ZÁVEREČNÁ DOKUMENTÁCIA

Odhadovaný priemerný počet hodín venovaných realizácii projektu v rámci vyučovania *

PROJEKTOV

Uveďte odhadovaný priemerný počet hodín, ktoré strávil jeden žiak na realizácii projektu v rámci vyučovacieho
času (spolu za celý projekt).

O BEZPEČNOSTI NA INTERNETE

(OBSAH FORMULÁRA)

Odhadovaný priemerný počet hodín venovaných realizácii projektu mimo vyučovania *
Uveďte odhadovaný priemerný počet hodín, ktoré strávil jeden žiak na realizácii projektu mimo vyučovacieho času
(spolu za celý projekt).

Základné údaje o projekte
Finálny názov projektu *

Dosahy projektových aktivít v rámci komunity

Uveďte finálny názov Vášho projektu, a to aj v prípade, že sa jeho názov oproti zadanému projektovému zámeru
nemenil.

Počet aktívne zapojených osôb z miestnej komunity *

Termín realizácie projektu *

Uveďte počet aktívne zapojených osôb z miestnej komunity (napr. dôchodcovia, ktorí sa zúčastnili školenia,
starosta, ktorý poskytol rozhovor, apod.).

Uveďte skutočný termín, v ktorom boli realizované hlavné projektové aktivity (mimo prvotných príprav a
dokončovacích prác v rámci dokumentácie).

Odhadovaný počet pasívne zapojených osôb z miestnej komunity *

Harmonogram projektu *

Uveďte odhadovaný počet pasívne zapojených osôb z miestnej komunity (napr. obyvatelia obce ako diváci
divadelného vystúpenia, zamestnanci miestneho úradu, ktorým boli rozdané letáky, apod.)

Podrobne popíšte jednotlivé projektové aktivity v časovej následnosti, ako boli realizované. Uveďte, za ktoré z nich
zodpovedali žiaci a ktoré aktívne vykonávali. Venujte tejto odpovedi zvýšenú pozornosť, no snažte sa neprekročiť 1
normostranu, t.j. 1800 znakov.

Ktorých členov miestnej komunity ste do projektu zapojili?
Uveďte, akých členov miestnej komunity ste do projektu zapojili (napr. obyvateľov domu sociálnych služieb,
starých rodičov žiakov, zamestnancov knižnice, apod.).

Akou formou boli členovia miestnej komunity do projektu zapojení?

Realizačný tím
Koordinátor projektu *

Uveďte, akou formou boli členovia miestnej komunity do projektu zapojení (napr. zúčastnili sa kurzu, premietania
filmu, poskytli rozhovor, apod.).

Uveďte meno a priezvisko koordinátora projektu.

Počet aktívne participujúcich učiteľov *

Výstupy projektu

Uveďte počet učiteľov aktívne participujúcich na projekte, a to podľa ich špecializácie, napr. 2 matematikári, 1
telocvikár, atď.

Uveďte 1 až 5 konkrétnych poznatkov o bezpečnosti na internete, ktoré si žiaci v rámci projektu
vyskúšali, osvojili

Počet aktívne participujúcich žiakov *
Uveďte počet aktívne participujúcich žiakov podľa triedy, resp. ročníkov (napr. 12 žiakov z 3.A a 5 žiakov z 8.C).

Napíšte 1 až 5 oblastí, nástrah, rizík, resp. konkrétnych problémov, týkajúcich sa bezpečnosti na internete, o
ktorých sa žiaci v rámci projektu naučili.

Uveďte formu a počty projektových výstupov *

Dosahy projektových aktivít v rámci Vašej školy
V rámci tejto časti dotazníka uvádzajte počty učiteľov a žiakov z Vašej školy. Ak boli do projektu zapojení učitelia a
žiaci z inej školy, údaje o nich uveďte v časti venovanej dosahom na lokálnu komunitu.

Počet aktívne, ale nepriamo zapojených žiakov *
Uveďte počet žiakov, ktorí sa na projekte aktívne, no nepriamo podieľali (napr. žiaci, ktorí sa zúčastnili školenia
alebo boli aktérmi video ankety, apod.).

Odhadovaný počet pasívne zapojených žiakov *
Uveďte odhadovaný počet žiakov, ktorí boli do projektu zapojení pasívne (napr. vypočuli si prezentáciu, pozreli si
divadelné vystúpenie, a pod.).

Uveďte hlavné (a prípadné vedľajšie) výstupy projektu a uveďte ich formu a počty (napr. 1 prezentácia, 2 postery,
1 komix, 1 článok v miestnych novinách, etc.)

Súhrnný prehľad projektu
Za účelom presnejšieho hodnotenia súťažných projektov, uveďte stručný, ale výstižný súhrn projektu. Môžete to
urobiť prostredníctvom formulára na tomto mieste. Alebo môžete súhrnný prehľad dodať na zasielanom nosiči DVD
spolu s ostatnou dokumentáciou. V tom prípade môžete text doplniť aj o ilustračné obrázky, či rôznu infografiku.
Rozsahom by tento súhrn nemal prekročiť 2 strany formátu A4. Vytvorenie súhrnu odporúčame zaradiť medzi
projektové aktivity a zadať ho ako úlohu žiakom.

