WALORYZACJA FRAME CONCEPTS
Koncepcje ramowe zostały nie zmodyfikowane - brak istotnych zmian w przetłumaczonych
materiałach projektowych.

Materiał dydaktyczny został przygotowany w sposób profesjonalny i stanowi niezbędny
przewodnik dla nauczycieli. Zmiana roli nauczyciela jest wyjaśniona i przedstawiona w
sposób prawidłowy, zarządzanie projektem oraz etapy realizacji projektu opisane są w
sposób dostateczny. Oczekiwania wobec uczniów są jasno sprecyzowane, z uwzględnieniem
ich roli i zakresu działania (powinni działać kreatywnie i samodzielnie, współpracować z
nauczycielem, umieć analizować swoją pracę i proces uczenia się oraz umieć oszacować
swoje osiągniecia, przede wszystkim powinni nabyć umiejętności pracy w grupie i
rozwiązywania problemów).
Innowacyjne metody i koncepcje nauczania omówione w przygotowanym materiale
dydaktycznym (nauka poprzez doświadczenie, analizowanie i rozwiazywanie zagadnień w
grupie) oddziałują pozytywnie na nauczycieli oraz uczniów - nabywanie i korzystanie z wiedzy
jest integralną częścią projektu, dlatego ważne jest, aby przekonać nauczycieli do zmiany
podejścia w procesie nauczania i zachęcić ich do korzystania z innych niż dotychczas pomocy
dydaktycznych i metod przekazywania wiedzy. Istotnym aspektem koncepcji nauczania jest
szczegółowe przedstawienie roli nauczycieli – dokładne omówienie możliwych sytuacji i
czasowa zmiana zakresu odpowiedzialności i kompetencji.
Wskazówki metodyczne zawarte w koncepcji nauczania przedstawione są w sposób właściwy
– jasny i czytelny dla odbiorcy. Teoretyczne podstawy dobrane są w sposób, który nie
wprowadza w błąd. Wymagania odnoszące się do programu nauczania oraz do umiejętności i
kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia przedstawione są prawidłowo.
Koncepcja kształcenia nauczycieli jest opracowana w sposób czytelny i wyczerpujący, jedyne
zastrzeżenie budzi czas trwania szkolenia (3 dni) – liczba zagadnień jest znaczna, czas dość
ograniczony. Czy nauczyciele przyswoją wiedzę i będą zdolni przekazać ją uczniom?
Techniki i metody zarządzania projektem, wskazówki dotyczące realizacji konkretnych
projektów przez uczniów oraz wskazówki dotyczące oceny uczniów i ich zaangażowania

przedstawione są w sposób logiczny i w takiej formie mogą być wykorzystane w szkołach
zawodowych. System oceny poziomu realizacji projektu przez uczniów nie budzi zastrzeżeń.
Ogólnie, omawiany materiał dydaktyczny jest przygotowany w sposób wyczerpujący i
czytelny, zachowuje logiczną spójność i może być wykorzystany w procesie nauczania jako
doskonały materiał wspierający (powinien ułatwić nauczanie zarządzania projektem i
realizowanie konkretnych projektów w szkołach zawodowych).

