročná žiačka vysvetľuje v Európskom parlamente výhody interaktívnych skupín . 
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INTERAKTÍVNE SKUPINY 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Interaktívne skupiny patria medzi úspešné vzdelávacie činnosti v rámci výskumného projektu 

INCLUD-ED. Stratégie vzdelávania pre inklúziu a sociálnu súdržnosť v Európe (Európska 

komisia, 6. rámcový program, 2006 – 2011). Úspešné vzdelávacie činnosti na podporu vzdelávania 

ohrozených žiakov obsahujú univerzálne prvky, ktoré je možné uplatňovať v najrôznejších kontextoch, 

čo vedie k vzdelávacím úspechom.  

Vďaka úspešným vzdelávacím činnostiam predstaveným na dvoch medzinárodných konferenciách v 

Európskom parlamente v Bruseli si tisícky detí v celej Európe zlepšili svoje študijné výsledky, čím sa 

zvýšili ich šance na úspešné pokračovanie v štúdiu. Spoločenský a politický vplyv tohto projektu je 

natoľko významný, že ho Európska komisia začlenila do zoznamu 10 najlepších výskumných 

projektov s najväčším vplyvom v Európe. INCLUD-ED je jediným sociálno-ekonomickým a humanitne 

zameraným projektom v tomto zozname1.     

Teoretický rámec interaktívnych skupín sa opiera o rozsiahlu odbornú literatúru týkajúcu sa 

negatívneho vplyvu zaraďovania do skupín podľa schopností na vzdelávanie študenta, na jeho 

očakávania a sebavedomie, možnosť učiť sa od rovesníkov a postúpiť do skupín s lepšími 

schopnosťami, a to najmä v prípade zraniteľných študentov, ako aj potreby znásobiť a 

diverzifikovať interakcie, ktorým sú študenti vystavení. Na základe výnimočných prístupov vedy o 

vzdelávaní dokážu interaktívne skupiny zvyšovať kvantitu a kvalitu interakcií všetkých študentov 

prostredníctvom dialogického prístupu k vzdelávaniu. Podľa teórie dialogického vzdelávania1 študenti 

do hĺbky pochopia predmet tým, že sa zapoja do procesov osobnej a sociálnej transformácie 

prostredníctvom dialógov na rovnocennej úrovni, v ktorých sa uznáva kultúrna inteligencia každého 

človeka a vychádza sa z nej. Dialogické vzdelávanie je zamerané na transformáciu a posilňovanie 

inštrumentálneho rozmeru dialógu, je založené na solidarite, pôsobí ako zdroj tvorby významu a 

opiera sa o rovnakú hodnotu rôznych pôvodov a podporuje ju. V interaktívnej skupine teda 

spolupracujú všetci tí, ktorí priamo alebo nepriamo ovplyvňujú štúdium a rozvoj žiakov, ako sú učitelia, 

príbuzní, priatelila, susedia, členovia združení a susedské organizácie, ako aj miestni dobrovoľníci.  

Interaktívnu skupinu možno využívať ako samostatný postup, ale v školách sa realizuje aj 

prostredníctvom vzdelávacích spoločenstiev popri ostatných úspešných vzdelávacích činnostiach, 

ako sú dialogické literárne stretnutia a vzdelávanie rodín. Vzdelávacie spoločenstvá predstavujú 

projekt založený na intervencii celej školy zameranej na riešenie problematiky predčasného 

ukončenia školskej dochádzky, na zlepšovanie výkonu škôl a sociálnu súdržnosť. Vzhľadom na 

zlepšenia dosiahnuté v týchto školách Európska komisia a Rada Európy odporučili zahrnúť školy 

ako vzdelávacie spoločenstvá medzi prístupy na riešenie problematiky predčasného ukončenia 

školskej dochádzky a na zlepšovanie výsledkov vzdelávania2.  

 

 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., a Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información, Barcelona: Hipatia, 2008; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning, 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield, 2000. 
2 Oznámenie Európskej Komisie (január 2011). Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky: kľúčový 
príspevok k stratégii Európa 2020. 
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AKO FUNGUJÚ INTERAKTÍVNE SKUPINY? 

V interaktívnej skupine ide o zoskupovanie študentov jednej triedy do malých heterogénnych 

skupín, z ktorých každá je podporovaná dospelou osobou. Každá z týchto skupín sa skladá zo 

štyroch až piatich študentov, ktorí sú heterogénne zoskupení podľa úrovne schopností, pohlavia, 

kultúry, jazyka a etnickej príslušnosti. V interaktívnych skupinách sú do vzdelávacích procesov 

zahrnuté dva profily dospelých: učitelia a dobrovoľníci. Dobrovoľníkmi bývajú často rodinní 

príslušníci alebo členovia komunity vrátane negramotných osôb alebo osôb s nízkou úrovňou 

vzdelania, bývalí študenti, dobrovoľníci z radov vysokoškolských študentov a takisto aj iní dospelí z 

komunitných organizácií.  

Učitelia absolvujú počiatočnú intenzívnu odbornú 

prípravu, v ktorej sa im predstavia vedecké 

základy týkajúce sa interaktívnych skupín. Aj 

dobrovoľníci sa môžu zúčastniť na tejto 

počiatočnej odbornej príprave. Učitelia sú 

zodpovední za prípravu všetkých činností, ktoré 

sa na hodinách robia, a pred každou hodinou 

stručne vysvetlia dobrovoľníkom, aké činnosti sa v 

danej skupine budú robiť. Toto stručné uvedenie 

je dôležité, ale nie je úplne nevyhnutné, keďže 

úlohou dobrovoľníkov je vytvárať v každej skupine dynamické podporné vzdelávacie interakcie a 

usmerňovať činnosti, a nie prevziať rolu učiteľa. Preto môže byť dobrovoľníkom každý.   

Činnosti v skupine sú krátke, trvajú približne 15 až 20 minút a sú zamerané na inštrumentálne 

učenie sa. Po dokončení jednej činnosti prejdú všetci študenti v skupine na ďalšiu a pracujú s iným 

dospelým. Vďaka tejto dynamike približne počas hodiny a pol všetci študenti v triede pracujú na 

štyroch rôznych činnostiach v rámci učebného plánu a sú v interakcii nielen s členmi svojej skupiny, 

ale aj so štyrmi rôznymi dospelými. V dôsledku toho interaktívne skupiny zintenzívňujú 

inštrumentálne učenie sa, keďže tento spôsob práce zabezpečuje, že sa všetci študenti naučia 

štyrikrát viac ako v bežnej triede. Okrem toho interaktívne skupiny zlepšujú motiváciu študentov, 

ktorí sa na nich zúčastňujú, ako aj spolužitie, keďže štúdium je založené na zásade solidarity, a nie 

rivality, a všetci členovia skupiny by mali svojim spolužiakom pomôcť dokončiť úlohu (keďže to je 

predpokladom na to, aby sa mohli presunúť do ďalšej skupiny).  

V školách, v ktorých sa interaktívne skupiny realizujú, sa obsah učebných plánov neodlišuje od 

iných škôl, sú to oficiálne učebné plány a učitelia by mali zohľadňovať štátom schválené normy. 

Konkrétne, hoci sa interaktívne skupiny môžu zaviesť v každom predmete, v mnohých školách je 

prioritou inštrumentálne učenie sa v jazykových zručnostiach a matematike. Interaktívne skupiny, 

podobne ako aj ďalšie úspešné vzdelávacie činnosti, sú navrhnuté tak, aby prelomili tzv. Matúšov 

efekt, ktorý spočíva v tom, že tým, ktorí majú väčšie ťažkosti, sa poskytuje menej, keďže 

interaktívne skupiny vedú k excelentnosti každého a ponúkajú obsahy s obzvlášť vysokou 

hodnotou viac znevýhodneným účastníkom. O tom, kedy použiť interaktívne skupiny v triede, 

rozhodujú učitelia a ich použitie neznamená, že sa zastavia iné činnosti, ako napríklad konvenčné 
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vyučovacie hodiny (prednáškového typu). Učitelia rozhodujú podľa konkrétnej úlohy aj o tom, aký 

materiál sa použije. Učitelia sú zároveň zodpovední za správnu realizáciu interaktívnych skupín. 

V školách, v ktorých sa používajú interaktívne skupiny, sa rozhodnutia o podpore, ktorú študenti 

potrebujú, prijímajú v rámci bežných postupov, pričom sa rodičia, učitelia, dobrovoľníci a študenti 

zúčastňujú na dialogických postupoch hodnotenia a dohôd týkajúcich sa vzdelávania. Keďže sa 

každý dospelý venuje len štyrom alebo piatim študentom a triedny učiteľ dohliada na celú činnosť, 

interaktívne skupiny umožňujú individualizovanejšie posúdiť ťažkosti študentov a potrebnú 

podporu. Takisto umožňujú aj využívať väčší počet rôznorodejších zdrojov podpory: učiteľov, 

dobrovoľníkov a spolužiakov. V niektorých prípadoch sa na interaktívnych skupinách zúčastňujú aj 

pomocní učitelia, aby pomáhali študentom s najväčšími ťažkosťami. Títo istí aktéri sa zúčastňujú aj 

na monitorovaní a posudzovaní úspešného fungovania interaktívnych skupín. Hodiny 

interaktívnych skupín sa často končia spoločnou úvahou o tom, čo sa študenti naučili, čo fungovalo 

dobre, a o slabých bodoch, ktoré treba zlepšiť. Okrem vnútorných postupov používajú učitelia a 

školy, ktoré realizujú interaktívne skupiny, štandardné hodnotiace nástroje (ako sú štandardizované 

testy). Interaktívne skupiny by mali všetkým študentom pomôcť zvládnuť všetky druhy testov. 

 

Realizácia interaktívnych skupín nenesie so sebou 

dodatočné náklady pre školy ani pre študentov a 

školy na ich vykonávanie nedostávajú dodatočné 

financovanie. Interaktívne skupiny však mobilizujú 

zdroje, ktoré sú už dostupné vo vzdelávacom 

spoločenstve – predovšetkým členov komunity a 

samotných študentov s cieľom zlepšiť učenie sa 

všetkých študentov. Keďže interaktívne skupiny sa 

vyvíjajú na základe dostupných zdrojov, ide o trvalo 

udržateľnú vzdelávaciu činnosť.  

 

RIEŠENÉ POTREBY/VÝZVY 

■ dochádzka a zotrvanie vo vzdelávacom systéme, 

■ redukcia problémov so správaním, 

■ motivácia učiť sa, 

■ emocionálna pohoda detí, solidarita a priateľstvo, 

■ výsledky vzdelávania, 

■ multikultúrne spolužitie, 

■ posilnenie postavenia rodinných príslušníkov a iných členov komunity ako faktorov v oblasti 
vzdelávania, 

■ vzťah medzi študentmi, rodinami a školou, 

■ koordinácia medzi domovom a školou týkajúca sa vzdelávania detí. 
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ÚROVEŇ INTERVENCIE 

Interaktívne skupiny sú určené pre všetkých jednotlivcov, ktorí navštevujú vzdelávacie zariadenie. 

Interaktívne skupiny sa môžu zaviesť v školách rôznych úrovní a druhov vrátane vzdelávania a 

starostlivosti v ranom detstve, na základných školách, stredných školách nižšieho a vyššieho 

stupňa, ako aj školských centier pre dospelých (celoživotné vzdelávanie a/alebo vzdelávanie ako 

druhá šanca). Školy, ktoré využívajú interaktívne skupiny, môžu byť verejné, súkromné, cirkevné, 

necirkevné, nachádzajúce sa v chudobných štvrtiach, školy strednej triedy, ako aj školy v štvrtiach 

vyššej triedy. Zatiaľ čo sa na interaktívnych skupinách zúčastňujú všetci študenti, skupiny sú 

obzvlášť prínosné pre sociálne a ekonomicky znevýhodnených študentov, menšinové skupiny a 

študentov s ťažkosťami s učením alebo s postihnutím.  

 

INTENZITA INTERVENCIE 

Interaktívne skupiny sa zavádzajú priebežne počas školského roka a zúčastňujú sa na nich všetci 

študenti triedy bez výnimky. Samotní učitelia, dobrovoľníci a študenti zabezpečujú, aby všetci študenti 

dostali takú úroveň podpory, akú potrebujú, prostredníctvom viacnásobných študijných interakcií v 

triede, a to so zdatnejšími rovesníkmi (iní študenti s vyššou úrovňou schopností), ako aj s rôznymi 

dospelými (učiteľmi aj neučiteľmi). 

 

VÝSLEDKY 

Medzi hlavné dosahované výsledky3 interaktívnych skupín patria: 1. zlepšenie výkonu školy 

(hodnotenie výkonu); 2. zapojenie celej komunity do vzdelávacích postupov a školskej činnosti; 3. 

zníženie miery absencií a predčasného ukončenia školskej dochádzky; 4. zlepšenie spolunažívania; 5. 

efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov. Tieto výsledky sa opisujú na príkladoch z konkrétnych 

škôl. 

Škola Angel Guimerà sa nachádza v El Vendrell (Katalánsko, Španielsko), konkrétne v štvrti Puig, 

ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce štvrte. Táto škola sa stala referenčným centrom integrácie 

všetkých žiakov a študentov, keďže má vysoký percentuálny podiel žiakov a študentov s 

osobitnými vzdelávacími potrebami. Údaje o akademických výkonoch meraných na základe 

štandardizovaných testov ukazujú zlepšenie o viac ako päť percentuálnych bodov v porovnaní s 

obdobím pred zavedením interaktívnych skupín. 

 

Výsledky štandardizovaných testov 

2008/2009 2011/2012 

7,8 % nad regionálnym priemerom 13% nad regionálnym priemerom 

 

Zlepšenie v štandardizovaných testoch (medzi šk. rokmi 2008/2009 a 2011/2012). Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

                                                 

3 Uvádzané kvantitatívne údaje pochádzajú zo škôl, ktoré vykonávajú niekoľko úspešných vzdelávacích činností, 

preto sa osobitný účinok interaktívnych skupín nedá vyjadriť samostatne. Čím väčší počet úspešných 

vzdelávacích činností sa vykonáva, tým výraznejšie zlepšenie školy dosahujú. 
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Škola Mare de Déu de Monserrat sa nachádza na okraji mesta Terrasa (Španielsko) v oblasti, v 

ktorej žije veľa rodín s nízkym sociálno-ekonomickým postavením a vysokou úrovňou 

nezamestnanosti a chudoby. Veľký počet žiakov je z Maroka, Latinskej Ameriky a niektorí sú aj z 

rómskej komunity. V tejto škole sa interaktívne skupiny realizujú od školského roka 2001/2002. 

Údaje z rokov 2009 až 2011 ukazujú dosiahnuté zlepšenie v jazykových zručnostiach a matematike. 

V prípade jazykových zručností sa percentuálny podiel žiakov dosahujúcich vysokú úroveň 

študijných výsledkov postupom času zvýšil, pričom percentuálny podiel žiakov dosahujúcich nízku 

úroveň sa znížil. Ten istý trend možno pozorovať v matematických zručnostiach. 

 

 

Percentuálne zlepšenie v základných jazykových zručnostiach (medzi rokmi 2009 až 2011). Šiesty ročník. Zdroj: 

Projekt INCLUD-ED. 

 

 

Základné zručnosti v matematike (medzi rokmi 2009 a 2011). Šiesty ročník. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Škola La Paz sa nachádza v štvrti La Milagrosa, na okraji mesta Albacete (Španielsko). V štvrti bývajú 

najmä rómske rodiny s veľmi nízkou úrovňou vzdelania, ťažkými životnými podmienkami a vysokou 

úrovňou nezamestnanosti. Údaje o výsledkoch študentov ukazujú zlepšenie o 1,1 až 2,3 bodu (nad 5) 

v šiestich oblastiach jazyka. 
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Jazykové zručnosti. Oblasti zlepšenia. Štvrtý ročník. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Okrem toho bolo zlepšenie vo výsledkoch školy La Paz sprevádzané znížením absencií študentov a 

zvýšením počtu študentov navštevujúcich školu. Miera absencií v školskom roku 2006/2007 

dosiahla 30 %, v školskom roku 2007/2008 sa znížila na 10 % a v školskom roku 2008/2009 sa 

absencie vyskytovali len príležitostne. Po rokoch klesajúceho počtu študentov navštevujúcich školu 

sa od zavedenia úspešných vzdelávacích činností (v šk. roku 2005/2006) vrátane interaktívnych 

skupín počet študentov, ktorí zmaturovali, začal zvyšovať. 

 

 
 

Trendy v počte žiakov navštevujúcich školu. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Príspevok interaktívnych skupín k zlepšeniu v učení sa ide ruka v ruke so zlepšením spolunažívania 

a úrovne solidarity medzi študentmi, z čoho vyplýva, že školy sa nepotrebujú rozhodovať medzi 

obsahom vzdelávania a hodnotami. Tieto citáty účastníkov interaktívnych skupín to dokazujú a 

ukazujú, že účasť komunity v skupinách zohráva kľúčovú úlohu: 

 

Keď pracujeme s dobrovoľníkmi a pracujeme v malých skupinách v triede, jednou z vecí, ktorej 

sa veľmi venujeme, sú hodnoty. Pracujeme na tom, aby sme boli schopní jeden s druhým 

komunikovať, rešpektovať tých, ktorí sú vedľa teba, učíme sa tolerancii s tým, že vieš, že keď 

skončíš prvý, ešte si neskončil; nejde len a len o teba, ale skôr o nás, myslíš na celú skupinu. 
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(Školský koordinátor)4. 

 

Predtým ako som vošla, robili taký hurhaj. Neskutočný! A potom jedno z dievčatiek povedalo: 

„Prišla Juanova mama“ a všetci si sadli. [A ja som povedala:] „No tak sa všetci ukľudnite a 

uvidíte, čo sa stane“, a všetky deti si sadli, aby mohli robiť to, čo im učiteľ povedal, a všetko šlo 

dobre… A učiteľ sa spýtal: „Kedy zase prídeš, Emilia?“ (Negramotná matka zo skupiny 

národnostnej menšiny)5. 

 

Tieto zlepšenia sa dosiahli bez použitia dodatočných zdrojov, z čoho vyplýva, že interaktívne 

skupiny znamenajú efektívnejšie používanie dostupných zdrojov v komunite. V tejto tabuľke sú 

údaje o škole, v ktorej sa počas piatich rokov počet študentov navštevujúcich školu zvýšil omnoho 

viac ako počet učiteľov a následkom toho sa zvýšil počet žiakov pridelených každému učiteľovi. V 

tom istom období sa začali realizovať úspešné vzdelávacie činnosti vrátane interaktívnych skupín a 

úroveň dosiahnutých výsledkov študentov sa výrazne zlepšila. Interaktívne skupiny umožnili, aby sa 

existujúce zdroje využívali efektívnejšie: na každých 1 000 EUR v rámci mesačných výdavkov sa 

vzdelávalo viac študentov a výsledky boli lepšie. Akademické výsledky sa nezlepšili zvýšením 

množstva zdrojov, ale ich efektívnejším využívaním. 

 

 

 

Počet vzdelávaných žiakov na každých 1 000 EUR investovaných za mesiac. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Zavádzanie interaktívnych skupín v školách sa nezaobíde bez prekážok. Hlavnou prekážkou ich 

realizácii je to, že niektorí učitelia sa zdráhajú privítať rodičov alebo iných členov komunity z 

mimoškolského prostredia vo svojich triedach. Interaktívne skupiny sa nikdy nerealizujú v triedach, 

v ktorých učiteľ nie je o nich presvedčený, keďže každý učiteľ sa môže rozhodnúť, či chce viesť 

interaktívne skupiny alebo nie. Zdráhavý postoj sa prekoná, keď učitelia vidia zlepšenia dosiahnuté 

v iných triedach, čo ich presvedčí o tom, aby to isté chceli dosiahnuť vo svojej triede. 

                                                 

4 Elboj, C., a Niemelä, R., „Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups“, Revista De Psicodidáctica, 15(2), 2010, s. 177 – 189, doi:10.1387/RevPsicodidact.810, s. 186. 
5 Diez, J., Gatt, S., a Racionero, S., „Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the School's 

Centre: the role of community participation“, European Journal of Education, 46(2), 2011, s. 184 – 196, doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x, s. 191. 



 

www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
9 

Vzhľadom na pozitívne výsledky počet škôl, ktoré realizujú interaktívne skupiny, od 90. rokov 20. 

storočia významne vzrástol. V súčasnosti interaktívne skupiny realizuje viac ako 200 škôl v Európe a 

viac ako 300 v Latinskej Amerike. Vzhľadom na to, že interaktívne skupiny zlepšujú výsledky 

vzdelávania a vzdelávacie perspektívy mnohých študentov, sú sľubným nástrojom na dosiahnutie 

cieľa stratégie EÚ 2020 znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod úroveň 10 %. 
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