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Správa o činnosti pedagogického klubu
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Správy

11. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kľúčové slová

Projektové vyučovanie realizované za podpory IKT

Analýza odbornej literatúry a dostupných zdrojov



Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

• Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu

Členovia PK sav úvode oboznámili s aktuálnou témou Projektové vyučovanie realizované

za podpory IKT.

. Analýza súčasného stavu
Členovia PK analyzovali a diskutovali formách a podobe realizovania projektových rnetód na
vyučovacích hodinách so zameraním na použitie IKT.
Pri analýze jednotlivých vyučovacích sme sa zhodli na torn, že používanie IXT — v našorn prípade

práca s interaktívnou tabuľou!róznorodé programy! a tabletmi má vel‘mi pozitívnu spätnú vázbu:
- rozvíjanie schopnosti kornunikácie a kooperácie (plánovanie práce, rozdeľovanie úloh, verejná

prezentácia výsledkov!
- rozvíjanic osobnosti a tvorivosti žiaka (voľba vhodného média na tvorbu a vyjadrcnic

svojich myšlienok, názorov),
- rozvíjanie formálneho a logického myslenia, spoznávanie metód na riešenie problémov
Primárnym cieľorn projektového vyučovania je aktívne zapoj iť žiakov do vyučovacieho procesu.

Snažíme sa vytvárať problémové scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o torn,

čo sa učia. Scenáre projektov sú len rámcové a důraz kladieme na samostatnosť a kooperáciu.
Realizácia projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia,

vnútornej motivácie, záujmov a potrieb.

V projektovom vyučovaní žiaci často bádajú a skúmajú. Je tu význanmá spolupráca rnedzi žiakrni.
Oproti bežným formám vyučovania dáva žiakom relatívnu voľnosť spoj enú s požiadavkou

na samostatnosť a kolektívnu prácu. Proiekt móže byt‘ krátkodobý alebo dlhodobý.
V rámci POV v 3. ročníku sme vytvárali projekty k témam z psychológie a sociológie. Na hodinách

HIS boli projektové aktivity zamerané na dejiny 20.storočia.

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Clenovia PK diskutovali o osobných skúsenostiach s využívanírn IKT v rámci projektovej činnosti.

Specifkky sme sa zamerali na skúsenosti s realizáciou projektovej činnosti v období striedania
prezenčného a dištančného vzdelávania. Zároveň sme analyzovali odbornú literatúru a dostupné
zdroje;

https;/ĺfphil.uniba.sk!fileadmin!fiD‘katedry pracoviska/kpeWprojektyĺprojekt Stanem sa uclTelom!A :ta
Andra~o~ica/1-13.j~df
- Clánok o informačných a komunikačných technológiách v dištančnom vzdelávaní
BOBOT, V. a kol.: Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní. Bratislava,
MPC, 2012

Diskutovali sme o využívaní IKT na vyučovacích hodinách;
- Metodika pri využívaní IKT v projektoch
- Vhodný výber multimediálnych pomócok a digitálnych zdrojov
- Príprava na vyučovaciu hodinu v rámci projektovej činnosti
- Modelové návrhy na prípravu projektových vyučovacích hodín Praktickej občianskej výchovy a

Historického seminára.

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia pripravia na tému Analýza

realizovaných aktivit, výmena skúsenosti.
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