Projektové vyučovanie „Make a Difference Day“
Naša škola sa už druhý rok sa hrdí titulom Microsoft Show Case School alebo Škola tretieho
tisícročia aj preto, lebo uplatňuje inovatívne metódy vyučovania.
Jednou z najatraktívnejších metód vyučovania je projektové vyučovanie, ktorého základom je výzva
prepojená so skutočným životom, ktorú žiaci musia zrealizovať.
Na predmete Hotelový a gastronomický manažment dostali žiaci IV. C výzvu od pani učiteľky
Kornélie Lohyňovej zorganizovať „Make a Difference Day“.
Cieľom projektu bolo:

posilniť podnikavosť žiakov a rozvíjať zručnosti ktoré sú
potrebné pre ich úspešný život

lepšie pochopiť tému „manažérske funkcie“
prostredníctvom realizácie projektu

vytvoriť hodnotu pre komunitu, ktorú si žiaci zvolia, pretože
každý z nás má potenciál meniť svet a pomáhať

používať technológie na vyučovaní efektívne
Žiaci mali za úlohu v tímoch pripraviť prezentácie s návrhmi, kde
uviedli: čo môžu zorganizovať, pre koho, čo k tomu potrebujú....
Potom hlasovali za najlepšie nápady a napokon vybrali 4 aktivity.
Každý tím mal svojho manažéra, ktorý bol zodpovedný za realizáciu
akcie. Na plánovanie a realizáciu aktivít sme používali Office 365,
konkrétne nástroj Teams.
Akcia „Mikovínka turnaj“ prebehla na škole v stredu 13.12., výťažok z akcie bol 120€, ktoré
pošleme organizácii „Women in action“ v Sierra Leone. Je to organizácia, ktorá učí mladé ženy
rôznym zručnostiam a remeslám, aby
dokázali byť nezávislé. Okrem toho
prevádzkuje školu pre deti, ktorá bola silne
poškodená záplavami. Práve na jej
obnovenie posielame peniaze.
Akcia Vianočné trhy sa konala 18.12.
a výťažok 320€ pošleme tiež do Sierra
Leone.

Akciu „Hoteláci deťom“ sme zorganizovali 14.12., žiaci boli navštíviť deti na detských
oddeleniach v Nemocnici na Kramároch, aby im spríjemnili pobyt v nemocnici nielen hrami ale aj
napečenými koláčikmi.
CapRun zorganizujeme dňa 23.3. 2018 a bude to už štvrtý ročník charitatívneho behu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili turnaja a prispeli aj počas Vianočných trhov deťom
v Afrike na vzdelávanie.
Tešíme sa na vašu účasť na CapRun 😊

