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SPRÁVA
Plnenie aktivít národného projektu v roku 2014

Úvod
Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ má
v roku 2014 za sebou už šiesty rok realizácie a plnenia jednotlivých aktivít. Vzhľadom na potrebu
štátu revidovať štátne vzdelávacie programy, ktoré budú mať následne vplyv na zmeny školských
vzdelávacích programov, a tie následne na obsah dištančného vzdelávania bol národný projekt
prostredníctvom žiadostí o zmenu zmluvy predĺžený do konca roku 2014. Publicitu národného
projektu budú v školskom roku 2015/2016 opätovne zabezpečovať Učiteľské noviny. Na tvorbu
a výrobu periodika prebehla v mesiacoch február a marec 2014 verejná súťaž. Predpokladaný termín
vydania ďalšieho čísla je mesiac september 2014.
Prehľad vybraných aktivít a ich plnenie zahrnuje nasledovný odpočet
Aktivita 2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy)
V tomto období prebiehali práce na revízii testových položiek vzdelávacích programov pre jednotlivé
cieľové skupiny, ich kontrola a nahrávanie do systému.
Metodický materiál k tvorbe ŠkVP pre cieľovú skupinu stredné odborné školy bude zverejnený
v septembri 2014 v novej záložke: „Metodické materiály“.
Metodické materiály k tvorbe ŠkVP pre cieľové skupiny: gymnáziá a základné školy budú dokončené
podľa po odsúhlasení obsahu ŠVP zo strany MŠVVŠ SR.
Aktivita 2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy)
V období január až august 2014 bol zabezpečovaný priebeh 3. etapy vzdelávania frekventantov,
dištančného vzdelávania v nadväznosti na aktivitu č. 3.3. Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov
je zostavený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov
Povinné merateľné ukazovatele
ukazovateľ

počet

Počet zapojených a úspešne vzdelávaných
frekventantov dištančného vzdelávania

38

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít
projektu

19

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít
projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci
pochádzajúci z marginalizovaných rómskych
komunít

1

Aktivita 3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín
V roku 2014 bolo do 31.8.2014 vyrobených 11 čísiel periodika, z toho vydaných ako periodická tlač 5
čísiel. Do konca realizácie národného projektu bude vyrobených 8 čísiel. Na tlač a distribúciu
zostávajúcich čísiel periodika dvojtýždenníka prebieha verejné obstarávanie.

Aktivita 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimediálneho vzdelávacieho DVD
Aktivita 3.2, vyhradená tvorbe, výrobe obsahu a vydaniu multimediálnych vzdelávacích CD a DVD
bola ukončená k 28.2.2014. Pomocou tejto aktivity bolo vyrobených a vydaných 9 multimediálnych
doplnkových vzdelávacích CD a 12 DVD pre učiteľov základných a stredných škôl. Prehľad
multimédií je zostavený do tabuľky č. 2.

Tabuľka č.2 Vydané multimediálne doplnkové vzdelávacie materiály pre učiteľov
Vydané doplnkové vzdelávacie CD a DVD pre učiteľov základných škôl a stredných škôl
v národnom projekte:
„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“

I.

Multimediálne vzdelávacie CD

Prvá séria - v čísle 6. UN zo dňa 22.11.2012
1. Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre základné školy
2. Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre gymnáziá
3. Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy
Popis: Metodika tvorby ŠKVP, rozpracovaná do komentárov k záverečným prácam
multiplikátorov/lektorov, ktorí školili učiteľov základných a stredných škôl k tvorbe školských
vzdelávacích programov. CD obsahuje aj ďalšie doplnkové didaktické materiály.

Druhá séria- v čísle 13. UN zo dňa 28.02.2013
1. Ako pracovať s chemickými látkami v základných školách
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2. Ako pracovať s chemickými látkami v gymnáziách
3. Ako pracovať s chemickými látkami v stredných odborných školách
Popis: Bezpečnosť práce s chemickými látkami v základných a v stredných školách. Výber
chemických látok, ktoré môže škola používať, ďalej ako má tieto chemické látky uchovávať,
skladovať. Prevádzkovanie chemických laboratórií v súlade so všeobecno-záväznými právnymi
predpismi atď.

Tretia séria - v čísle 25. UN zo dňa 02.09.2013
1. Dopravná výchova pre základné školy
2. Regionálna výchova pre gymnáziá
3. Environmentálna výchova pre stredné odborné školy
Popis: Predmetné CD majú spracovanú problematiku prierezových tém podľa názvu v titule. Všetky
CD nosiče obsahujú metodické a didaktické materiály pre učiteľa a pracovné listy pre žiakov.
Špecifické je CD environmentálnej výchovy, ktoré obsahuje navyše samostatnú seminárnu miestnosť,
v ktorej nájdete postupy analýz a fotodokumentáciu k detekcii kvality životného prostredia
v nadväznosti na výskumy, vykonané priamo v teréne.

II.

Multimediálne vzdelávacie DVD

Prvá séria -v čísle 20. UN zo dňa 23.05.2013
1. Základné školy
Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník základných škôl, predmet výtvarná výchova so
spracovanou témou: „Netradičná práca s umeleckým dielom (premeny kompozície) v rámci novej
koncepcie výtvarnej výchovy pre primárne vzdelávanie“.
2. Gymnáziá
Ukážková vyučovacia hodina pre 1. ročník gymnázií, predmet informatika so spracovanou témou:
„Robotika“.
3. Stredné odborné školy
Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník stredných odborných škôl, predmet odborný výcvik
v študijnom odbore 6446 K kozmetik so spracovaním časti tematických celkov:
„Čistenie pleti, Úprava tváre, líčenie“.

Druhá séria- v čísle 24. UN zo dňa 04.07.2013
1. Základné školy
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Ukážková vyučovacia hodina pre 1. ročník základných škôl, predmet slovenský jazyk so
spracovanou témou: „Čítanie“.
2. Gymnáziá
Telesná a športová výchova 1. až 4. ročník gymnázií so spracovanými ukážkami:
a) zo „základnej gymnastiky“ na tému: „Metodika nácviku základných gymnastických cvičebných
útvarov“.
b) zo „základov atletiky“ so zameraním na disciplínu: „Beh“.
3. Stredné odborné školy
Spracovanie ukážok výučby v odbornom predmete:: elektrotechnické meranie pre 3. ročník
stredných odborných škôl, v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika so spracovaním ukážok na
tému: „Meranie na analógovom osciloskope“.

Tretia séria - v čísle 31. UN zo dňa 17.10.2013
1. Základné školy
Ukážka spracovania vyučovacieho bloku v predmete prírodoveda pre 3. ročník základných škôl na
tému: „Zdravý životný štýl, bojujeme proti obezite“.

2. Gymnáziá
Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník gymnázií, predmet biológia - laboratórne cvičenia
z biológie so spracovaním témy: „Pitva kravského oka“.

3. Stredné odborné školy
Ukážky spracovania odbornej problematiky „suchých technológií“ v stavebníctve formou
teoretického vyučovania a praktickej prípravy.

Štvrtá séria - v čísle 36. UN zo dňa 12.12.2013
1. Základné školy
Demonštračné a žiacke pokusy k tematickému celku: „Významné chemické prvky a zlúčeniny“ pre 8.
ročník základných škôl.
2. Gymnáziá
Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník bilingválnych gymnázií
Predmet: nemecký jazyk
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Obsahové zameranie vyučovacej hodiny: „Upevnenie slovnej zásoby v situačných rozhovoroch, na
tému životné prostredie“.
3. Stredné odborné školy
Ukážky výučby odbornej praxe v študijnom odbore 2840 M biotechnológia-farmakológia, pre 3. a
4. ročník stredných odborných škôl.

Aktivita 3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie e-Learningového portálu
V mesiacoch január až august 2014 bolo zabezpečované moderovanie e-learningového portálu.
Súčasne prebiehala úprava prostredia vzdelávacieho portálu, jeho riadenie, metodické usmerňovanie
a monitorovanie celého procesu dištančného vzdelávania.

Záver:
Prínosom Národného projektu od začiatku jeho realizácie v roku 2009 je zaškolenie 676 frekventantov
do tvorby ŠKVP, vydanie 21 multimediálnych doplnkových vzdelávacích materiálov pre učiteľov
základných a stredných škôl a vybudovanie vzdelávacieho portálu, ktorý bude aj v budúcnosti slúžiť
ako prostriedok doplnkového vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl. Ďalším prínosom
projektu je vydávanie periodika Učiteľské noviny, ktoré zabezpečuje pravidelnú informovanosť
o realizácii aktivít v NP a o celkovom dianí v oblasti školstva.
V prípade záujmu o zapojenie sa do diskusie či už k prebiehajúcemu dištančnému vzdelávaniu, k
distribuovaným multimediálnym vzdelávacím materiálom, k vydávaniu Učiteľských novín nám
môžete poslať Vaše návrhy a podnety do časti Napíšte nám, ktorú nájdete na adrese
www.distancne.vzdelavanie.siov.sk
Z podkladov národných koordinátorov zostavila: Mgr. Repíková, manažérka publicity
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