Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
PROJEKTOVÁ VÝUKA V PRAXI
vzdělávací akce č. 1319
akreditace MŠMT č. j. MSMT-26067/2018-1-760
URČENO:

pedagogickým pracovníkům ZŠ a DDM, vychovatelům ŠD

LEKTORKA:

Mgr. Libuše Přílučíková – učitelka ZŠ, v pedagogické praxi se zaměřuje
zejména na projektovou výuku; externě vyučuje na PdF Ostravské
univerzity předmět teorie a praxe projektové výuky na 1. stupni ZŠ

TERMÍN:

středa 10. dubna 2019

ČAS:

9 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h)
počítáme s kratší přestávkou na oběd

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9. Pěší chůzí od vlakového a autobusového
nádraží 15 minut chůze. Parkování doporučujeme na Parkovišti Univerzitní
park, ul. Březnická.

8 vyuč. hodin

OBSAH:
Praktická dílna, která poskytne učitelům základní materiál pro projektovou výuku na základní
škole, případně ve ŠD či v DDM.
Dílna
je především
zaměřena na principy realizace projektové výuky ve školní
praxi, upozorňuje na přednosti a úskalí projektů, nabízí i náměty na konkrétní
projektové činnosti s žáky. Všechny ukázkové projekty byly realizovány v praxi, lze na nich
detailně rozebrat klady a zápory. Témata jsou zvolena v souladu s ŠVP, většinou jsou zaměřena
na environmentální výchovu či dědictví národa (lze využít ve výuce Člověk a jeho svět). Součástí
semináře je i výměna zkušeností a závěrečná diskuze.
Program:
1. Seznámení s projektovou výukou obecně, rozdíl mezi klasickou výukou, integrovanou
tematickou výukou a projektovou výukou (odkazy na historii a literaturu), komunitní škola;
2. Proč zařazovat projektovou výuku do vyučování - její přednosti i negativa, cíle (emocionální,
kognitivní, morálně-volní-postojový);
3. Typy projektů /podle počtu účastníků - individuální, kolektivní: skupinové, třídní, ročníkové,
více-ročníkové, celoškolní;
4. Kompetence, obohacené prostředí, partnerské organizace;
5. Mezipředmětové vztahy, pomůcky, aktivity;
6. Výstupy projektů - co je a co není výstupem projektu;
7. Ukázky projektů - prezentace vybraných projektů ukázky z praxe, činnosti a aktivity lze
využít v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (environmentální výchova, dědictví národa);
8. Hodnocení a sebehodnocení žáků, propagace a "jak je dobré umět prodat to, co děláme".
CENA:
800 Kč; nejsme plátci DPH; oběd není v ceně
UZÁVĚRKA:
29. 3. 2019
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

