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INTERAKTIVNÍ SKUPINY 

 

 

 

 
 

 

 

V interaktivních skupinách pracujeme rádi, protože se toho víc naučíme, hodina rychleji uteče a 

protože ve třídě s dvaceti pěti dětmi se učitel musí věnovat každému z nás… zatímco v interaktivních 

skupinách je nás u jednoho stolu jenom šest a pomáháme si, takže když se objeví nějaká otázka, 

dokážeme ji vyřešit během chvilky. Stali se z nás lepší kamarádi, vzájemně si více věříme 

a o přestávkách na školním dvoře, když je někdo sám a nemá si s kým hrát, zavoláme na něj, aby si 

hrál s námi. Proč? Protože mu více věříme. (…) Práce v interaktivních skupinách je velká zábava, 

protože se naučíme mnohem víc než v běžné hodině.  

Ania, desetiletá žákyně vysvětlující interaktivní skupiny v Evropském parlamentu. 
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INTERAKTIVNÍ SKUPINY 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Interaktivní skupiny patří mezi úspěšné vzdělávací činnosti, které stanovil výzkumný projekt 

s názvem INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education 

(Strategie vzdělávání pro inkluzi a sociální soudržnost v Evropě, Evropská komise, 6. rámcový 

program, 2006–2011). Úspěšné vzdělávací činnosti podporující vzdělávání ohrožených žáků sestávají 

z univerzálních součástí. Ukázalo se, že tyto součásti lze přenést do velmi rozmanitých situací a že 

vedou k úspěchu ve studiu.  

Díky úspěšným vzdělávacím činnostem prezentovaným na dvou mezinárodních konferencích 

v Evropském parlamentu v Bruselu se tisícům dětí po celé Evropě podařilo zlepšit si prospěch, a tak 

zvýšit své šance na úspěšné pokračování ve studiu. Sociální a politický dopad tohoto projektu je 

důvodem, proč jej Evropská komise zahrnula na seznam deseti projektů s největším dopadem 

v Evropě. Projekt INCLUD-ED je jediným z oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd na 

seznamu1.     

Teoretický rámec, na němž jsou interaktivní skupiny založeny, vychází z rozsáhlé odborné literatury, 

která hovoří o negativním dopadu vytváření skupin podle schopností na učení, očekávání 

a sebevědomí žáků, možnosti učit se od spolužáků a dostat se do pokročilejších skupin, a to zejména 

pro zranitelné žáky, a o tom, že je potřeba zvýšit četnost a rozmanitost interakcí, jimž jsou žáci 

vystaveni. V souladu s význačnými přístupy věd o učení interaktivní skupiny zahrnují a podporují 

kvantitu a kvalitu interakcí všech žáků prostřednictvím dialogického přístupu k učení. Podle teorie 

dialogického učení1 žáci lépe pochopí látku a zapojí se do procesu osobní a sociální transformace 

prostřednictvím dialogů, které jsou egalitářské, uznávají kulturní inteligenci každého jednotlivce a staví 

na ní, usilují o transformaci, posilují instrumentální rozměr dialogu, jsou založeny na hodnotě 

solidarity, fungují jako zdroj tvorby významu a jsou založeny na rovnosti různých původů a podporují ji. 

Interaktivní skupiny tak zajistí účast všech osob, které přímo či nepřímo ovlivňují učení a rozvoj žáků, 

včetně učitelů, příbuzných, přátel, sousedů, členů sdružení a místních organizací a dobrovolníků.  

Interaktivní skupiny lze používat jako samostatný nástroj, ale také v rámci škol jako učících se 

komunit společně s dalšími úspěšnými vzdělávacími činnostmi, jako jsou dialogická literární setkání 

a rodinné vzdělávání. Učící se komunity představují projekt založený na intervenci zaměřené na 

celou školu, jejímž cílem je řešit předčasný odchod ze vzdělávání a zlepšit prospěch žáků a sociální 

soudržnost. Na základě zlepšení, jichž tyto školy dosáhly, navrhly Evropská komise a Rada Evropy, 

aby byl projekt škol jako učících se komunit zvážen jako nástroj pro snížení míry předčasného 

odchodu ze vzdělávání a zlepšení výsledků učení2.  

 

 

 

 

                                                 

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

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield, (2000). 
2 Sdělení Evropské komise (leden 2011). Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný 
příspěvek k programu Evropa 2020. 
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JAK INTERAKTIVNÍ SKUPINY FUNGUJÍ? 

Interaktivní skupiny jsou založené na rozdělování žáků ve třídě do malých heterogenních skupin, 

přičemž každé skupině pomáhá jeden dospělý. Každou skupinu tvoří čtyři nebo pět žáků různé 

úrovně schopností, pohlaví, kultury, jazyka a etnické příslušnosti. V rámci interaktivní skupiny jsou 

do procesu učení zapojeny dva typy dospělých osob: učitelé a dobrovolníci. Dobrovolníci jsou 

často rodinní příslušníci nebo lidé z komunity, a to včetně negramotných osob či osob s velmi 

nízkým vzděláním, bývalých studentů, dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů a také dalších 

dospělých z komunitních organizací.  

Učitelé absolvují intenzivní úvodní školení, na 

kterém se seznámí s vědeckým základem 

koncepce interaktivních skupin. Dobrovolníci jsou 

na úvodní školení také pozváni. Učitelé mají na 

starosti přípravu všech aktivit, které se budou 

v hodině dělat, a musejí před každou hodinou 

dobrovolníkům stručně vysvětlit, jaká aktivita se 

bude v dané skupině provádět. Tento stručný 

úvod je sice důležitý, ale není zcela nezbytný, 

jelikož úlohou dobrovolníka je zajistit dynamické 

podpůrné vzdělávací interakce v každé skupině a vést aktivitu, nikoli suplovat úlohu učitele. 

Dobrovolníkem tak může být kdokoli.   

Aktivity ve skupinách jsou krátké, kolem 15 nebo 20 minut, a soustředí se na instrumentální učení. 

Po dokončení jedné aktivity všichni žáci ve skupině přejdou k další aktivitě a pracují s jiným 

dospělým. Na základě této dynamiky během zhruba hodiny a půl všichni žáci ve třídě zvládnou 

čtyři různé aktivity v rámci osnov a interakci se čtyřmi různými dospělými kromě spolužáků ve 

skupině. Interaktivní skupiny tak rozšiřují instrumentální učení, jelikož tento způsob práce zaručuje, 

že všichni žáci se naučí čtyřikrát víc než v běžné třídě. Kromě toho zvyšují motivaci zúčastněných 

žáků a zlepšují jejich soužití, protože učení je založeno spíše na principu solidarity než rivality 

a všichni členové skupiny by si měli vzájemně pomáhat, aby úkol dokončili (jelikož to je nezbytným 

předpokladem pro to, aby mohli přejít do další skupiny).  

Obsah osnov škol, kde se interaktivní skupiny využívají, se neliší od osnov ostatních škol, jedná se 

o oficiální osnovy, a učitelé by měli dodržovat normy schválené vládou. Přestože lze interaktivní 

skupiny využívat v jakémkoli předmětu, instrumentální učení se v mnoha školách upřednostňuje 

zejména u jazykových dovedností a matematiky. Interaktivní skupiny i další úspěšné vzdělávací 

činnosti jsou koncipovány tak, aby prolomily tzv. „Matoušův efekt“, kdy je těm, kteří mají více 

problémů, toho poskytováno méně, jelikož interaktivní skupiny umožňují dosáhnout skvělých 

výsledků každému a zejména poskytují obsah na vysoké úrovni těm, kteří jsou více znevýhodněni. 

O tom, kdy se při výuce interaktivní skupina využije, rozhodují učitelé. Pokud tento nástroj 

používají, neznamená to, že se přestanou provádět jiné aktivity jako například speciální přednášky. 

Rozhodují také o tom, jaký druh materiálů se použije, a to podle úkolu. Učitelé rovněž odpovídají 

za správné využití interaktivní skupiny. 
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Ve školách, které interaktivní skupiny využívají, se rozhodnutí o tom, jakou podporu žáci potřebují, 

přijímají na základě běžných postupů a zapojení rodičů, učitelů, dobrovolníků a žáků do 

dialogických procesů hodnocení a dohod ohledně učení. Jelikož se každý dospělý věnuje čtyřem 

nebo pěti žákům a třídní učitel na celou aktivitu dohlíží, umožňují interaktivní skupiny 

individuálnější posouzení oblastí, kde mají studenti problémy, a individuálnější podporu. Zároveň 

poskytují četnější a rozmanitější zdroje podpory: učitel, dobrovolníci a spolužáci. V některých 

třídách se interaktivních skupin účastní také pomocní učitelé, aby studentům pomohli s většinou 

problémů. Ti samí se podílejí na monitorování a hodnocení úspěšného využívání interaktivních 

skupin. Hodiny v interaktivních skupinách často končí společným zamyšlením nad tím, co se žáci 

naučili, co fungovalo dobře a jaké nedostatky je třeba zlepšit. Kromě interních postupů používají 

učitelé a školy provádějící interaktivní skupiny standardní nástroje hodnocení (např. 

standardizované testy). Interaktivní skupiny by měly pomoci všem žákům takový test zvládnout. 

Při využívání interaktivních skupin školám ani žákům 

nevznikají žádné další náklady a školy na provádění 

tohoto nástroje nedostávají žádné dodatečné 

finanční prostředky. Práce v interaktivních skupinách 

však mobilizuje zdroje, které jsou v učící se 

komunitě již k dispozici, a to zejména členy 

komunity a samotné žáky, k podpoře učení všech 

žáků. Vzhledem k tomu, že jsou interaktivní skupiny 

založeny na již dostupných zdrojích, představují 

udržitelnou vzdělávací činnost.  

 

ŘEŠENÉ POTŘEBY/PROBLÉMY 

■ Docházka a retence ve vzdělávání, 

■ snížení výskytu poruch chování, 

■ motivace k učení, 

■ psychická pohoda, solidarita a přátelství dětí, 

■ výsledky učení, 

■ multikulturní soužití, 

■ posílení postavení rodinných příslušníků a dalších členů komunity jako výchovných činitelů, 

■ vztah žáků, rodiny a školy, 

■ koordinace učení doma podle vzdělávání dětí. 

 

ÚROVEŇ INTERVENCÍ 

Interaktivní skupiny jsou určeny každému, kdo chodí do školy. Interaktivní skupiny lze využívat ve 

školách celé řady úrovní, včetně předškolního vzdělávání a péče, prvního a druhého stupně 

základních škol a středních škol i vzdělávacích center pro dospělé (celoživotní učení nebo 

vzdělávání poskytující druhou příležitost). Školy, které interaktivní skupiny využívají, mohou být 

veřejné, soukromé, církevní, necírkevní, působící v chudé oblasti, určené pro střední nebo vyšší 
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třídu. Přestože se zapojují všichni žáci, jsou interaktivní skupiny přínosné zejména pro sociálně 

a ekonomicky znevýhodněné žáky, menšiny a žáky s poruchami učení nebo postižením.  

 

INTENZITA INTERVENCÍ 

Interaktivní skupiny se využívají průběžně během školního roku a účastní se jich všichni žáci ve třídě 

bez výjimky. Učitelé, dobrovolníci a sami žáci dbají na to, aby se všem žákům dostalo takové podpory, 

jakou potřebují, prostřednictvím znásobení vzdělávacích interakcí ve třídě, a to jak s kompetentnějšími 

spolužáky (jinými žáky, jejichž schopnosti jsou na vyšší úrovni), tak s různými dospělými (učiteli 

a jinými osobami). 

 

VÝSLEDKY 

Mezi hlavní úspěchy3 interaktivních skupin patří: 1) zlepšení prospěchu žáků (míry prospěchu); 2) 

zapojení celé komunity do vzdělávacího procesu a školy; 3) omezení záškoláctví a předčasného 

odchodu ze vzdělávání; 4) lepší soužití a 5) efektivnější využívání stávajících zdrojů. Tyto úspěchy 

jsou doloženy na příkladech z konkrétních škol. 

Škola Angel Guimerà se nachází v El Vendrell (Katalánsko, Španělsko), konkrétně ve čtvrti Puig, 

jedné z nejvíce se rozrůstajících oblastí. Tato škola se stala příkladem integrace všech žáků, jelikož 

má velké procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Údaje o prospěchu ukazují, že 

došlo k nárůstu o více než pět procentních bodů, měřeno pomocí standardizovaných testů, 

v porovnání s obdobím před využíváním interaktivních skupin. 

 

Výsledky standardizovaných testů 

2008–2009 2011–2012 

7,8 % nad regionálním průměrem 13 % nad regionálním průměrem 

 

Zlepšení ve standardizovaných testech (od školního roku 2008–2009 do školního roku 2011–2012). Zdroj: Projekt 

INCLUD-ED. 

 

Škola Mare de Déu de Montserrat se nachází na předměstí španělského města Terrassa, v oblasti, 

kde žijí rodiny s nízkým socioekonomickým postavením a kde panuje vysoká nezaměstnanost 

a vysoká míra chudoby. Velký počet žáků pochází z Maroka, Latinské Ameriky a některé děti 

z romské komunity. Tato škola využívá interaktivní skupiny od školního roku 2001–2002. Údaje z let 

2009 až 2011 ukazují zlepšení v jazykových kompetencích a matematice. Co se týče jazykových 

dovedností, procento žáků s dobrým prospěchem se postupně zvýšilo, zatímco procento žáků se 

špatným prospěchem kleslo. Stejný trend byl pozorován v matematice. 

 

                                                 

3 Níže uvedené kvantitativní údaje se týkají škol provádějících několik úspěšných vzdělávacích činností, a proto 

nelze vliv interaktivních skupin vyjádřit samostatně. Čím větší počet úspěšných vzdělávacích činností školy 

provádějí, tím většího zlepšení dosahují. 
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Procentuální zlepšení základních kompetencí v jazyce (v letech 2009 až 2011). Šestá třída. Zdroj: Projekt 

INCLUD-ED. 

 

 

Základní kompetence v matematice (v letech 2009 až 2011). Šestá třída. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Škola La Paz se nachází ve čtvrti La Milagrosa, předměstí španělského města Albacete. V této čtvrti 

žijí převážně romské rodiny s velmi nízkou úrovní vzdělání, špatnými životními podmínkami a vysokou 

mírou nezaměstnanosti. Z údajů o prospěchu žáků je patrné zlepšení o 1,1 až 2,3 body (více než 5) 

v šesti oblastech jazyka. 

 

Jazykové kompetence. Oblasti zlepšení. Čtvrtý ročník. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Zlepšení prospěchu, které zaznamenala škola La Paz, bylo navíc doprovázeno snížením míry 

záškoláctví a zvýšením počtu žáků u zápisu. Ve školním roce 2006–2007 záškoláctví dosahovalo 

30 %, ve školním roce 2007–2008 kleslo na 10 % a ve školním roce 2008–2009 se vyskytovalo jen 
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ojediněle. Po letech, kdy se škola potýkala s poklesem počtu žáků u zápisu, začal počet zapsaných 

dětí po zavedení úspěšných vzdělávacích činností (2005–2006), včetně interaktivních skupin, 

vzrůstat. 

 

 
 

Trendy v počtu zapsaných žáků. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Přispění interaktivních skupin ke zlepšení v oblasti učení jde ruku v ruce se zlepšením míry soužití 

a solidarity mezi žáky, což ukazuje, že si školy nemusejí vybírat mezi obsahem učení a hodnotami. 

To dokládají níže uvedená prohlášení účastníků interaktivních skupin, která také ukazují klíčovou 

úlohu zapojení komunity: 

 

Když ve třídě pracujeme s dobrovolníky a v malých skupinách, jednou z věcí, na které se 

hodně zaměřujeme, jsou hodnoty. Pracujeme na tom, abychom byli schopni spolu 

komunikovat, respektovat druhé, abychom byli schopni tolerance a uvědomili si, že když 

skončíte první, neskončili jste, protože nejde jen o vás, ale spíše o nás, myslíte na celou 

skupinu. (školní koordinátor)4 

 

Než jsem přišla, dělali strašný rámus. Bylo to už moc! A pak jedna holčička řekla: „Juanova 

mamka je tady,“ a všichni si sedli. [A já jsem řekla]: „Tak honem všichni, utišíme se a uvidíme, 

co bude dál,“ a všechny děti si seděly a byly připraveny dělat to, co řekne učitel, a všechno šlo 

hladce… A učitel řekl: „Kdy přijdete příště, Emilie?“ (negramotná matka z národnostní 

menšiny)5 

 

Uvedených zlepšení bylo dosaženo bez dalších zdrojů a to znamená, že při využívání interaktivních 

skupin dochází k efektivnějšímu využívání dostupných zdrojů v rámci komunity. Následující graf 

ukazuje údaje o škole, ve které se počet zapsaných žáků během pěti let zvýšil mnohem více než 

                                                 

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), 177–189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. s.186. 
5 Diez, J., Gatt, S., a Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the School's 

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

3435.2011.01474.x. s. 191. 

Trends in the students' enrolment
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počet učitelů, a v důsledku toho se zvýšil počet žáků na každého učitele. V témže období začaly 

být prováděny úspěšné vzdělávací činnosti, včetně interaktivních skupin, a došlo k významnému 

zlepšení prospěchu žáků. Díky interaktivním skupinám bylo možné efektivněji využívat stávající 

zdroje: na každých 1 000 EUR měsíčních výdajů bylo vzděláváno více žáků a jejich výsledky byly 

lepší. Prospěch žáků se nezlepšil díky navýšení zdrojů, ale díky jejich účinnějšímu využívání. 

 

 

 

Počet vzdělávaných žáků na každých 1 000 EUR investovaných měsíčně. Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Zavádění interaktivních skupin ve školách není zcela bezproblémové. Jednou z hlavních překážek 

provádění tohoto nástroje je odpor některých učitelů k tomu, aby ve třídě byli přítomni rodiče 

nebo jiné osoby, které nejsou členy pedagogického sboru. Interaktivní skupiny se ve třídě nikdy 

nevyužívají, pokud o tom učitel není přesvědčen, protože každý učitel se může rozhodnout, zda 

chce interaktivní skupiny využívat nebo ne. Zdráhání učitelů zmizí, jakmile vidí zlepšení, kterých 

dosáhly jiné třídy. To je přesvědčí chtít totéž pro svoji třídu. 

Díky pozitivním výsledkům se počet škol, které interaktivní skupiny využívají, od devadesátých let 

výrazně zvýšil. V současné době interaktivní skupiny využívá více než 200 škol v Evropě a více než 

300 škol v Latinské Americe. Interaktivní skupiny zlepšují výsledky učení a studijní možnosti mnoha 

žáků, a proto představují slibný nástroj při plnění cíle snížit do roku 2020 podíl dětí, které 

předčasně ukončují školní docházku, pod 10 %. 
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