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K novým metodám, které poskytují možnost zkvalitnění výuky chemie, patří  projektová 
metoda – metoda založená na tvorbě a realizaci projektu, která se stává základem projektové 
výuky. Projektová výuka obsahuje tři fáze: 
• přípravnou, 
• realizační, 
• hodnotící. 
 

Přípravná fáze projektové výuky je „fází učitele“. Je na učiteli, jak promyšleně a přiměřeně 
bude k projektové výuce přistupovat. Projekt může mít podobu integrovaných témat, 
praktických problémů z běžného života, žákova okolí, historie oboru průmyslové výroby či 
činnosti vedoucí k vytvoření určitého výrobku. 

Zárukou možné realizace projektové výuky v praxi  je  seznámení a osvojení si této 
metody budoucími učiteli chemie. Na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity připravují studenti – budoucí učitelé chemie projekty, jejichž základem je sestavení 
a vhodná prezentace panelu většinou doprovázená chemickými demonstračními pokusy. 
Výběr vhodného tématu, zpracování v podobě panelu a následná prezentace před studenty 
prohlubuje dovednost transformace teoretických poznatků získaných z chemických oborů do 
didaktické podoby a jejich následnou aplikaci v praxi.  

Realizační fázi bychom mohli charakterizovat jako fázi „žákovskou“. Touto fází rozumíme 
prezentaci projektu samotnými žáky, kterým byl projekt učitelem zadán. Je velmi vhodné, aby 
prezentace panelem byla doplněna písemným zpracováním dílčích úkolů a jejich verbální 
prezentací před třídou.  

Hodnotící fáze je  fází sebereflektivní, a to jak pro učitele, tak pro samotné žáky. Je velmi 
vhodné vypracovat sebereflektivní zápisy učitelů („bylo zvoleno vhodné téma“, „zaujalo 
žáky“, „pracovali samostatně“, „bylo dostatečně aplikační“ …) i žáků („zjistil jsem veškeré 
informace o daném tématu“, „prezentoval jsem svou problematiku srozumitelně“ …). 

Příprava studentů k projektové výuce a její následná realizace na základní škole umožňuje 
výuku lépe motivovat, vede žáky k samostatnému tvořivému myšlení a praktické aplikaci 
poznatků získaných v hodinách chemie základního typu. 
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