
SPRÁVA 
Plnenie aktivít národného projektu v roku 2013 

 
 

Úvod 

Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ má 
v roku 2013 za sebou už piaty 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. V roku 2014 prebehne 
revízia obsahu dištančného vzdelávania v rámci jednotlivých vzdelávacích programov a 
k revidovaným zmenám budú vydané metodické materiály. Publicitu národného projektu budú v roku 
2014 opätovne zabezpečovať Učiteľské noviny. Na tvorbu a výrobu periodika prebieha v mesiacoch 
február a marec 2014 verejná súťaž. Predpokladaný termín vydania ďalšieho čísla je mesiac apríl 
2014. 
 
Prehľad plnenia výstupov jednotlivých aktivít prinášame v nasledujúcej časti Správy. 
 
Prehľad plnenia aktivít  
 
Aktivita 1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie, resp. zmeny v rámci riešiteľského  tímu (interní 
a externí pracovníci, dodávatelia):  

Zasadnutia Riadiaceho výboru: 12x 
Zasadnutia projektovej kancelárie, odborných tímov a rôzne: 17x 
 
Aktivita 1.2. Práca odborných pracovných skupín 

Výstupmi tejto aktivity je príprava metodických, didaktických a prezentačných materiálov. Materiály 
tohto druhu sa v mesiacoch január – december 2013 pripravovali v súčinnosti s plnením ostatných 
aktivít národného projektu.  

Aktivita 2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy) 

V mesiacoch január až december 2013 prebiehali práce na tvorbe testových položiek a doplnkových 
materiálov k základným školiacim materiálom. 
 

Aktivita 2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) 

V mesiacoch január až máj 2013 sa realizovali prípravné práce k spusteniu dištančnej formy 
vzdelávania. V období máj až december 2013 bol zabezpečovaný priebeh 3. etapy vzdelávania 
frekventantov, dištančného vzdelávania v nadväznosti na aktivitu č. 3.3.  

 
Tabuľka č. 1 Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov v roku 2013 

 
Merateľný ukazovateľ  
Počet zapojených a úspešne vzdelávaných 

frekventantov 
 

 
                                83 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít 
projektu 

 

                                  
                                17 
                                  

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít 
projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych 
komunít 

 
 
                                 3 
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Aktivita 3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín 

V mesiacoch január až december 2013 bolo vyrobených, vydaných a distribuovaných 29 čísiel 
periodika Učiteľské noviny, v ktorých bola pravidelne zabezpečovaná publicita o prebiehajúcich 
aktivitách národného projektu. Od začiatku realizácie národného projektu do 31.12.2013 bolo 
vydaných 68 čísiel periodika. 
 

Aktivita 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimediálneho vzdelávacieho DVD 

V období január – december 2013 bolo vydaných 6 doplnkových vzdelávacích materiálov formou 
vzdelávacích CD a 9 formou vzdelávacích DVD pre učiteľov základných a stredných škôl. Prehľad 
vydaných vzdelávacích multimédií a ich distribúciu prostredníctvom balíkov periodika Učiteľské 
noviny uvádza Tabuľka č. 2.   
 

Tabuľka č.2 Prehľad vydaných vzdelávacích CD / DVD a ich distribúcia v roku 2013 
 
Názov CD/DVD série Počet kusov v 

sérii 
Distribuované v UN 

2. séria vzdelávacích CD 3 13. číslo z 28.2.2013              
1. séria vzdelávacích DVD 3 20. číslo z 23.5.2013 
2. séria vzdelávacích DVD 3 24. číslo z 4.7.2013 
3. séria vzdelávacích CD 3 25. číslo z 2.9.2013 
3. séria vzdelávacích DVD 3 31. číslo z 17.10.2013 
4. séria vzdelávacích DVD 3 36. číslo z 12.12.2013 
 
Aktivita 3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie e-Learningového portálu 

V mesiacoch január – december 2013 sa:   

 
1. Testovala Funkčnosť vzdelávacieho portálu v nasledovných oblastiach: 
- funkčnosť povinných on-line diskusií,  
- úprava prostredia pre Riadiaci orgán,  
- generovanie povinných výstupov zo vzdelávania,  
- príprava a funkčnosť rozvrhov hodín a tvorby a kontroly pracovných výkazov. 
 
2. Sledovala náročnosť a korektnosť zostavených vzdelávacích programov za jednotlivé cieľové 

skupiny 
- overenie náročnosti testových položiek,  
- hodnotenie riešených úloh pre jednotlivé cieľové skupiny, 
- burza vzdelávacích materiálov, práce s bonusom a iné.  
 
3. Riadenie systému dištančného vzdelávania 

- riadenie procesu dištančného vzdelávania na národnej úrovni (pokyny, metodika odbornej práce), 
- riadenie procesu dištančného vzdelávania na regionálnej úrovni (zber a kontrola dokumentácie zo 
vzdelávania), 
- priame riadenie procesu dištančného vzdelávania (národní koordinátori / tútori frekventanti). 

V rámci tejto aktivity bola v celkovom poňatí zabezpečovaná a sledovaná funkčnosť vzdelávacieho 
portálu ako komunikačného nástroja, ktorý má slúžiť nie len k poskytovaniu vzdelávania formou 
samoštúdia, ale najmä k zabezpečovaniu poradenstva a hodnotenia frekventantov v tomto vzdelávaní 
v nadväznosti na plnenie aktivity č. 2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy). 
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Záver: 

Prínosom Národného projektu od začiatku jeho realizácie v roku 2009 je zaškolenie 648 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.  
 
Z podkladov národných koordinátorov zostavila: Mgr. Repíková, manažérka publicity 


