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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: 

Identifikovanie  a analýza príčin problémov žiakov, možnosti ich riešenia,  vplyv 

používania názorných pomôcok na zlepšenie situácie. 

 

Kľúčové slová: 

 

Problémy žiakov s učením,  analýza príčin učenia sa , názorné pomôcky, dynamické prvky 

vo vyučovaní matematiky, aplet, dynamické grafické programy, výukové videá. 

 

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

Program stretnutia klubu: 
 

1. Úvod  

2. Identifikovanie problémov  učenie sa žiakov  

3. Analýza príčin problémov učenia sa žiakov a možné spôsoby ich riešenia 

4. Používanie názorných pomôcok a PC programov na zlepšenie situácie 

5. Diskusia 

6. Záver 
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K bodu 1:  

      Ôsme stretnutie  klubu sa uskutočnilo 14.06.2021  v kabinete  č. 28 na  SOŠA                     

na Moldavskej ceste 2 v Košiciach. Na stretnutí boli prítomní: RNDr. Jana Vargová,             

Ing. Silvia Kravcová, Ing. Katarína Szabóová, Mgr. Zuzana Černická, Ing. Milan Kanát  

a Mgr. Daniela Filčáková – koordinátorka klubu.  

 

        K bodu 2:  

 

     Výchovno-vzdelávací proces na  škole je  ovplyvňovaný viacerými faktormi. Na jednej 

strane závisí od osobnosti učiteľa, od jeho kvalitnej a odbornej prípravy na VH,                      

od  celkového prístupu, angažovanosti a nasadenia počas vyučovacieho procesu, ktorý je 

realizovaný vo vhodnom technicky aj didakticky pripravenom prostredí triedy. Na druhej 

strane prácu na VH do veľkej miery ovplyvňuje  prístup a postoj samotných žiakov, ich 

mentálne a osobnostné vlastnosti, úroveň už nadobudnutých vedomostí a zručností a tiež aj 

ich záujem, cieľavedomosť a vytrvalosť. 

       V skutočnosti mnohí z našich žiakov majú ťažkosti s učením sa, ktoré negatívne 

ovplyvňujú ich vzdelávanie sa, znižujú úroveň a kvalitu získaných vedomostí, zručností 

a pracovných návykov. Navyše pri nevyhnutnom prechode z  prezenčného  vzdelávania            

na dištančné sa tieto problémy prehĺbili a dokonca k nim  pribudli aj ďalšie, nové problémy, 

ktoré sme priebežne riešili. 

 

     Medzi časté problémy žiakov, s ktorými sa vyučujúci stretávali pri  prezenčnom  

 vzdelávaní patrili: 

-  rozdielna úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností žiakov 1. ročníkov     

   prichádzajúcich z rôznych ZŠ; 

-  slabé vyjadrovacie schopnosti a abstinencia  niektorých elementárnych matematických   

   pojmov, úkonov a algoritmov, nedostatočné pracovné návyky, 

-  problémy pri čítaní s porozumením, najmä pri práci s odborným textom, 

-  oscilujúca pozornosť,  nesamostatnosť, neistota a frustrácia z nepoznaného, 

-  laxný prístup k práci a nedostatočná motivácia zo strany žiakov smerujúca k odstráneniu 

vedomostných    nedostatkov, 

-  nízke sebapoznanie a sebareflexia, chýbajúca cieľavedomosť a ctižiadostivosť a i. 

 

      Vyučujúci  poukázali aj na vyskytujúce sa problémy počas dištančného vzdelávania    

ako napríklad: 

- pri online hodinách bolo nedostatočné materiálno-technické vybavenie niektorých žiakov     

- náročná komunikácia so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia, aj keď ich bolo  

  málo,  

- problémy nestáleho internetového pripojenia,  

- niektorým žiakom chýbali mikrofóny,  

- nie všetci žiaci sa zúčastňovali na všetkých online hodinách,  

- zadávané úlohy mnohí odovzdávali po termíne alebo vôbec neodovzdávali, 

- neosobný kontakt so žiakmi, znížená pozornosť žiakov,  

- práca a aktivity žiakov nezodpovedali vždy ich skutočným vedomostiam,  bolo ťažké     

           posúdiť aká bola miera pomoci spolužiakov, rodičov alebo kamarátov. 

K bodu 3:  

 

      Zistili sme, že obrovské množstvo žiakov najmä počas dištančného vzdelávania nebolo 

pripravených prevziať zodpovednosť za vlastné učenie, neboli schopní riadiť si vlastný čas aj 

proces učenia. Bolo a bude aj naďalej potrebné naučiť ich, ako sa učiť. Veľká časť 

zodpovednosti za vzdelávanie sa preniesla na rodinné zázemie, čo výrazne znevýhodňovalo 

žiakov s náročnejšími podmienkami (napríklad nedostatočná podpora zo strany rodičov,  

nedostupné technologické vybavenie alebo priestor na učenie sa). Mnohí sa  dokázali  

adaptovať na nové podmienky a vcelku sa nám darilo motivovať ich k učeniu sa.  



Medzi tie hlavné problémy patrila domáca IT vybavenosť, ale aj kvalita softvérov, ktoré 

majú k dispozícii doma. 

       Učitelia sa na stretnutí ďalej zaoberali tým, ako môžu pomáhať žiakom uvedené ťažkosti 

s učením prekonávať, postupne ich eliminovať  a v budúcnosti im predchádzať. Je potrebné    

so žiakmi otvorene hovoriť, čo robiť v prípade ťažkostí a problémov, ako nestagnovať 

a hľadať spôsoby  riešenia. 

 

K bodu 4:   

 

      Diskutujúci  učitelia navrhli podľa svojich možností a podľa materiálno-technického 

vybavenia školy využívať pri výučbe  matematiky nielen tabuľu a rysovacie pomôcky, ale aj 

vhodný dynamický softvér  ako napríklad  GeoGebra, Planimetrik, Cinderella, Euklides, 

WinGeom. Na riešenie konštrukčných  a ďalších geometrických úloh v rovine možno                 

s úspechom využívať  interaktívny softvér GeoGebra. Jeho výhodou je voľná dostupnosť. 

Žiaci, ktorí využívajú geometrický softvér, môžu dopĺňať vlastnú predstavivosť dynamickou 

manipuláciou s geometrickými objektmi a dokážu ľahšie vytvárať stratégie, preverovať 

hypotézy, zisťovať podmienky riešiteľnosti a počet vyhovujúcich riešení. Takto dochádza 

u žiakov k rozvíjaniu tvorivosti, nápaditosti a predstavivosti. Zároveň sa žiaci učia formovať 

otázky, hľadať vzťahy, argumentovať, otvorene komunikovať, spolupracovať, verifikovať 

výsledky a aj odstraňovať chyby. Učiteľ mal by vždy vytvoriť priestor na diskusiu, 

vyslovovanie a overovanie hypotéz, mal by ich viesť k vyriešeniu problému, sformovaniu 

záveru a následnému zosumarizovaniu. Rozvíja sa tak ich kritické myslenie, dôvtip, 

samostatnosť a poznávacie schopnosti. Žiaci sa neuspokojujú iba s jedným postupom, ale 

hľadajú ďalšie spôsoby, neobvyklé, nové, jednoduchšie alebo kratšie riešenia. Námety úloh a 

ich riešenia  môžu nájsť v elektronickej zbierke: https://lnk.sk/lcmt a tiež si môžu pozrieť aj 

náučné videá: https://lnk.sk/axk , https://lnk.sk/ptv , https://lnk.sk/ftpz.  

 

       V predmete informatika navrhli zamerať sa na zjednocovanie  a skvalitnenie úrovne 

vedomostí a zručností  žiakov pri práci s PC na základe zvládnutia základov algoritmizácie 

a následne prejsť na tvorbu zložitejších algoritmov s cieľom ich realizácie v programovacom 

jazyku. Ďalej je potrebné, aby žiaci vedeli využívať kresliaci program PROFICAD, následne 

by sa zlepšila ich práca s návrhmi obvodov ARDUINO, ktorú by si overili simuláciou 

v programe TINCERCAK. 

 

       V rámci odborných predmetov učitelia navrhli viesť žiakov k aktívnemu využitiu  

programov Multisim, Flash MX 2004, FLASH  CZI 5.5, GYMP, PROFICAD, ZONER 

PHOTO STUDIO , TINITAKE  a ďalších programov s cieľom ich efektívneho využívania aj 

v praxi.  

 

        K bodu 5:   Diskusia 

 

        V rámci diskusie sme sa na stretnutí zaoberali jednotlivými návrhmi  využitia 

dynamických  grafických a PC programov, vhodných dynamických apletov a ďalších 

názorných pomôcok na  kvalitnejšie sprístupnenie nových poznatkov, zručností a vedomostí 

žiakom.  Diskutovali sme ako  prepojiť témy v jednotlivých predmetoch so zameraním              

na realizáciu konkrétnych úloh. 
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Závery a odporúčania: 
Uznesenie: 

Členovia  pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami vzali na vedomie: 

a) analýzu a identifikáciu problémov a ťažkostí žiakov s učením sa, 

b) návrhy na využitie konkrétnych  dynamických grafických   a PC programov, 

            dynamických apletov a názorných 2D a 3D pomôcok na kvalitnejšie sprístupnenie 

            nových poznatkov, vedomostí a zručností žiakom. 
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