Valorizácia rámcového konceptu
Rámcová koncepcia sa nemení. Žiadne zásadné zmeny boli vykonané na projekte
materiálov, ktoré boli preložené. Didaktický dizajn bol pripravený v profesionálnym spôsobom
ako základná línia pre učiteľa.
Zmena role učiteľa je vysvetlený a uvedený v správnym spôsobom, a nie
zavádzajúce. Prenos a poradenstvo v rozhodujúcim spôsobom budú užitočné pre učiteľov.
Zmena poňatia výučby budú mať prospech obe, učiteľom a študentom. Pre učiteľov to bude
nová oblasť odborného vzdelávania a študentmi týmto spôsobom budú učiť to za použitia
tradičných nástrojov, ale v procese riešenia problému. Získavanie a využívanie znalostí je
neoddeliteľnou súčasťou projektu, čo je dôvod, prečo je dôležité sa presvedčiť učiteľa, ako
tento prístup zmeniť a vykonávať predmety a ich výučbu.
Veľký dôraz je kladený na samostatnosť a tvorivosť žiakov, ktorý musí byť schopný
podporovať učiteľa. Ich úlohou je tiež pomoc pri riešení konfliktov a hľadania najlepších
riešení. Silnou stránkou koncepcia výučby je detailná prezentácia rola učiteľov. PM je
nezávislý poňatie výučby a najdôležitejšou otázkou vyučenia procesu je zručné riadenie
procesu. Metodické pokyny sú obsiahnuté v koncepcii výučby, čo je správne a správne
postavená v jasný a zreteľný existujúce. Teoretický základ zvolený tak, aby, že to nie je
zavádzajúce. Koncepcia vzdelávania učiteľov je veľmi intenzívny, jasné a vyčerpávajúce.
Otázkou je, či po troch dňoch tréningu. Učitelia budú môcť absorbovať obludnosť vedomostí,
ktoré študenti budú musieť prejsť. Ako všeobecné pravidlo a podstatných aspektoch nemá
námietky. Zdá sa, že zapojenie učiteľov a použitie ďalších materiálov môže byť, že sa
predpoklady programu dokázať sami v praxi a po implementáciu modulov pre školy.
Ručné hodnotenie žiakov je tiež v zásade a nevyvoláva vážne námietky. Vo veľmi
dobrý spôsob, ako bol prezentovaný na požiadavky a ktoré sa týkajú vedomostí, zručností a
kompetencií. Požiadavky týkajúce sa vzdelávacieho programu uvedeného v správnym
spôsobom. Prezentácia metód projektového riadenia, ale aj jeho správanie, z myšlienky
realizácie zo strany študentov bol vyvinutý v logickom a umožňujúce jej adekvátne úvod do
odborných učilíšť. Ručné hodnotenia študentov je veľmi silný aspekt projektu. Zaujímavým
riešením je hodnotenie kompetencií dosiahnutých výsledkov vo výučbe a zahrnutie projektov
v procese hodnotenia študentov. Rozhodne to môže ovplyvniť v pozitívnom spôsobom
zapojiť študentov do výučby a rozvíjať ich kreativitu. Tiež multidimenzionalite hodnotenie
a návrhy posúdiť nielen produktu, ale aj na zapojenie a spoluprácu namiesto len jednotlivec
rozhodne zvyšuje hodnotu takejto akcie. Zaradenie do tejto spracováva aj iné príjemcu a
súbor: zúčastnené strany ovplyvniť v zapojení mnohých skupín v projekte. Je to tiež vedie
k tvorivej práci a kreativitu. Systém hodnotenia a komponenty sú predložené jasným
spôsobom. Zdá sa, že to nebude mať žiadny problém s jeho realizáciu v školách pri
vykonávaní PM. Uvedené v kritériách publikácia vzorky pre hodnotenie realizácie projektu
tímu môže pomôcť zhodnotiť projekt. Divízie a rozdiel môže umožniť overenie a lepšie

zhodnotenie projektu. Tiež kontrolný zoznam a jeho kvalitatívne ukazovatele môžu byť
užitočné pre učiteľov zhodnotiť pokrok a plnenie úloh projektu.

Tipy pre posudzovanie projektu prezentácie tiež nenamietala. Zdá sa logické, že
učitelia môžu slobodne rozhodnúť napríklad, ktoré sa týkajú prideľovania bodov a
percentuálne rozdelenie s odkazom na jednotlivé prípady a zložitosti projektu. Legalizujúcimi
je tiež uznanie, že práce na projekte alebo prípravy projektu môže byť súčasťou záverečnej
skúšky. Pri hodnotení celkovej koncepčný rámec projektu a dokumenty, ktoré sú určené na
pomoc pre učiteľov i študentov, je treba povedať, že predpoklady sa ukázal. Dokumenty
boli logickým a jasným spôsobom konštruované a určite to môže slúžiť ako učebná pomôcka
a metodickej.
Budú pravdepodobne tiež determinant vytvoriť koncepciu, ale aj posúdenie
projektov pripravených študentov. Takáto pripravený koncept by nemal byť sporná a mala by
rozhodne uľahčujú vykonávanie PM pre riadenie projektov na odborných školách

