PROJEKTY
"Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ
inšpiruje."
Artemus Ward
Škola podporujúca zdravie - od roku 1998 naša škola je členom národnej siete škôl
podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Je úlohou školy, aby rozvíjala praktické vedomosti
a zručnosti ţiakov a študentov v oblasti zdravotnej výchovy.
Infovek – projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovania. Zmyslom Projektu Infovek je
pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre ţivot a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI.
storočia.

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Zapojili sme sa do projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý organizuje Štátny
inštitút odborného vzdelávania, Bratislava.
Strategický cieľ
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo
vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov,
ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:
1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ s využitím inovatívnych metód a výučby
V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude SOŠ poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a
moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený
program mobility pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované
normatívy pre zadefinované skupiny odborov.
2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských
organizácií
Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7
zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno - komunikačné
technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania
bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch a krajoch a to v podobe
portálu. Zároveň bude vytvorených 21 praktických centier odborného vzdelávania a prípravy s
najmodernejším vybavením.
3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe
Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na SOŠ
a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti a návrh
hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400
kariérových poradcov.
Bližšie informácie o projekte nájdete na www.rsov.sk.

Vzdelávaním
pedagogických
zamestnancov
marginalizovaných rómskych komunít

k

inklúzii

Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt, ktorý je
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie. Cieľom
projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť
potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce.

P ODPORA

CELODENN ÉHO V ÝCHOVNÉHO S YSTÉMU ( ĎALEJ LEN

„CVS“)

CVS umoţní účinný rozvoj ţiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej
starostlivosti.
CVS poskytne moţnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického
vzdelávacieho programu pre ţiakov, ktorí neukončili ZŠ (Ţiakom bude poskytnuté stravné
v súlade s platnou legislatívou SR.).
Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie ţiakom z MRK.
V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia ţiakov z MRK.

T ECHNICKÁ

PODPORA AKT IVÍT NÁRODNÉHO PROJE KTU

Kaţdá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.
Kaţdá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z
predloţeného katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.
Kaţdá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.

Bližšie informácie o projekte nájdete na www.eduk.sk.

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentami
V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa vyuţijú inovatívne formy a metódy
výučby ako pripraviť ţiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére.
Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava ţiaka ZŠ
na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyţaduje a kde ţiak
nájde svoje uplatnenie.
Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania
pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Projekt sa orientuje aj na prípravu a ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na
premenu tradičnej školy na modernú. Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj
rozvoj práce s talentami na základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu
ţiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. Realizáciou projektu budú ţiaci zapojených ZŠ
zorientovaní v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne posúdiť svoje
budúce pracovné moţnosti a podľa toho budú vedieť vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo
vzťahu k OVP.

Bližšie informácie o projekte nájdete na www.zsodborne.sk.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí
Naša škola v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v
Bratislave začala v roku 2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný projekt: Komplexný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
Hlavné ciele projektu:
Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať
pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy,
ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so
ţiakmi so ŠVVP
Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje vyuţívané v systéme VPaP
Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy,
inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP
Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP
Zefektívniť prípravu ţiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu,
zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníţ pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo
predstavuje preventívny prístup pred moţnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou
nezamestnanosťou
Veríme, ţe projekt bude pre výchovného poradcu Mgr. Xénia Gyuricza Szitai prínosom
a napomôţe k skvalitneniu práce zefektívnením systému výchovného poradenstva a prevencie.
Bližšie informácie o projekte nájdete na www.vudpap-projekt.sk

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety
Súčasná spoločnosť, ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom
informačných a komunikačných technológií, kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania
oveľa vyššie nároky ako v minulosti. Vzdelávanie musí odráţať spoločenské potreby a poţiadavky
trhu.
Do národného projektu, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie :
„Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" sa zapojila aj
naša škola.
Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách
s vyuţitím inovatívnych foriem a metód výučby. Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich
absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty
pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR. Špecifickým cieľom je inovácia
obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti.
Transformácia výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách
umoţní učiteľom flexibilne pouţívať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko
interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe digitálneho obsahu
predmetov, čím zhodnocujú a uchovávajú svoje praktické skúsenosti a zručnosti.
Súčasné trendy globálneho technologického a informačného pokroku vyţadujú moderné
technológie na školách. V súčasnosti nám bola dodaná prvá dodávka materiálu:interaktívna
tabuľa, notebook, ozvučenie, ktoré sú súčasťou interaktívnej učebne v rámci projektu.
Neskôr bude podpora doplnená dodávkou digitálneho učiva. Digitálne objekty, uloţené v on-line
databáze, budú dostupné na základe licencií a pomôţu učiteľom modernou a pútavou formou
prezentovať učivo ţiakom na základných školách.
Bliţšie informácie získate na: http://www.digitalnevzdelavanie.sk/

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva
Naša škola sa úspešne zapojila do národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva”, ktorého cieľom je vybudovanie a vytvorenie funkčného
elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických sluţieb do prevádzky, tak ako aj
zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj
vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických
pracovníkov.
Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v
spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v
rámci programu OPIS a vo svojej úvodnej fáze pokrýva územie celého Slovenska, s výnimkou
škôl Bratislavského samosprávneho kraja.
Prostredníctvom projektu naša škola získala digitálny set, ktorý tvorí interaktívna tabuľa s
obsluţným notebookom a 20 tabletov, určených na vytvorenie a spustenie prvej digitálnej triedy
na škole.
Najvýznamnejšie prínosy projektu sú:
akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných sluţieb a digitálnych interaktívnych
technológií do škôl,
aktívne pouţívanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií,
rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom.
Bližšie informácie o projekte nájdete na www.digiskola.sk.

Zvyšovnie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013 realizovať
národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a
príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.
Národný projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ z OPV. Účelom zmluvy je zabezpečenie
aktívnej účasti Školy v projekte spočívajúci v testovaní ţiakov.
Hlavnými cieľmi projektu je:
Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM
Vytvorenie databáz testov a úloh – pribliţne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a
pribliţne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov
v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR
Naša škola bola vybraná na certifikačné elektronické testovanie Testovanie 9 on-line.
Prínosom pre školu je:
Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
Podpora autoevalvácie školy
Zvýšenie prestíţe školy
Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
Hlavná stránka projektu:
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21
Základné informácie o projekte:
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21#912
Informačný bulletin E-testovanie (online):
http://www.nucem.sk/documents//48/aktualne/InformacnyBulletin02.pdf

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických
zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie vyuţívania
aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými
informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia
kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali vyuţívať
v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeţe, posilnenia mediálnej gramotnosti
a zniţovania výchovných problémov.
Do projektu sú zapojení pedagógovia našej školy:
Domiková Eva
Mgr. Vanyová Mária
Bc. Rusňáková Henrieta
Viac informácií na : http://www.amvprojekt.sk/

