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Správy

1 1. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová

Témy projektového vyučovania

Spósob realizácie, kritéria pre priebežné hodnotenie a celkové vyhodnotenie projektových prác



Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

. Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Clenovia PK sa v úvode zaoberali témou Projektového vyučovania - Spósob rcalizácie, kritéria pn
priebežné hodnotcnie a celkové vyhodnotenie projektových prác

. Analýza súčasného stavu
V rámci jednotlivých projektových hodin pri hodnotení využívame viaceré spósoby. Hodnotenic

projektového vyučovania má pre žiakov veľký význam. Učiteľ hodnotí ich priebežnů a výstupnú

prácu; nielen to, či žiaci odovzdali riešenie, či žiaci použili správne postupy, ale aj ich

fantáziu a originalitu pri práci. Najčastejšie pozostáva hodnotenie projektov z viaccrých krokov:

Reflexívnc hodnotenie — hodnotenie na základe celkového dojmu.

Kriteriálne hodnotenie — na základe vytvorcných kritérií posudzujeme jednotlivé projekty. Do úvalr

sa bene:

- schopnosť prezentovať svoju prácu písonrne aj verbálne s použitím informačných

a komunikačných teehnológií

- zostaviť základné písomnosti v elektronickej podobc s pnimeranou formálnou úpravou,

- identifikovat‘ a popísať problém, podstatu jav~i,

- navrbnúť postup riešenia problému a spracovať postup,

- získať rózne typy informácií, zhromažd‘ovat‘, triediť a selektovať ich,

- na základe získaných informácií formulovať jednoduché závery,

- na dostatočnej úrovni spracovávat‘ fotodokumentáciu,

• Obsahová náplň činností pedagogického klubu

Čltuuvia PK di~kuĹuvali a vymi~ňali ~‚i bkúbtiivsli ulďadum Léuty ltuditvLtuia yiujtkwvéliu

vyučovania. Konštatujeme, žcjc potrebné doplniť stanovené knitériá aj d‘alšími aspektami /začlenil

sme ich do HIS a POV/:

a, Porovnávanie (komparácia) projektového vyučovania s tradičnýxn vyučovaníin.

- pri [radičnom vyučovaní sa hlavný dóraz kladie na osvojenie si čo najväčšieho množstva

učiva, menej pozornosti sa vcnuj e tvorivosti žiakov. Ide oj edinečnú príležitosť rozvij ať

potenciál žiaka. Pri projektoch je prioritou rozvíjať spolu s učivom schopnosti, záujem a

najmä tvorivosť žiakov.

b, Pri realizácii projektu sa rešpektujejedinečnosť osobnosti žiaka, rozvíja sajeho

pozitívne sebahodnotenie a formujú sa vzt‘ahy žiak -žiak a učiteľ — žiak. Rozvíja sa sehopnosť

riešiť problémy a kornunikovať s okolím, schopnosť hl‘adať a spracovávať informácie.

c, V projekte je vyučovanie zamerané na produkt žiakovej práce. Vychádza sa pri ňom zo

záujmov žiakov, je im umožnená kooperácia s mými žiakmi. Žiak má možnosť zasahovať do

priebehu vyučovacej hodiny, zatiaľ čo pri tradičnom spůsobe vyučovania niadi a usmerňuje

čiimosť žiakov učitel‘.

D, žiak v prípade projektu preberá zodpovednosť za svoju prácu. Aktívne rieši projekt,

pričom spolupracuje so spolužiakmi.

Závery a odporúčania:

Koordinátoika Mgi. G. Mam uščúková zhrnula pniebeh sirelnuLia. Ďalšie s1re~nudc bude zameiaué na
tému Prostniedky hodnotenia čítania s porozumením.
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