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Úvod: 

     Činnosť klubu matematiky a práce s informáciami vychádzala z potrieb jeho 

členov a z plánu činnosti v 2. polroku školského roka 2021/2022. Zameriavala sa 

na rozširovanie a prehlbovanie  vzájomnej komunikácie a  kooperácie pedagógov,            

na výmenu  skúseností  a na činnosti, ktoré sa týkali výchovy a vzdelávania 

v predmetoch, ktoré vyučujú. Veľká pozornosť bola venovaná analýze príčin nízkej 

úrovne matematickej gramotnosti a IKT zručností študentov školy,  hľadaniu 

riešení a spôsobov  na odstránenie nedostatkov, možnostiam, ktoré rozvíjajú 

a podporujú  uvedené zručnosti.  

     Dôležitou témou jednotlivých stretnutí bolo využívanie IKT vo vyučovacom 

procese na sprístupňovanie učiva študentom, na  individualizáciu  a priame 

modelovanie  úloh, na opakovanie a fixovanie učiva formou elektronických testov 

a tiež aj na mobilizáciu študentov k efektívnym výkonom pri využívaní počítačov 

na štúdium a možnostiam prezentácie ich vlastnej práce. 
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     Dôležitým pojmom v školstve sa stala v súčasnej dobe  spolupráca, keďže práca 

nie je len individualistická, ale väčšina ľudí, ak spolupracuje, dokáže aj neskôr  

v zamestnaní pracovať v tímoch. Preto významnou témou ďalších stretnutí bolo 

kooperatívne učenie sa študentov ako moderný didaktický postup učenia sa,  

metódy, techniky, stratégie a aktivizujúce metódy rozvíjajúce kooperatívne 

zručnosti študentov.          

      

Kľúčové slová:  

výmena skúseností, diagnostikovanie problémov, IKT, moderné nástroje, práca 

s informáciami, matematická gramotnosť, matematické softvérové produkty 

a aplikácie, simulačné programy, moderné didaktické postupy - kooperatívne 

učenie sa študentov, vyučovacie aktivizujúce metódy, formy a stratégie, edukačný 

portál, didaktické pomôcky,  technika a softvér. 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu:  

     Písomný výstup vychádza z aktívnej spolupráce pedagógov na spoločných 

témach z matematiky, informatiky a niektorých odborných predmetov 

a z medzigeneračnej výmeny znalostí medzi mladšími a staršími pedagogickými 

zamestnancami pri ich priamej realizácií best practice z vlastnej vyučovacej 

činnosti. Cieľom písomného výstupu je zlepšenie úrovne  vzdelávacieho procesu 

na SOŠ automobilovej v Košiciach v súvislosti s témami matematickej, 

informatickej a počítačovej gramotnosti a poukázať aj na osvedčenú pedagogickú 

prax. 

 

 



Jadro: 

     Na úvodných stretnutiach členovia klubu diskutovali o  príčinách nízkej úrovne 

matematickej gramotnosti a IKT zručnostiach študentov na škole.   

     Medzi najčastejšie patrili: 

 nedôsledne prečítaný  a nesprávne pochopený text zadania úlohy,  

 chybná interpretácia a opis  myšlienkových postupov pri riešení úloh,  

 neschopnosť  oddeliť podstatné informácie od nepodstatných,  

 nepochopenie významu riešenia úlohy, 

 abstinujúce základné vedomosti a zručnosti z niektorých matematických a 

informatických tém,  

 použitie algoritmov riešenia úloh  len v jednoduchých úlohách, nie 

v zložitejších úlohách, 

 problémy pri čítaní grafov a pri grafickom zobrazení riešenia úlohy,  

 ťažkosti  pri úlohách s otvorenou odpoveďou alebo pri  ich samostatnom riešení, 

 neschopnosť diskutovať o počte riešení a zdôvodniť svoje tvrdenie  a ďalšie. 

    Jednou z možností ako eliminovať tieto nedostatky je využívať čo v najväčšej 

miere vo vyučovacom  procese  informačné   a komunikačné technológie – IKT. 

Škola ako sprostredkovateľ nových informácií má za úlohu oboznamovať študentov 

s týmito technológiami  a zavádzať ich do výučby na uľahčenie, zatraktívnenie 

vyučovacieho procesu. IKT  podporujú, spestrujú a sprístupňujú výučbu rôznymi 

spôsobmi, tvoria neodmysliteľnú súčasť vzdelávania, Sú  zamerané na zber, 

zaznamenávanie, spracovanie a výmenu informácií s cieľom sprístupniť 

informácie.  IKT v praxi využívajú média  ako sú televízor, rádio, DVD prehrávač, 

personálne počítače s multimediálnou podporou – notebooky, desktopy, 

prostriedky na digitalizáciu, snímanie, riadenie a meranie, internet a jeho služby, 

elektronické a programovateľné hračky – roboty a ďalšie. 

      Využitie IKT vo výchovno – vzdelávacom procese má niekoľko funkcií: 

1. motivačná funkcia: umožňuje sebarealizáciu študentov, 

2. informačná funkcia: oboznamuje študentov s využitím IKT pri riešení úloh,     

           umožňuje samostatné vyhľadávanie informácií a uľahčuje prácu pri riešení     

           zložitejších úloh, 

3. riadiaca funkcia: umožňuje konzultovať s vyučujúcim algoritmy úloh, 



4. racionalizačná funkcia: poskytuje diferencovaný prístup k práci a  spätnú väzbu, 

5. kontrolná funkcia: poskytuje učiteľovi možnosť posúdiť vedomosti študentov a  

            usmerniť ich ďalší postup,  

6. komunikačná funkcia: študenti pracujúci v nehomogénnych skupinách,           

    v ktorých navzájom diskutujú o riešeniach úloh, 

7. sociálna funkcia: učiteľ sa stáva  poradcom a navigátorom.  

     Obsahom vyučovania podľa ŠVP by mali byť myšlienkové procesy. Študenti by 

sa mali naučiť mnohým zručnostiam ako napríklad vedieť sa rozhodovať, mať svoj 

názor, vedieť riešiť problémy, vedieť sa učiť z viacerých zdrojov, vedieť 

prezentovať svoju prácu a myšlienky. Škola by mala študentov pripraviť na svet 

plný kooperatívnych vzťahov.  

     Pre kooperatívne učenie je charakteristické rozdelenie študentov do skupín 

podľa rôznych kritérií ako napríklad podľa záujmov, náročnosti úloh, náhodným 

alebo zámerným delením podľa nejakého pravidla atď. Študenti pracujú spolu 

niekedy v pároch a inokedy v malých skupinách, aby vyriešili spoločný problém, 

preskúmali spoločnú tému alebo stavali na spoločnom chápaní pri vytváraní nových 

nápadov alebo nových riešení úloh. Vzájomná kooperácia rozvíja ich sociálne a 

rozumové schopnosti, zlepšuje priebeh učenia sa, pričom výsledky jednotlivcov sú 

podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina profituje z práce svojich 

členov. To najdôležitejšie, čo by sa mali študenti naučiť v škole v súvislosti               

so svojou budúcou prácou, zamestnaním, ale aj v súvislosti s formovaním 

partnerských a rodinných vzťahov je schopnosť  spolupracovať na spoločnej úlohe, 

vytvárať prostredie pre spoločné zdieľanie a potlačiť individualizmus v prospech 

celku. 

     Najlepšie podmienky pre učenie majú študenti vtedy, ak sú vystavení  

primeraným nárokom, ktoré rozširujú rozsah ich poznania a nabádajú ich, aby 

prekročili hranicu svojho chápania. Úspech v učení závisí od komunikačného 

rámca, ktorý určuje učiteľ a je vyjadrený otázkami typu: Čo vieš a čo potrebuješ 

vedieť? Koho a čoho sa to týka? K čomu sa chceš dopracovať? Čo chceš urobiť? 

Aké prekážky v tom bránia? Ako sa tam chceš dostať? Kto alebo čo ti pri tom 

pomôže? Akými cestami pôjdeš? Ako poznáš, že si tam dospel? ... a iné. 

 



Komunikačný rámec pomáha študentom:  

 vyjadriť to, čo je známe, 

 dosiahnuť nové pochopenie „myslením nahlas“, vyjadriť vlastné nápady a 

myšlienky, 

 reflektovať výsledky zvažovaním toho, čo sa naučili a výmenou myšlienok  

s ostatnými žiakmi a dospelými (Hajrová 2014). 

 Medzi základné znaky kooperatívneho učenia sa patria ( Kasíková 2010): 

1. Pozitívna  vzájomná závislosť členov:  študenti zistia, že jeden druhého potrebujú, 

aby splnili úlohu, ktorú skupina dostala. Majú stanovené spoločné ciele a spoločné 

zdroje, odmenu za splnenie cieľov, každému študentovi je priradená rola v skupine.  

2. Podporná interakcia tvárou v tvár:  študenti sa vzájomne učia tak, že si pomáhajú, 

vymieňajú si informácie, vysvetľujú spolužiakom, vzájomne diskutujú  a podporujú 

úsilie učiť sa. 

3. Individuálna  zodpovednosť: výkon každého študenta sa posudzuje v krátkych 

časových úsekoch a výsledky sa oznamujú celej skupine i študentovi.  

4. Zručnosť pre prácu v malej skupine: skupiny nemôžu fungovať účinne, ak študenti 

nemajú primerané sociálne zručnosti na spoluprácu a vzájomnú interakciu, alebo 

tieto zručnosti nevedia využiť. Medzi spomínané zručnosti patria: vodcovstvo, 

rozhodovanie, budovanie dôvery, komunikácia a zručnosti na zvládnutie 

konfliktov. 

5. Reflexia skupinovej činnosti : skupiny potrebujú čas na diskusiu o tom, ako 

napredujú k svojim cieľom a ako udržujú vzájomné, efektívne pracovné vzťahy.     

Učitelia tiež sledujú spoločnú činnosť skupín a celej triede spätnú väzbu. 

 

Medzi najčastejšie využívané metódy, techniky a stratégie kooperatívnych činností 

patria (Kasíková 2010): 

Metódy: diskusia, mysli – spoj sa s druhým – zdieľaj, riešenie problému, práca na 

produkte, simulácia, rolové hry. 

Skupinové techniky sa začleňujú do základných typov: 

 vzťahujúce sa hlavne ku kognitívnym cieľom, 

 zamerané na kreatívne ciele, 



 rozvíjajúce individuálne alebo skupinové vedomie, osobnostný rast, 

komunikatívne zručnosti, odstraňovanie interpersonálnych bariér. 

Príklady techník kooperatívnej činnosti ( Kasíková 2010): 

kontrolovaná diskusia, diskusia krok po kroku, bzučiace skupiny, snehová guľa, 

prekrížené skupiny, skupiny do podkovy, skladačka alebo kruh expertov, akvárium. 

Efektívne kooperatívne stratégie vytvára učiteľ vhodných výberom metód 

a skupinových techník. 

Výsledky kooperatívneho učenia ukazujú (Hajrová 2014):  

 vyššie výkony a zlepšenie miery uchovávania v pamäti,  

 hlbšie porozumenie a kritické myslenie, 

 dlhší aktívny učebný čas a menej vyrušovania, 

 vyššiu výkonovú a vnútornú motiváciu učiť sa, 

 vyššiu schopnosť nazerať na situácie z rôznych hľadísk, 

 pozitívne a stimulačné vzťahy k rovesníkom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, 

pohlavie,    schopnosti, spoločenskú triedu, prípadne hendikep, 

 vyššiu mieru spoločenskej podpory okolia,   

 lepšiu psychiku, 

 pozitívnejšie postoje k vyučovacím predmetom, učeniu a škole, 

 pozitívnejší postoj k učiteľom. 

     Ďalšou z možností ako ľahšie dosiahnuť vytýčené ciele je využívanie názorných 

pomôcok vo vyučovacom procese. Učiteľ môže pomocou nich dávkovať nové 

informácie a poznatky jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, sledovať a vyhodnocovať 

porozumenie jednotlivých činností a procesov, riadiť priebeh nasledujúcich 

učebných činností, získavať spätnú väzbu. Vo všeobecnosti využívanie 

didaktických pomôcok pomáha pri kvalitatívnom aj kvantitatívnom rozvoji 

študentov, utvára podmienky pre optimálny priebeh individuálneho poznávacieho 

procesu s ohľadom na psychický vývoj, skúsenosti, schopnosti a individuálne 

zvláštnosti študenta. Ich prostredníctvom sa učivo prezentuje, konkretizuje 

a znázorňuje a tým sa rozvíja lepšia predstavivosť a zvyšuje sa aktivita a  

vedomostná úroveň žiakov, ich  samostatnosť a tvorivosť,  čo prispieva  

k vytváraniu postojov, návykov schopností a celkovému formovaniu žiakov.  



Medzi často využívané didaktické pomôcky, aplikácie respektíve simulačné 

programy patria: technické schémy, tabuľky, obrázky a transparenty, grafy 

známych funkcií, vývojové diagramy, mentálne a pojmové mapy, dataprojektory, 

modely geometrických telies, počítačové aplikácie umožňujúce simuláciu 

sieťových a elektrických  zapojení, aplikácie Geogebra, Desmos, Derive a iné. 

Na hodinách matematiky sú využívané materiály a online nástroje z rôznych 

webových portálov ako napríklad: www.zborovna.sk, www.planetavedomosti.sk, 

www.youtube.com, www.itakademia.sk 

 Na hodinách informatiky a niektorých odborných predmetov je využívaný pri 

návrhu PC siete na simuláciu a zapájanie  elektronických obvodov simulačný 

programu Cisco Packet Tracer. Je to inovatívny sieťový simulátor   na budovanie 

jednoduchých aj zložitejších sietí pozostávajúcich z rôznych zariadení – ako 

napríklad počítačov, smerovačov a prepínačov a iných častí. Ide o výukové 

prostredie, ktoré veľmi reálne simuluje možnosti návrhu siete a umožňuje aj 

nastavenie parametrov jednotlivých zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/
http://www.youtube.com/
http://www.itakademia.sk/


Na elektroniku je vhodný Tinkercad Circuits  ako  interaktívny editor obvodov, 

pomocou ktorého môžu študenti skúmať, spájať a programovať virtuálne projekty 

s využitím veľkého množstva nástrojov simulovaných komponentov. 

Tinkercad Circuits je k dispozícii na akomkoľvek 

počítači s internetovým pripojením a predstavuje 

bezkonkurenčný zdroj pre elektronické 

vzdelávanie. 

 

 

    

 

 

   Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov: 

    Rozvoj IKT zručností, matematickej  a informatickej gramotnosti je nutné 

realizovať aj v rámci medzipredmetových vzťahov s prepojením na už získané 

poznatky a vedomosti, taktiež je potrebné pracovať s modernými interaktívnymi 

didaktickými prostriedkami a digitálnymi technológiami. V diskusiách členovia 

klubu dospeli k tomu, že je nutné zvyšovať  úroveň matematickej gramotnosti a 

digitálnych zručností u študentov.  

Členom klubu odporúčame:  

 preferovať moderné didaktické prostriedky, modernú didaktickú techniku vo 

vyučovaní aj rôzne námety didaktických hier, projektového vyučovania, 

problémového vyučovania, kooperatívneho vyučovania, brainstormingu a 

rozvíjať u žiakov digitálne zručnosti pri práci s modernými didaktickými 

prostriedkami, 

 tvoriť rôzne aktivity k práci s video ukážkou prostredníctvom využitia 

didaktickej techniky dostupnej na škole, 

 pracovať s digitálnymi technológiami a efektívne ich zaraďovať do 

vyučovacieho procesu, 

 naďalej využívať učenie pomocou videa, učenie pomocou interaktívnych 

pomôcok, vzdelávanie cez sociálne médiá, rôzne internetové stránky, ktoré sú  



vhodné pre vyučovanie matematiky, informatiky, aplikovanej matematiky, 

aplikovanej informatiky a niektorých odborných predmetov 

 naďalej oboznamovať  študentov s možnosťami práce  s počítačovými 

aplikáciami umožňujúcimi simuláciu sieťových a elektrických zapojení, 

s matematickými aplikácie Geogebra, Desmos, Derive a iné, 

 rozvíjať u žiakov ich digitálne zručnosti prostredníctvom využívania rôznych 

digitálnych technológií, 

 aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou, 

 postaviť matematické a informačné vzdelávanie na zručnostiach potrebných pre 

praktický život (rozvíjať zručnosti pre uplatnenie v živote), 

 vytvárať u žiakov na vyučovaní aj priestor na rozvoj tvorivosti, kritického 

myslenia a ďalších sociálnych zručností pri inovatívnom prístupe k vyučovaniu, 

  zaradiť vytvorené pracovné listy, obrazové a textové pomôcky do výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 preferovať moderné vyučovacie metódy, ktoré majú aktivizujúci vplyv na žiaka 

a viac využívať inovatívne prístupy, ktoré majú motivujúci charakter a rozvíjajú 

tvorivosť a samostatnosť v myslení, ako aj tímovú spoluprácu. 
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