ONLINE SETKÁNÍ: Co je to projekt?
Kdy:

10. října 2012 ve 20:00

Kde:

http://rvp.cz/informace/online-diskuze

Pořádá:
Metodický portál RVP.cz ve spolupráci s Katedrou chemie a didaktiky chemie,
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Webinář je určen učitelům 2. a 3. stupňů škol. Webinář je zdarma.
Stručná anotace:
Tato online diskuze se bude věnovat koncepci projektové výuky na školách. Společně se
zamyslíme se nad tím, zda záleží uplatnění této výukové metody na aktivitě učitele a jeho
úsudku, které téma je vhodné zpracovat touto metodou, nebo zda se učitel musí přizpůsobit
pevně stanovenému školnímu harmonogramu, který umístil projekty na konec roku. Upřesníme
si své znalosti o přípravě, realizaci a hodnocení projektů. A také dostaneme pár tipů, kde hledat
pomoc při organizaci projektové výuky.
Cílem setkání je ukázat, že projektové vyučování je stále aktuální vyučovací metodou, která
ovšem žádá schopného, zkušeného, kreativního učitele, spoustu času, dostupnost ICT a v
neposlední řadě i spolupracující třídu.
Program:
•
•
•
•

úvod
přednáška odborníka Teorie projektové výuky, kurikulární rámec, současné trendy
praktická ukázka aneb Co projekt je a co není? Jak na to?
závěr + diskuze

Lektoři:
PhDr. Martin Rusek
Mgr. Zdeněk Dlabola
V hlavní části setkání budou mít prostor k přednášce lektoři, v průběhu budou také odpovídat
na dotazy zúčastněných. Otázky a komentáře nám v průběhu setkání budete moci psát do
chatu, nebo se ptejte předem v diskuzním fóru Metodického portálu RVP.cz
Více informací k setkání najdete na Metodickém portálu RVP.cz v modulu Digifolio.
K účasti na online setkání potřebujete počítač připojený na internet a bedničky nebo sluchátka.
Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na
obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu. Vstup do
místnosti
najdete v den
konání
akce
na titulní
stránce
portálu
(www.rvp.cz).
Ovládání je velice snadné a pohodlné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti!

Za celý tým Metodického portálu RVP.CZ Vás srdečně zve

Mgr. Pavlína Hublová
vedoucí resortního úkolu
Metodický portál RVP.CZ

