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Správy

11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová

Témy projektového vyučovania

Stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na Témy projektového vyučovania

Členovia pedagogického klubu sa zamerali na výmenu skúseností zavádzania projektového vyučovania vo

výučbe.



Illavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebebu stretnutia:

• Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Na stretnutí PK sa stretli pedagogickí zamestnanci, ktorí sú členmi klubu. Oboznámili sa
sjednotlivými bodmi priebehu PK.

• Témy projektového vyučovania vo výučbe predmetov dejepis a občianska náuka
Členovia pedagogického klubu analyzovali obsah, cide a prínos zavádzauia projektového
vyučovania v predmetoch dejepis a občianska náuka vjednotlivých ročníkoch.
Následne diskutovali o vyučovacích metódach používaných vo vyučovaní, predovšetkým so
Zameraním na dištančnú formu vyučovania a online hodiny.

Členovia PK najskór analyzovali teoretické východiská využitia projektových metód:
Využiť projekt ako typ vzdelávacej stratégie založenej na aktívnom prístupe žiaka
k vlastnému učeniu. Projektové vyuěovanie umožňuje:

- napĺňaf potreby a záujmy žiaka,
- rozvíjat‘ schopnosti žiaka,
- posilňovat‘ sebareguláciu žiaka,

- realizovat‘ zmenu rolí učitel‘a a žiaka,
- realizovat‘ tímovú spoluprácu,

- aktualizovat‘ školské podnety,
- uplatňovat‘ interdisciplinaritu /urnožňuje celistvé poznanie/ a orientáciu na prezentáciu.

Vzhľadom na prezentovanie žiackych projektov v online foťme v čase dištančného vzdelávania
sme diskutovali o kritériách, ktoré berieme do úvahy pri hodnotení projektov. Členovia PK sa
zhodli predovšetkým na nasledujúcich kritériách úspešnosti:

- spolupráca pri prezentácii

- vecnost‘

- Úplnosť
- štruktúrovanost‘ prejavu
- použitie terminológie

- plynulost‘ prejavu, spisovnost‘, neverbálne zložky prejavu
- samostatnost‘ prejavu

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia klubu si rozdelili úlohy v rámci činností klubu so zameraním na metódy projektového

vyučovania
Historický seminár — v rámci projektového vyučovania žiaci pracovali na projektoch zameraných

na dej iny 20.storočia — totalitné systémy a diktatúry
- V rámci dištančného vzdelávania využívali prácu s historickými prameňmi predovšetkým v digitáln

podobe
- Projektové vyučovanie viedlo k uplatneniu kritického myslenia, k rozvoju zručností a

spásobilostí v oblasti digitálne gramotnosti, ako aj k zapojeniu a uplatncniu prierezových tém, med álnej
multikultúrnej výchovy



Občianska výchova v praxi 3. a 4. ročník:
- V rámci dištančného vzdelávania členovia PK porovnávati obsah projektov, ktoré realizovali

na hodinách — Projekt zameraný na Občiansku angažovanosf— rozvoj digitálnych kompetencií,
finaněnej gramotnosti a čitatel‘skej gramotnosti
V rámci 4.ročník projekt zameraný na Ekonomické problémy súčasnosti — predovšetkým rozvoj
finaněnej gramotnosti.

12. Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na d‘alšie stretnutie pedagogického klubu si členovia naštudujú:

Moderné vyučovacie postupy, výmena skúseností z vyučovacích hodín
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