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Project-based learning 

Popis workshopu 01.03.2019 

Základný prístup v projektovej výučbe 2.0  (project-based learning - PBL) spočíva v tom, že 

študentom “ryby neservírujeme, ale učíme ich ryby chytať”. To znamená, že neprednášame ani sa 

inak nesnažíme "servírovať" informácie. 

PRÍBEH - v project-based learning meníme výučbu na príbeh. Študenti rozvíjajú "svoj príbeh" počas 

celého semestra v podobe riešenia problému alebo spôsobu využitia príležitosti na trhu. 

RÝDZE ŠTÚDIUM - študenti v PBL hľadajú vhodné informácie, diskutujú o nich a kriticky ich 

vyhodnocujú. Nakoniec navrhujú riešenia projektov a prezentujú ich. V prípade, že študenti 

narazia na problém, konzultujú ho s lektorom, pričom lektor iba usmerňuje prácu študentov a 

nikdy im neposkytuje vhodné riešenie.  

TÍMOVÁ PRÁCA - študenti si zlepšujú svoje soft skills  (komunikácia, kreativita, prezentovanie atď.) 

a rozvíjajú svoje silné stránky najmä prácou v tíme. 

 Workshop je určený pre: 

 pre každého pedagóga, ktorý chce energiu, ktorú venuje študentom dostať späť, 

 pre každého pedagóga, ktorý sa chce rozvíjať a zlepšiť svoj vyučovací proces, 

 pre každého pedagóga, ktorý chce motivovať a byť motivovaný. 

Po absolvovaní workshopu budete schopní naplno využívať projektovú metódu a jej online nástroje 
vo vyučovacom procese.  

  

Program workshopu 01.03. 2019 

09:15 – 09:30 Registrácia 

09:30 – 10:00 Úvod do projektovej výučby 

10:00 – 11:00 4 Fázy projektovej výučby, spôsob hodnotenia 

zručností na platforme TALENTWAY.NET 

11:00 – 12:00 1. Fáza: Analýza 

12:00 – 12:30 Obed 

12:30 – 13:30 2. Fáza: Koncepcia 

13:30 – 14:30 3. Fáza: Verifikácia 

14:30 – 15:30  4. Fáza: Argumentácia 

15:30 – 16:30 Prezentácie a diskusia 
 

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Miestnosť D 211
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Váš lektor bude: 

 

Peter Filo sa naplno venuje vývoju projektovej výučby a online nástrojov na 

jej podporu na Slovensku ako produktový manažér tímu TALENTWAY.NET. 

Dlhodobo pôsobí v úlohe na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity 

v Bratislave a je členom viacerých medzinárodných tímov, ktoré sa venujú 

projektovej výučbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


