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TEACHer Upskilling Policy
Experimentation
Cieľ projektu
podporiť pregraduálnu prípravu učiteľov (z ang. ITE) a profesijný rozvoj učiteľov (z
ang. CPD) v oblasti inovatívneho využívania IKT v edukačnom procese
Experimentálne overenie vytvorených on line kurzov s podporou moderátorov a
tútorov.
Formatívne hodnotenie v praxi /Učia sa moji žiaci?
Personalizované vzdelávanie v praxi /Riadia si moji žiaci vlastné učenie sa?
Kolaboratívne učenie v praxi /Učia sa moji žiaci spoluprácou?
Rozvíjanie zručností kreatívneho myslenia v praxi /Učia sa moji žiaci kreatívne riešiť
problémy?
Koordinátor projektu
European Schoolnet (Európska školská sieť) EUN PARTNERSHIP AISBL so sídlom
v Belgicku. Do projektu je zapojených 17 inštitúcií, a to 6 ministerstiev školstva a 11
nominovaných agentúr ministerstiev školstva.
SR v projekte zastupuje MPC a Žilinská univerzita.

Návrhy modelov. Umenie a
kreativita ako alternatíva
Cieľ projektu
posilniť úspešnú integráciu s ohľadom na sociálnu a kultúrnu
rôznorodosť a sebavedomie mládeže prostredníctvom rozvíjania ich
kreativity a nadania
zozbierať vzájomné inšpirácie a vytvoriť podporný materiál pre
učiteľov zameraný na umelecké výrazové prostriedky v edukácii a
sprostredkovanie umenia v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami,
múzeami a galériami
Koordinátor projektu
Westfälisches Forum für Kultur und Bildung e.V., Nemecko

Projekt Challenging Extremism –
Vzdorujeme extrémizmu
Cieľ projektu
eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom
vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov
pripraviť pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály,
metodicky spracované vyučovacie hodiny zamerané na problematiku
extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili
a prehĺbili zručnosti citlivo prezentovať tieto témy žiakom
Koordinátor projektu
Cardiff Council Education Service, Wales

Najvýznamnejšie momenty počas trvania
projektu, výzvy
• oslovenie pedagogickej verejnosti
• osobné pracovné stretnutia partnerov projektu
• cyklické návštevy škôl a vzdelávacích zariadení , ktoré prezentovali
svoje skúsenosti, aktivity a výstupy vo väzbe na tému projektu
MOKKA – umenie a kreativita, projektu Vzdorujeme extrémizmu
• transfér metodík do pedagogickej praxe k cieľovému klientovi‐
učiteľovi a žiakovi
• vyhodnotenie spätnej väzby od pedagogickej verejnosti, žiakov

Najväčší prínos projektových aktivít pre MPC
Etablovanie MPC ako relevantnej partnerskej inštitúcie v rámci
medzinárodnej spolupráce.
• noví erudovaní, profesionálni partneri, kolegovia, priatelia
• sprostredkovanie námetov a možností na spoluprácu našich škôl
medzinárodných partnerov

a

• súčinnosť v pilotnom overovaní nových technológií prípravy a ďalšieho
vzdelávania PZ a OZ
• internacionalizácia ponuky vzdelávania MPC sprostredkovaním a spoluprácou
na školiacich aktivitách partnerských inštitúcií

Najväčší prínos projektových aktivít pre MPC
Nové podnety na transfér inovácií do regionálneho školstva.
• vytvorenie a overenie metodických postupov v oblasti ľudských práv pre
citlivú kategóriu žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania
(9‐11 roční)
• podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti
Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť vytvorenými výstupmi projektov
(metodické námety využitia a interaktívny kontext sprístupnenej didaktickej
pomôcky)
• sprístupnenie novej on line formy rozvoja profesijných kompetencií učiteľov
• odborné semináre a tvorivé dielne korešpondujúce s výstupmi projektov

Udržateľnosť výsledkov výstupov
• podpora tvorby a zverejňovanie výstupov účastníkov vzdelávania
z aplikačnej fázy vo forme Krátkych metodických inšpirácií
• učebné zdroje, publikácie aktualizované o výsledky a výstupy z
medzinárodnej spolupráce
• zaradenie vytvorených modulov on line vzdelávania do ponuky
MPC
• odborné semináre, workshopy zamerané na disemináciu
výsledkov a výstupov
• prezentovanie výsledkov a výstupov v rámci rezortných podujatí

Zámery a ďalšie aktivity
• príprava a realizácia nových projektov EU spolupráce v overených
partnerstvách, ako aj vytváranie nových partnerstiev
• spolupráca so SAAIC , NA Erasmus + pri podpore projektov EU
spolupráce v regionálnom školstve
• súčinnosť školám a školským zaradeniam pri šírení ich výstupov z
projektov Erasmus+
• podpora spôsobilostí vedúcich pedagogických zamestnancov a
učiteľov pri nastavení a implementácii projektových aktivít ako
súčasti edukačného procesu v rámci formálneho vzdelávania (v čase
výučby)

