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Výzkumný problém
Zda můžeme vypracovat takový systém pro
individuální výuku matematiky s podporou ICT,
pomocí něhož bychom mohli zlepšit úroveň
osvojení vybraných kompetencí, zejména těch,
které žáci ovládají nejhůře?

Teoretická východiska
Máme k dispozici:
• identifikace matematických kompetencí na
úrovni střední školy;
• taxonomie vzdělávacích cílů (Bloom, Niemierko
atd.), teorie programovaného učení, konstrukce
vzdělávacího systému v eLearningovém prostředí;
• možnosti využití ICT a eLearningu v matematice
– matematický software (Geogebra a další).

Hlavní cíl disertační práce
Cílem disertační práce je příprava a hodnocení
systému pro individuální výuku matematiky
s využitím ICT. Základem je eLearningový kurz,
který obsahuje výukový modul rozvíjející
matematické kompetence žáků. Je obohacený
prvky programovaného učení, ve kterém
funguje princip spočívající v postupném
zvyšování úrovně náročnosti.

Hlavní cíl disertační práce
• Testovaný systém, jehož součástí je eLearningový kurz,
řídí učení žáka pomocí LMS (Learning Management
System) na základě principů programovaného učení
podle algoritmu, který navrhla autorka.
• Testovaný didaktický nástroj je v souladu s polskými
učebními osnovami z matematiky.
• Očekávaným výsledkem je zdokonalení výukového
procesu a získání lepších výsledků v předmětu
Matematika. Předpokládám, že v závěrečném testu
budou mít žáci, učící se s využitím systému
„Matematyka z Moodle“, lepší výsledky než ti, kteří
nepoužívají tento systém.

Systém pro individuální výuku
matematiky „Matematyka z Moodle“

Postup ADDIE

Analýza současného stavu studované
problematiky
V této etapě byly stanoveny výukové cíle
vytvářeného systému a očekávané výsledky.
Rovněž se rozhodovalo, jaký mechanismus
vybrat pro předávání nových znalostí
(eLearningový kurz nebo počítačové programy).
Byla provedena analýza úrovně matematických
kompetencí u studentů středních škol v Polsku a
výběr matematických úkolů pro tvořený systém.

Návrh systému „Matematyka
z Moodle“

Struktura systému „Matematyka z Moodle”

Uplatnění didaktických principů
Modul MatLearn zohledňuje četné pedagogické teorie:
behaviorismus, konstruktivismus a taxonomii vzdělávacích cílů
dle Niemierka. Obsahuje rovněž elementy programovaného
učení dle Skinnera.
Kromě didaktických požadavků byly zapracovány metodické
požadavky, vztahující se k eLearningovému procesu výuky. Bylo
přijato pravidlo, podle něhož se maximálně využívají různorodé
vyučovací metody:
• sdělovací metody;
• aktivizující metody;
• programované metody;
• praktické metody.

Implementace eLearningového kurzu
Ve fázi implementace byly studijní materiály instalované na platformu
Moodle www.matlearn.pl. V rámci pilotního výzkumu probíhaly
pohovory s učiteli matematiky a autorka se seznámila s jejich dotazy a
návrhy.
Cílem pilotního výzkumu bylo:
• odhalení nepřesných formulací v testových úlohách;
• odhalení nepřesných formulací ve věcném obsahu eLearningového
kurzu;
• ověření fungování modulu MatLearn;
• ověření obsahu výuky na úrovních taxonomie vzdělávacích cílů
v modulu MatLearn;
• ověření míry porozumění testovým úlohám;
• ověření a potvrzení obsahu testových úloh;
• verifikace správného pořadí otázek v testu;
• verifikace délky trvání testu.

Hlavní experiment
Byly přijaty následující zásady:
• dvě třídy s podobným počtem žáků (29);
• dvě třídy dosud vyučované jedním učitelem;
• dvě paralelní třídy v rámci dané školy;
• dvě třídy s podobným průměrem známek
z matematiky na konci předposledního ročníku;
• dvě třídy s podobnou úrovní počátečních znalostí
z matematiky stanovenou na základě pretestů;
• v kontrolní a experimentální skupině musí být
podobný počet děvčat a chlapců.

Hlavní experiment
• Výzkumný vzorek se skládal z 58 žáků a byl rozdělen do dvou
skupin se stejným počtem žáků. Obě skupiny pracovaly s ICT.
Experiment proběhl v rámci doučování z matematiky v obou
skupinách.
• Experimentální skupina pracovala v eLearningovém kurzu
4 hodiny týdně doma a 2 hodiny ve škole. Kontrolní skupina
měla 2 hodiny vyučované tradičně ve škole s využitím ICT
(programu GeoGebra) a 4 hodiny samostatné práce doma
bez přístupu do eLearningového kurzu. Doučování v obou
skupinách se konalo podle stejného scénáře. Zapojení žáků
do experimentu bylo dobrovolné. Údaje a výsledky z testů
pro každou etapu prací byly uloženy do databáze a následně
zpracované v MS Excel.

Hlavní experiment
Testované hypotézy
• H1 Při použití navrženého eLearningového kurzu z matematiky se
zvýší matematické kompetence ve srovnání s žáky, kteří pracují
konvenčními metodami.
• H2 Rozvoj matematických kompetencí s použitím eLearningového
kurzu z matematiky má vliv na výsledky v posttestu ve vybraných
oblastech matematiky:
- funkce a jejich vlastnosti;
- analytická geometrie;
- planimetrie a stereometrie.
• H3 Existuje závislost mezi výsledky v posttestu a motivací žáků.
• H4 Existuje závislost mezi výsledky v posttestu a průměrným
hodnocením na konci druhého ročníku.
• H5 Výuka pomocí navrženého eLearningového kurzu z matematiky
má vliv na trvalejší osvojení matematických kompetencí žáků.

Výsledky experimentu
Z výsledků pretestu, posttestu a retestu bylo
počítáno, zda jsou výsledky naučení u kontrolní a
experimentální skupiny odlišné. A zda lze usuzovat o
zlepšení výsledků u experimentální skupiny, jejíž žáci
se připravovali pomocí eLearningového kurzu.
Analýza výsledků testů ukázala, že
• žáci ES dosáhli vyšší úrovně matematických
kompetencí než žáci KS celkově i v jednotlivých
testovaných oblastech matematiky (Funkce a jejich
vlastnosti, Analytická geometrie, Planimetrie a
stereometrie).

Výsledky experimentu

Aritmetický průměr výsledků pretestu, posttestu a retestu

Výsledky experimentu
Pro relativní efekt učení lze říct, že existuje závislost:
• mezi výsledky v posttestu a motivací žáků; korelace je
významná.
Je-li motivací žáka maturita z matematiky, pak výsledky
v posttestu jsou lepší.
• mezi výsledky v posttestu a průměrným hodnocením
na konci druhého ročníku; korelace je významná.
Je-li průměrné hodnocení žáka na konci druhého ročníku
vyšší, pak výsledky v posttestu jsou lepší.

Výsledky experimentu
• Na závěr experimentu hodnotili eLearningový kurz pro přípravu
k maturitní zkoušce z matematiky žáci ES a učitelé matematiky
středních škol z území města Katovice.
• Žáci posuzovali, jak se jim pracovalo se studijními materiály kurzu
celkově, které tematické okruhy se jim líbily nejvíce, které
komponenty kurzu hodnotili pozitivně a proč. Většina žáků (25
z celkového počtu 29) odpověděla, že kurz je motivoval k dalšímu
prohlubování znalostí v matematice. Všichni žáci ES jsou
přesvědčeni, že informace a dovednosti, získané během kurzu,
budou užitečné pro složení maturitní zkoušky.
• Učitelé (30 respondentů) vyplňovali anketu, jejíž otázky byly
sestaveny na základě kritérií, jak vytvořit dobrý on-line kurz.

Vědecký přínos získaných výsledků
Realizaci programovaného učení zajišťovaly v minulosti tzv.
zmatené knihy, vyučovací stroje nebo programované
učebnice. Dneska tento způsob učení realizujeme pomocí ICT
a eLearningu, např. v LMS Moodle. Dle poznatků autorky jsou
principy programovaného učení poprvé využity pro
eLearningovou výuku matematiky na střední škole.
• Byla zdokonalena platforma LMS Moodle a díky novým
prvkům MatLearn, vloženým do eLearningového kurzu,
došlo ke zlepšení úrovně vybraných matematických
kompetencí.
• Byla rozvinuta metodika výuky matematiky pomocí systému
pro individuální výuku matematiky „Matematyka
z Moodle“, který je součástí eLearningového kurzu s prvky
programovaného učení.

Praktická hodnota získaných výsledků
Praktická hodnota získaných výsledků spočívá ve
• vytvoření autorského kurzů z matematiky, který
obsahuje nové, dříve se nevyskytující prvky
zvyšující efektivitu výuky;
• uvedení metodických doporučení pro pedagogy,
kteří realizují distanční nebo počítačem
podporovanou výuku výše uvedených kurzů.
Osobním přínosem autorky je vypracování
autorského kurzů s prvky programovaného učení
včetně navržení metodiky vedení kurzu pro učitele.

Koncepce dalšího rozvoje
Pozorování a závěry získané v průběhu pedagogického experimentu
přinesly koncepce dalšího rozvoje a možnosti praktického zdokonalení:
• dokončení metodického průvodce pro učitele ;
• provedení dlouhodobého výzkumu v kompletním eLearningovém
kurzu (8 učebních jednotek) na střední škole ve větší skupině žáků;
• vypracování systému pro individuální výuku matematiky
„Matematyka z Moodle“ v celém cyklu na základní a pokročilé úrovni
střední školy;
• vypracování didaktických a metodických požadavků pro eLearningový
kurz v celém cyklu výuky matematiky na základní a pokročilé úrovni
střední školy;
• provedení dlouhodobého výzkumu celého cyklu výuky matematiky
na střední škole na velkém výzkumném vzorku;
• analýza výsledků maturity z matematiky u skupiny, která absolvovala
eLearningový kurz z matematiky, s výsledky maturitních zkoušek
z matematiky v kraji/Polsku;

Koncepce dalšího rozvoje
• analýza výsledků maturity z matematiky u skupiny, která
absolvovala eLearningový kurz z matematiky, s výsledky
maturitních zkoušek z matematiky v kraji/Polsku;
• sledování výukové trajektorie žáka na platformě Moodle;
• přizpůsobení kurzu s modulem MatLearn možnostem sociálních
sítí (Skype, Netmeeting, Clickmeeting apod.), mobilním zařízením,
jiným dostupným bezplatným platformám např. eFront využívaným
v polských školách;
• přizpůsobení navrženého systému učení jiným
předmětům/obsahům v polských středních školách;
• provedení podobného výzkumu pro jiné předměty (přírodní nebo
humanitní vědy) a jiné typy středních škol.
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