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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: matematická gramotnosť, nadväznosť predmetov, úpravy výrazov, dištančné 

vzdelávanie   

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na hľadanie príčin nižšej úrovne žiakov pri úpravách výrazov 

v elektrotechnike ako aj súvislosti matematickej gramotnosti s vyučovaním odborných predmetov. 

 

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

 úpravy rovníc a výrazov – ako predpoklad k riešeniam príkladov z elektrotechniky 

 návrhy riešenia na zvýšenie matematickej gramotnosti v súvislosti s odborným vzdelávaním  

 diskusia k návrhom  

 

Základnou témou pedagogického klubu bola matematická gramotnosť. Matematická gramotnosť 

predstavuje schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku v rôznych súvislostiach. 

V odborných predmetoch, ktoré žiaci majú vo svojich osnovách sa často využívajú matematické 

vzorce, vzťahy, operácie a funkcie. S technickými výkresmi, geometrickými útvarmi a výpočtami sa 

študenti pravidelne stretávajú nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na odbornom výcviku. Preto 

úroveň matematickej gramotnosti žiakov ovplyvňuje aj vyučovanie nosných odborných predmetov. 

Rovnice, výrazy a ich úpravy sú predpokladom pre riešenie úloh v elektrotechnických predmetoch. 

Žiaci majú problém vyjadriť neznámu zo vzorca. Nevedia si pod premennými predstaviť číselnú 

hodnotu. Tieto nedostatočné zručnosti majú už prváci prichádzajúci zo základných škôl. Vzhľadom 

na hodinové dotácie matematiky a odborných predmetov nie je dostatočný priestor na precvičovanie 

ekvivalentných úprav rovníc a vzorcov. Preto vyučujúci hľadajú možnosti ako žiakom ozrejmiť 

úpravy odborných vzťahov. Dosadením číselných hodnôt do vzorca sa javí ako najprijateľnejšia 

alternatíva pri riešení príkladov z odbornej praxe. V takýchto výrazoch a rovniciach už majú žiaci 

menší problém s vyjadrením neznámej premennej. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
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Vyučujúci sa zamerali na predstavivosť matematického vzťahu z hľadiska predmetu elektrotechnika. 

Pri jednotlivých vzťahoch a vzorcoch poukázali na ich konkrétne aplikačné uplatnenie. Názorný 

príklad bol výpočet kapacity kondenzátora. Pri jednotlivých krokoch výpočtu zistili, že žiaci majú 

menšie nedostatky pri riešení aj v premenách jednotiek a úpravách výrazov so zlomkami.  Preto sa 

učitelia v rámci hodín dištančného vzdelávania (Edupage, Discord, Skype) viac zamerali na 

spomenuté nedostatky a ich odstránenie. Pre lepšie pochopenie danej problematiky využívali aj 

odborné videá z youtube.   

Členovia klubu v diskusii zadefinovali  konkrétne príklady a ich riešenia, ktoré sú vhodné na názorné 

riešenia praktických úloh z daných predmetov. Zhodli sa v tom, že do učebných materiálov je 

potrebné žiakom pridávať vzorové príklady spolu s komentárom postupu ich riešenia. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu zhrnú svoje požiadavky na matematické zručnosti žiakov v rámci svojich predmetov 

a prekonzultujú ich s učiteľmi matematiky. V spolupráci s členmi klubu matematickej gramotnosti 

budú hľadať spoločné riešenia pre zvýšenie kompetencií a zručností žiakov v 

matematických oblastiach a témach potrebných pre vyučovanie elektrotechnických predmetov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  03. 11. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


