
Teamteaching / Co-teaching

Móžnosće a hranicy





Teamteaching – „the power of two“
po nastawku Kerstin Zechner (www.feel-ok.at)

„Njejsy ženje sam!“
mjezsobna 

dowěra

wobaj staj 
přitomnaj

polěpšenje 
přesadźenja 
prawidłow

spěšne reagowanje 
na situacije w 

rjadowni

wotewrjene wuknjenske 
formy su jednorišo 

přesadźujomne

mjezsobne 
poradźowanje a 

wuměna



Metodiske móžnosće wuhotowanja
po Lütje-Klose/ Willenbrink (http://bidok.uibk.ac.at/library/kraemerkilic-teamteaching.html)

Wuwučować a 
wobkedźbować

• jedyn 
wuwučuje 
mjeztym, zo 
druhi wučbu 
wobkedźbuje

• zhromadne 
wuhódnoćić

Wučer a 
pomocnik

• jedna wosoba 
přewza 
primarne 
wuwučowanje
, tamna 
podpěra 
šulerjow 
indiwidualnje

• wosebje tež w 
rjadownjach z 
inkluziju

• wulke rěčne 
rozdźěle mjez 
šulerjemi

Wučba na 
stacijach

• wobsah wučby 
rozdźěli so do 
dwejoch
wobłukow

• na dwejoch
stacijach staj 
wučerjej

• šulerjo 
swójske 
wudźěłki 
pokazaja a na 
wučerskej 
staciji 
zhromadnje 
nadźěłaja

Paralelna wučba

• kóždy wučer 
wuwučuje 
połojcu 
rjadownje 
runočasnje 

• samsny 
wobsah

Diferencowana 
wučba po 
niwowje

• dźělenje 
rjadownje po 
niwowje

• paralelne 
wuwučowanje 
ze 
přiměrjenym 
wobsahom

Přidatna wučba

• jedna wosoba 
wuwučuje

• druha poskići 
diferencowany 
material

Teamteaching

• dwaj wučerjej 
wuwučujetaj 
zhromadnje 

• wjedu 
zhromadnje, 
abo so 
wotměnjeja



wobkedźbować

diferencować zhromadnje wjesć

po: Meike Kricke, Kersten Reich: 
„Teamteaching“ Eine neue Kultur des Lehrens
und Lernens. Beltz2016

nadawki we 
wotměnje



wobkedźbować

wobkedźbowaca 
wosoba 
identifikuje ćeže 
a konflikty 
rjadownje

konflikty we 
wuknjenskich 
procesach so 
zahe spóznaja

- bjezposrědna
reakcija je 
móžna

wobkedźbowanje 
při wuknjenju je 
kluč za spěšny 
feedback
wuknjacym

- wjedźe k 
stopnowanju
wuknjenskeho 
wuspěcha



diferencować

jedna wosoba 
prezentuje 
wobsah, druha 
da wisuelnu
podpěru

jedna wosoba 
prezentuje 
wobsah, druha 
hromadźi 
klučowe 
zapřijeća abo 
wobroty

jedna wosoba 
poda 
zwučowanje, 
druha ma 
přidatny material 
za diferencowane 
dźěło



zhromadnje wjesć

runohódna 
prezentacija
wobsahow

akcenty, 
změna 
perspektiwy a 
kritiske 
prašenja 
pohnuja k 
diskusijam

wobsahi  
mjezsobu
wudospołnić 

- dobre 
mjezsobne 
wotrěčenje
trěbne, zo njeby 
chaos wudyrił 



wuměnjenja
stajne a prawidłowne 

zhromadne dźěło

wotewrjena komunikacija

na wuslědki wusměrjeny 
konfliktowy management

zhromadne dźěło na samsnej 
runinje

wotpowědne rumnostne 
wuměnjenja

ewaluacija wuslědkow
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Što móže poćežować...

zastupne hodźiny roztorhaja team

...sej nic do kartow hladać dać

dopokaz wuspěcha rěče 

wojowanje wo hodźiny

pobrachuja maćernorěčni/ serbskorěčni
wučerjo

rozdźělne předstawy 

...





Teamteaching je...
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