Student Led Conference
Konferencia vedená študentom

Why have Student/Parent Conferences?
Prečo organizovať študent-rodič konferencie?
¡

They communicate the IB
PYP programme
effectively to parents.

¡

Efektívne oboznamujú
rodičov s programom IB
PYP.

¡

They help develop and
support qualities from the
Student Profile.

¡

Pomáhajú rozvíjať a
podporovať schopnosti a
profily žiaka.

¡

They present an
opportunity for students
to share their learning
with their parents.

¡

Sú príležitosťou pre žiakov
podeliť sa o svoje školské
úspechy s rodičmi.

¡

Poskytujú žiakom väčšiu
zodpovednosť;
uvedomenie si, čo je ich
úlohou v procese učenia.

¡

They give more
responsibility to the
students for their own
part in the learning
process.

Why have Student/Parent Conferences?
Prečo organizovať študent-rodič konferencie?
¡

They get students involved in
the selection of work to show
parents and identify points of
strength and areas for further
growth.

¡

They give parents a clear
insight into the kind of work
their child is doing.

¡

¡

They provide parents with an
opportunity to discuss their
child’s work and identify ways
they can offer support to help
their child achieve their own
goals.
They are now widely used in
International Schools.

¡

Študenti sa podieľajú na
výbere ich vlastných prác,
ktoré zdieľajú s rodičmi a
zdôraznia ich silné stránky
ako aj oblasti, v ktorých sa
musia zdokonaliť.

¡

Poskytujú rodičom jasný
pohľad, aké druhy prác ich
dieťa dokáže vytvoriť.

¡

Poskytujú rodičom šancu
prediskutovať progres ich
dieťaťa a spôsoby akými môžu
napomôct žiakovi dosiahnúť
jeho/jej vytýčené ciele.

¡

Vo veľkom rozsahu sa
používajú v medzinárodných
školách.

What happens at the PYP conference?
Ako vyzerá PYP konferencia?
¡

¡

Each conference will
last for 20 minutes.
All students share
examples of their work
from the different areas
of the curriculum.

¡

¡

Každá konferencia trvá
približne 20 minút.
Všetci študenti
zdieľajú ukážky svojej
práce z rôznych
oblastí učiva.

What happens at the PYP conference?
Ako vyzerá PYP konferencia?
¡

¡

The students will follow
a conference plan,
highlight whether the
samples were selected
by the teacher or
themselves and the
reasons for their
choice.
Conferences will end
with a reflection and
goal setting exercise.

¡

¡

Žiaci postupujú podľa
plánu konferencie;
vysvetlia, či práce si
vybral sám/sama alebo
učiteľ a zdôvodnia ich
výber.

Konferencia sa ukončí
zhodnotením a
stanovením cieľov do
budúceho obdobia.

What is the role of the parents in the
conference?
Aká je úloha rodičov na konferencii?
¡

The parents’ role is
vital to the success of
the conference. It is
important that you see
yourselves as an
integral part of the
discussion. When
sharing your child’s
growth in learning your
role is more important
than that of a good
listener – you are
actively encouraged to
ask questions such as:

¡

Rodičia zohrávajú
významnú úlohu, aby
konferencia bola
úspešná. Je dôležité,
aby ste sami seba
vnímali ako
neoddeliteľnú súčasť
diskusie. Pri zdieľaní
úspechov Vášho dieťaťa
Vaša úloha nie je len
pozorne počúvať, ale
ste nabádaní k tomu,
aby ste sa aktívne
zapojili do debaty
pýtaním sa otázok,
napr.:

What is the role of the parents in the
conference?
Aká je úloha rodičov na konferencii?
¡

Why did you choose this
piece of work?

¡

Prečo si si vybral/a práve
túto prácu?

¡

What did you learn from
this project?

¡

Čo si sa naučil/a z tohto
projektu?

¡

How did you get your
ideas?

¡

Ako si dospel/a k Tvojim
nápadom?

¡

What changes would you
make next time?

¡

Čo by si zmenil/a
nabudúce?

¡

How has your writing
changed?

¡

Ako sa zmenilo Tvoje
písanie?

¡

What was your role in this
group task?

¡

Akú si mal/a rolu v tejto
skupinovej práci?

What is the role of the parents in the
conference?
Aká je úloha rodičov na konferencii?
¡

¡

During the conference,
your child will share
their plan for actions
for further growth. You
will work out how you
can support your child
at home to achieve
their identified goals for
further growth.
Specific discussions
with class teachers
should be scheduled
for another time.

¡

¡

Počas konferencie Vám
Vaše dieťa vysvetlí, v
čom sa plánuje zlepšiť
v nasledujúcom období.
Spoločne prídete na to,
ako môžete svoje dieťa
podporovať doma, aby
dosiahlo svoje
stanovené ciele.
Rozhovor s triednym
učiteľom/triednou
učiteľkou by sa mal
dohodnúť na
inokedy.

What is the role of the parents in the
conference?
Aká je úloha rodičov na konferencii?
¡

¡

¡

Our parents have been
extremely supportive of
Student Led Conferences. Based on feedback
from conferences in
previous years, we
have developed a few
hints to help you along
the way:
Express positive
interest and
anticipation about
the upcoming
conference.
Be on time.

¡

Zo skúsenosti rodičia
veľmi podporujú
konferencie pod vedením
žiakov. Na základe
spätnej väzby sme pre
Vás pripravili zopár tipov,
ktoré Vám môžu byť
nápomocné k úspešnej
konferencii:

¡

Prejavte pozitívny
záujem a očakávania
nad blížiacou sa
konferenciou

¡

Na konferenciu
nemeškajte

Hints for the parents
Tipy pre rodičov
¡

¡
¡
¡

¡

Listen and respond to
the student (not the
teacher)
Express pride in
growth and progress.
Ask questions
Be positive, offering to
help in areas where
improvement is
needed.
Recognize that
students need to
develop independence
in communicating
progress – the teacher
will be there to
facilitate and answer
specific questions but
will not take charge of
the conference

¡

¡

¡
¡

¡

Pozorne počúvajte a
reagujte na podnety
žiaka (nie učiteľa)
Ukážte, že ste na
výsledky a pokrok
Vášho dieťaťa hrdí
Pýtajte sa otázky
Buďte pozitívny;
ponúknite pomoc v
oblastiach, v ktorých sa
žiak potrebuje zlepšiť
Pamätajte, že žiaci
potrebujú rozvíjať
samostatnosť v
komunikácii –
učiteľ/ka tam bude
napomáhať, poprípade
odpovie na konkrétne
otázky, ale neovplivní
priebeh konferencie.

