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Vás pozývajú

(

na prezentáciu: „Integrované IKT“ vo vyučovacej hodine

)

Nejde o to či sa metodika „Integrovaných IKT“ uplatní,
ide o to, kedy a kde nájde prvé uplatnenie

Dňa 15. októbra 2014, 9:00 hod.

na Strednej odbornej škole dopravnej, Sklenárova 9
v Bratislave,

sa uskutoční prezentácia experimentálnej hodiny
aplikovanie metodiky „Integrovaných IKT“
Prezentácia vyučovacej hodiny je pripravená v spolupráci
Bratislavského samosprávneho kraja, Vydavateľstva Book & Book spolu so Strednou odbornou školou
dopravnou na Sklenárovej ulici v Bratislave
a žiakmi III. triedy pod vedením pani učiteľky Ing. Dagmar Denčiakovej.
Srdečne Vás pozývame na prezentáciu o aplikovaní „Integrovaných IKT“ do vyučovacej hodiny.
Prinášame systém v ktorom učiteľ i žiak sa bude môcť oprieť o vopred pripravené komplexné dokumenty, uložené na internete,
ktoré sa tak stanú elektronickou učebnicou pripravenou podľa osnov.
Našim cieľom je využiť IKT tak, aby sa skrátil proces výučby v dôsledku jej modulového členenia, s cieľom vytvorenia väčšieho
priestoru pre komunikáciu na vyučovacej hodine. Integrované IKT umožnia vyhodnocovať podstatne väčšiu časť aktivít žiakov
a učiteľ tak získa relevantné podklady pre hodnotenie. Vytvorené moduly možno nazvať Zoznámenie sa s témou,
Tematická úloha, Prediskutovanie, Precvičenie, Overenie testom, Projektová úloha či Prezentácia témy žiakom.
Pre prezentáciu bola zvolená téma „História automobilov“ formou filmového dokumentu, ako aj vopred pripravená Tematická
úloha, Cvičenie a Test v papierovej forme. V budúcnosti sa budú tieto moduly digitalizovať a prejdú z papierovej formy (pomocou
softvéru a hardvérového vybavenia triedy), až do úrovne virtuálnej reality (vrcholnej formy pre cvičenie a test).
Predstavíme Vám, so zámerom, zvýšenú mieru času venovanú komunikácii, spolupráci a prejavu empatie, ako aj cca 100%
aktivitu žiakov. Chýbať však budú také aktivity, akými sú najmä Prezentácie projektových úloh žiakov; Vzájomná komunikácia
cez internet na tému; Rôzne druhy a formy spolupráce; Spôsoby hodnotenia a ich získavania; Jednania o kooperácii žiakov pri
Projektových úlohách; Multilingualny rozmer úvodných prezentácií či Realizácia videokonferencií.
Veríme však že po krátkom čase sa budú žiaci ako aj učitelia dožadovať ďalších takto pripravených hodín a metodika
Integrovaných IKT si nájde významné uplatnenie vo vzdelávacom procese.

Program: 9:00 Otvorenie
9:15 Prezentácia vyučovacej hodiny
10:00 Diskusia

