
Plan metodyczny
 

Zawód:                                            technik budowlany
Specjalność:                                    budownictwo
Przedmiot:                                       projektowanie
Klasa                                                III TB
Temat:                                             Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego
                                                          w różnych regionach Polski.
Metoda kształcenia:                         projekt multimedialny
Planowany czas:                              około 1 m-ca (praca w domu i w szkolnej pracowni komputerowej)
Formy pracy:                                    praca w grupie
 
Cel ogólny:

� Pobudzanie aktywności poszczególnych uczniów oraz ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów
w kreatywny sposób.

Zakładane cele i zadania dydaktyczne:
� zapoznanie uczniów z cechami budownictwa regionalnego w różnych rejonach Polski,
� kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
� kształtowanie postaw otwartości oraz prawidłowego komunikowania się,
� uczenie szacunku i tolerancji dla opinii innych kolegów z grupy
� rozwijanie umiejętności prezentacji swojej pracy,

Środki dydaktyczne:
� rzutnik multimedialny,
� komputer
� prace uczniów na płytach CD

Uwagi dotyczące metody kształcenia:

Rolą nauczyciela w procesie kształcenia zawodowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej jest przede
wszystkim stworzenie uczniom odpowiednich warunków pracy, motywowanie oraz towarzyszenie im
w procesie poznawczym. Uczniowie pracują samodzielnie w domu, lub grupowo w szkolnych pracowniach
komputerowych. Nauczyciel występuje jedynie w roli konsultanta. Najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy
prezentacja znajdzie praktyczne zastosowanie (pokaz, reklama regionu itp.), wzmacnia to bowiem motywację

do opracowania prac wysokiej jakości.

Etapy realizacji prezentacji.
 

Lp.
 

ETAPY REALIZACJI
PREZENTACJI UMIEJ ĘTNOŚCI

1. Formułowanie  tematu
i określenie celów prezentacji

� precyzyjne sformułowanie tematu
� określenie celów prezentacji
� poszukiwanie pomysłów przez

uczniów
� uzasadnienie wybranego tematu

2. Zbieranie i opracowywanie
materiałów

� dobór odpowiednich źródeł
informacji

� zbieranie informacji i ich
opracowanie

� techniczne wykonanie prezentacji

3. Przygotowanie konspektu
prezentacji

� przygotowanie harmonogramu
działań pracy w domu

4. Prezentacja � wykorzystanie czasu prezentacji
� zainteresowanie innych uczniów
� właściwa terminologia

5. Praca w grupie - dodatkowo � rozwiązywanie konfliktów
� samoocena postępów

w przygotowywaniu prezentacji
� udzielanie sobie informacji

 



 

Opis realizacji zadań metodą projektów w klasie III TB.

 
 
I.. Wybór tematu i określenie metody pracy.

Na początku zapoznałem uczniów z nową metodą pracy: co to jest prezentacja multimedialna, na czym polega
i starałem się jak najwięcej o tej metodzie opowiedzieć. Następnie podzieliłem klasę na grupy 5-osobowe,
i każdej z grup przydzieliłem jedno z poniższych zadań:

� Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w rejonie Karpat.
� Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w kotlinach podkarpackich.
� Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w pasie starych gór i wyżyn.
� Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w pasie nizin środkowych.
� Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego na pojezierzu północnym.
� Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w pasie nizin nadmorskich.

Każda z grup zapisała  temat swojej pracy i zapoznała się  z treścią kontraktu i kryteriami oceny prezentacji
(załącznik nr 1).
 
II. Przygotowanie konspektu projektu.

Zaproponowałem również,  aby każdy z uczniów w poszczególnych grupach zaplanował swoją pracę na okres
miesiąca i systematycznie ją realizował. W miarę potrzeb udzielałem koniecznych wskazówek  uczniom, którzy
konsultowali się ze mną.
 
III. Realizacja projektu.

Większa część pracy została wykonana przez uczniów w pracowniach komputerowych w szkole, ze względu na
bezpośredni dostęp do Internetu, oraz innych pomocy dydaktycznych (skaner, aparat cyfrowy, odpowiednie
oprogramowanie komputerowe). Uczniowie przez cały czas bardzo aktywnie angażowali się w pracę nad
stworzeniem jak najlepszej prezentacji poprzez zbieranie różnorodnych materiałów (zdjęć, szkiców, opisów itp.).
Następnie po selekcji zebranych materiałów przez poszczególne grupy oraz wnikliwej ich analizie nadszedł czas
montażu prezentacji. Do tworzenia wizualizacji pracy użyto programu Power Point, którego obsługę uczniowie
poznali wcześniej w ramach tzw. „ścieżek międzyprzedmiotowych”  na lekcjach informatyki.
  
IV. Prezentacja.
Podczas prezentacji oceniana była wartość merytoryczna prac, umiejętność prezentacji (atrakcyjność przekazu)
a także efektywność wykorzystania czasu. Wspólnie z uczniami dokonałem przeglądu oraz  oceny prac według
podanego kryterium.
 
 



Załącznik nr 1

KONTRAKT NA WYKONANIE PREZENTACJI

 
 
Tematy  prezentacji:

1. Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w rejonie Karpat.

2. Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w kotlinach podkarpackich.

3. Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w pasie starych gór i wyżyn.

4. Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w pasie nizin środkowych.

5. Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego na pojezierzu północnym.

6. Cechy charakterystyczne regionalnego budownictwa mieszkaniowego w pasie nizin nadmorskich.

                                         Każdy uczeń wpisuje swój temat w załączniku.
 

Data zawarcia kontraktu:  3 stycznia 2004 roku.

Kontrakt zawarto pomiędzy nauczycielem przedmiotu „Projektowanie”   p. M. D. a uczniami klasy III TB.
 
Na mocy niniejszego kontraktu:

1.      Uczniowie  prezentację wykonują w formie twórczej pracy.

2.      Uczniowie zobowiązują się do złożenia prezentacji   w dniu  3 lutego 2004r.

3.      Uczniowie zobowiązują się do prezentacji w dniu 10 lutego 2004r.

4.      Nauczyciel zobowiązany jest do opieki merytorycznej nad uczniami oraz udzielania konsultacji.

 

1………………………….………
2………………………………….
3………………………….………
4………………………….………
5…………………………….……                                                            ………………………………..

                   (podpisy uczniów)                                                                               (podpis nauczyciela)  
 
 
 
 
KRYTERIA OCENY PRACY GRUPOWEJ
 

Numeracja poszczególnych grupL.p
Przedmiot oceny

1 2 3 4 5 6

1. Wartość merytoryczna       
2. Wkład pracy       

3. Estetyka wykonania       
4. Umiejętność prezentacji
5. Efektywne

wykorzystanie czasu
      

Ogółem       

 
Uwaga: Punktację oraz kryteria należy dostosować do celów lekcji.

 

 Opracował i zrealizował:


