
 

OBSAH  PPT PREZENTÁCIE 

„ Efektivita  čerpania  eurofondov v kontexte vzdelávania učiteľov“ 

 

1. ESF špecifikácia projektu 

Operačný program: VZDELÁVANIE 

Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov/SR 

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v BSK/BA 

2. Názov: PROFESIJNÝ A KARIEROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

3. Časový harmonogram projektu 

Začiatok realizácie: október 2009 

Záver realizácie:  október 2013 

 

4. Cieľ projektu: 

Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov  a odborných   

zamestnancov škôl a školských  zariadení  s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií 

 

5. Cieľové skupiny 

a) Pedagogickí zamestnanci na všetkých stupňoch a typoch škôl, školských zariadení,  

b) Odborní zamestnanci škôl a školských zariadení: 

 psychológovia, školskí psychológovia, 

 školskí logopédi, 

 špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia a terénni špeciálni pedagógovia, 

 liečební pedagógovia, 

 sociálni pedagógovia. 

 

6. Finančná alokácia na vzdelávacie podujatia:  

SR: 22 687 273,-€ 

BA: 2 781647,-€ 

 

7. Regionálne zastúpenie: Všetky kraje SR + BA 

 

8. Možnosti prihlásenia  na vzdelávacie aktivity: www.mpc-edu.sk 

 

9. Najúspešnejšie vzdelávacie  programy: Manažment školy, Finančná gramotnosť , Využívanie 

interaktívnej tabule vo vyučovaní 

 

http://www.mpc-edu.sk/


 

10. Hlavné aktivity projektu 

Názov aktivity 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov 

hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne 

a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl 

a školských zariadení vrátane zavedenia systému ich evalvácie 

a permanentnej inovácie. 

Cieľ aktivity Vytvoriť predpoklady a nástroje na zabezpečenie inštitucionálnej kvality škôl 

a školských zariadení. Tvorba a implementácia profesijných štandardov, pre 

všetky kariérové stupne a pozície pedagogických a odborných zamestnancov   

škôl a školských zariadení. 

Výstupy aktivity   Vytvorená Metodika tvorby profesijných štandardov a nástrojov 
overovania profesijných kompetencií.  

 Vytvorené profesijné štandardy a vytvorené nástroje overovania 
profesijných kompetencií pre vybrané kategórie pedagogických 
a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vydané v Katalógu 
profesijných štandardov, 

 Odborné konferencie a semináre, 
 

Aktuálny stav realizácie  Spracovaný profesijný štandard pre kategóriu PZ: UČITEĽ 

 Spracované odporúčania pre tvorbu profesijných štandardov 

 Spracovaná Metodika tvorby profesijných štandardov 

Význam aktivity  Profesijné štandardy sú základným predpokladom pre kvalifikované  

definovanie požadovaných kompetencií učiteľov  

 Nástroje overovania profesijných kompetencií sú nevyhnutné pri 

hodnotení kvality odbornej spôsobilosti pre výkon učiteľskej profesie 

 

Názov aktivity 2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín 

pedagogických a odborných zamestnancov   škôl a školských zariadení. 

Cieľ aktivity Vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb cieľových skupín vo vzťahu k cieľom 

a obsahom vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania. 

Výstupy aktivity 1 metodika analýzy vzdelávacích potrieb 

4 štúdie vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Aktuálny stav realizácie  Spracovaná metodika analýzy vzdelávacích potrieb 

 Prvá štúdia vzdelávacích potrieb učiteľov 

Význam aktivity Poskytovanie ďalšieho vzdelávania musí rešpektovať  požiadavky  pedagogických 

a odborných zamestnancov. 

Vzdelávacie programy  musia spĺňať najprísnejšie kritéria kvality. 

 



Názov aktivity 2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov  podľa systému akreditácie 

v súlade s profesijnými štandardami pre všetky kategórie pedagogických 

a odborných zamestnancov , vrátane systému ich evalvácie. 

Cieľ aktivity Vytvoriť programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov . 

Výstupy aktivity  1 Metodika tvorby programov kontinuálneho vzdelávania. 

 625 novovytvorených programov kontinuálneho vzdelávania podľa zákona 
o pedagogických zamestnancoch a ich následná akreditácia. 

 Z toho: 
o 250 aktualizačných vzdelávacích programov.  
o  170 inovačných vzdelávacích programov  
o 30 špecializačných vzdelávacích programov.  
o 10 kvalifikačných vzdelávacích programov.  
o 10 vzdelávacích programov funkčného inovačného vzdelávania.  
o 10 vzdelávacích programov špecializačného inovačného vzdelávania.  
o 2 vzdelávacie programy: 1 program k prvej atestačnej skúške a 1 k druhej 

atestačnej skúške 
o 30 e-vzdelávacích aktualizačných programov v e-learningovej podobe.  
o 20 e-vzdelávacích inovačných v e-learningovej podobe.  

Aktuálny stav 148 akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania 

poskytovaných vo všetkých regiónoch SR, prezentovaných v printovom 

a elektronickom katalógu. 

Význam aktivity Pre úspešnosť projektu je dôležité vytvorenie kvalitných  vzdelávacích programov, 

ktoré korešpondujú s požiadavkami pedagogickej  praxe a spoločenského dopytu.  

  

Názov aktivity 3.1 Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane 

digitálnej formy, pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov  škôl a školských zariadení. 

Cieľ aktivity Vytvoriť učebné zdroje pre lektorov a učebné zdroje (odborné publikácie, učebné 

texty, metodické príručky, pracovné zošity, pracovné listy, učebné pomôcky) pre 

pedagogických a odborných zamestnancov  vrátane digitálnej formy. 

Výstup aktivity  1 metodika tvorby učebných zdrojov 

 učebné zdroje pre 625 vzdelávacích programov v rozsahu 3.181 autorských 
hárkov v printovej a digitálnej podobe 

Aktuálny stav Príprava autorských zmlúv s autormi učebných zdrojov 

Realizácia verejného obstarávania pre dodávateľa printových a digitálnych 

formátov učebných zdrojov 

Význam aktivity Moderné učebné zdroje sú nevyhnutným predpokladom podpory kvality 
vzdelávacích programov 

 

 



Názov aktivity 3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií 

pedagogických a odborných zamestnancov  a stratégií výchovy 

a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. 

Cieľ aktivity Zvýšiť a obnoviť úroveň kľúčových kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov  prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Vzdelávacie aktivity budú 

zamerané na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov škôl a školských zariadení, podľa sústavy profesijných štandardov 

a nástrojov hodnotenia profesijných kompetencií.   

Výstupy aktivity - Absolventi vzdelávacích programov, pedagogickí a odborní zamestnanci 
v celkovom počte: 
 

-  2.000 pre Bratislavský kraj.  
- 18 000 pre SR 

 
- Absolventi získajú osvedčenie o ukončení absolvovaného typu vzdelávania 

predpísanou formou podľa aktuálne platnej legislatívy, vrátane súvisiacich 
vyhlášok MŠ SR a príslušný počet kreditov v súlade s legislatívou 

- prednášky, semináre, tvorivé dielne, cvičenia, kurzy, letné školy 
sprostredkujúce vzdelávanie cieľovej skupine,  

- záverečné  práce a prezentácie v predpísaných formách štúdia, 

Aktuálny stav Bratislava: 
      1209 účastníkov 

885 absolventov 
 
SR 
8383 účastníkov 
5484 absolventov  
 

Význam aktivity Najdôležitejšia aktivity projektu spočíva v realizácii samotných vzdelávacích 

programov, v rámci ktorých učitelia po ich úspešnom absolvovaní získajú kredity 

(30 kreditov=6% zvýšenie platu) 

 

Názov aktivity 4.1 Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu 

kontinuálneho vzdelávania v oblastiach profesijných kompetencií 

pedagogických a odborných zamestnancov  škôl a školských zariadení a na 

realizáciu programov inovatívnych metód výučby. 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vytvoriť interaktívny vzdelávací portál, ktorý poskytne komplexné 

portfólio služieb pre digitálne  vzdelávanie a podporu rozvoja pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Výstup aktivity 1 vytvorený interaktívny vzdelávací portál podporu kontinuálneho vzdelávania, 

ktorý bude poskytovať:  

 funkcie administrácie vzdelávacieho procesu (prihlášky záujemcov, 
zaraďovanie do študijných skupín, dotazníky, spätná väzba), 

 komplexné služby pre dištančné vzdelávanie, 

 funkcie LMS systému (podpora „blended learningu“) – sprístupňovanie 
študijných materiálov, komunikačné nástroje, testovanie vedomostí),  



 bázu znalostí (úložisko edukačných materiálov, zhromažďovanie materiálov 
vytvorených frekventantmi v priebehu realizácie projektu atď.), 

 monitorovanie priebehu realizácie projektu, 

 využívanie nástrojov pre efektívnu komunikáciu medzi riešiteľmi projektu a  
frekventantmi vzdelávania, 

 priebežnú kontrolu práce frekventantov pri realizácii projektu t. j. na portáli sa 
hneď od začiatku realizácie projektu zverejnia kritéria pre priebežnú 
a záverečnú kontrolu aktivity frekventanta pri modernizácii procesu 
vzdelávania s podporou IKT.  

On-line dotazníky na snímanie spätnej väzby od účastníkov vzdelávacích 
programov 
Edukačné materiály vložené do portálu 
60 elearningových vzdelávacích programov (z celkového počtu vytvorených 
vzdelávacích programov v rámci aktivity 3.1) prístupných na vzdelávanie cez portál 

Aktuálny stav Realizácia  verejného obstarávania  

Význam aktivity Modernizácia vzdelávacieho procesu sa môže uskutočniť iba s  digitálnou 

podporou frekventantov štúdia. 

 

Názov aktivity 4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vytvoriť materiálne a technické zabezpečenie pre vzdelávanie 

a podporu rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, predovšetkým cez 

dištančné vzdelávanie, e-learning, Blended learning, on-line komunikáciu medzi 

účastníkmi a s účastníkmi projektu, aktuálne informácie o realizácií projektu, 

publicitu projektu a pokračovania jeho aktivít na plné využitie funkcií interaktívneho 

portálu. 

Výstup aktivity o 26 učební kontinuálneho vzdelávania 
o 546 notebookov v učebniach 
o 26 dataprojektorov v učebniach 
o 26 wifi routerov v učebniach 
o 292 škôl s počtom 673 notebookov s príslušenstvom 

Aktuálny stav Realizácia verejného obstarávania 

Význam aktivity Zariadenie  IKT učební je nevyhnutným predpokladom kvalitného a efektívneho 

učenia sa moderných učiteľov. 

 

11. Význam realizácie projektu – pridaná hodnota vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov: 

 Rozvoj ľudských zdrojov v školstve: modernizácia vzdelávacieho procesu v školách 

realizovaná  odborne pripravenými absolventmi štúdii   

 Zvyšovanie profesionality učiteľského povolania nastavením procesu kontinuálneho 

vzdelávania  s implementáciou štandardov  kvality a nástrojov  hodnotenia  odborných 

kompetencií 



 Uspokojenie požiadaviek zamestnancov  rezortu školstva – ich výberu a dopytu vzdelávacích 

potrieb s možnosťou získania kreditov a zvyšovania osobného kariérneho rastu a platového 

zaradenia. 

 Technologická a materiálna podpora edukačného prostredia v školách (IKT , edukačný portál 

a nové učebné zdroje) 

 Vytváranie kvalitného edukačného prostredia s cieľom zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov 

regionálneho školstva (v súlade so závermi  PISA a iných hodnotení kvality vzdelávania v SR). 

 

 

Projekt: „Vzdelávanie pedagogických zamestnancom materských škôl ako 

súčasť reformy vzdelávania“ 

 

1. ESF špecifikácia projektu 

Operačný program: VZDELÁVANIE 

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v BSK/BA 

2. Názov: VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV MATERSKÝCH ŠKOL AKO 

SÚČASŤ REFORMY VZDELÁVANIA 

 

3. Časový harmonogram projektu 

Začiatok realizácie: máj 2009 

Záver realizácie:  apríl 2013 

 

4. Cieľ projektu: 

Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl 

implementovať obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektívny 

systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií 

pedagogických zamestnancov materských škôl v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi 

potrebami vedomostnej spoločnosti. 

 

5. Cieľové skupiny 

- Pedagogickí zamestnanci materských škôl, vrátane manažmentu materských škôl 

- Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy pôsobiaci 

v oblasti predškolskej výchovy na Metodicko-pedagogickom centre, Krajských školských úradoch, 

Ministerstve školstva SR, Štátnej školskej inšpekcii, Štátnom pedagogickom ústave 

 

6. Finančná alokácia na vzdelávacie podujatia:  

SR:  18 037 603,46,-€ 

BA:       652 017,86,-€ 



 

7. Regionálne zastúpenie: Všetky kraje SR + BA 

 

8. Možnosti prihlásenia  na vzdelávacie aktivity:  www.mpc-edu.sk, 

www.portal.mat.iedu.sk 

 

9. Najúspešnejšie vzdelávacie  programy: Obsahová reforma v materskej škole, , Inovácie 

v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov  a učiteľov v materskej škole,  

Školský manažment v materskej školy,  Digitálne technológie v materskej škole  

 

10. Hlavné aktivity projektu 

Názov aktivity 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej 

a verejnej správy 

Cieľ aktivity Utvárať a rozvíjať profesionálne manažérske kompetencie potrebné pri 

premene tradičnej školy na modernú – v záujme zvyšovania kvality 

materskej školy ako inštitúcie poskytujúcej predprimárny stupeň 

vzdelania. 

Kvalitnou IKT prípravou pedagogických zamestnancov materských škôl 

v rámci aktivity sa prispeje ku komplexnej informatizácii MŠ smerom 

k zabezpečovaniu dlhodobého rozvoja materských škôl v súlade 

s koncepciou modernej školy 21. storočia. 

Cieľom aktivity je, absolvovaním a úspešným zvládnutím vzdelávacích 

programov osvojiť si tieto kompetencie: 

1. kompetencie normatívne, 
2. kompetencie kauzálne (strategické), 
3. kompetencie kurikulárne, 
4. kompetencie informačné, 
5. kompetencie manažérske, 
6. kompetencie diagnostické a , 
7. kompetencie všeobecného rozhľadu (všeobecné, 
8. kompetencie reflektívne, 
9. kompetencie intervenčné, 
10. kompetencie psychosociálne a komunikatívne. 

Výstupy aktivity 
- záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou a ostatnými 

účastníkmi vzdelávania. Absolvent získa osvedčenie o ukončení 

aktualizačného/inovačného/funkčného inovačného 

vzdelávania. 

- vypracovanie štyroch akreditovaných vzdelávacích programov 

vzdelávania (aktualizačného/inovačného/funkčného 

inovačného vzdelávania) 

Aktuálny stav realizácie Sú akreditovaných 4. Vzdelávacie programy z ktorých boli 2 už 
spustené. V tomto období prebiehajú prvé záverečné prezentácie 

http://www.mpc-edu.sk/
http://www.portal.mat.iedu.sk/


frekventantiek. Otvárajú sa stále nové skupiny po celom území SR. 

Význam aktivity Vzdelávacia aktivity je zameraná na: 

- rozvíjanie kompetencií manažmentu materských škôl 
a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy a znalosť 
najnovších trendov demokratického riadenia z riadiaceho, 
didaktického i hodnotiaceho aspektu ako jednej zo základných 
podmienok premeny tradičnej školy na modernú a 
zabezpečenia dlhodobého rozvoja materských škôl, 

- spracovanie podkladov na realizáciu vzdelávania manažmentu 
a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy 
s navrhnutým obsahovým zameraním, 

 

Názov aktivity 1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl 

Cieľ aktivity Inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií 

pedagogických zamestnancov potrebných pri premene tradičnej školy 

na modernú – v záujme zvyšovania kvality materskej školy ako 

inštitúcie poskytujúcej predprimárny stupeň vzdelania. 

Kvalitnou IKT prípravou pedagogických zamestnancov materských škôl 

v rámci aktivity sa prispeje ku komplexnej informatizácii MŠ smerom 

k zabezpečovaniu dlhodobého rozvoja materských škôl v súlade 

s koncepciou modernej školy 21. storočia. 

Výstupy aktivity 
- v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch bude 

záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou a ostatnými 

účastníkmi vzdelávania. Absolvent získa osvedčenie 

o ukončení aktualizačného/inovačného vzdelávania. 

- Vypracovanie troch akreditovaných vzdelávacích programov 

kontinuálneho vzdelávania (aktualizačného/inovačného 

vzdelávania). 

Aktuálny stav realizácie  Sú akreditované 3 vzdelávacie programy, z ktorých sa spustil 2. 
Vzdelávanie už ukončilo 200 frekventantiek. Otvárajú sa stále nové 
skupiny po celom území SR. Toho času je vyvzdelaných 2150 
frekventantiek. 

Význam aktivity Aktivitou sa bude postupnými krokmi implementovať obsahová 

reforma do praxe materských škôl zo všetkých úrovní riadenia 

materských škôl. Vytvorí sa prostredníctvom nej prostredie 

umožňujúce realizovať proces celoživotného vzdelávania 

pedagogických zamestnancov materských škôl. 

 

 

 



Názov aktivity 1.3 Edukačný portál 

Cieľ aktivity Poskytnúť komplexný systém digitálnych služieb pre informačné 

a vzdelávacie potreby cieľovej skupiny projektu. 

Vytvoriť prostredie pre efektívne a profesionálne zabezpečenie 

realizácie všetkých aktivít projektu, zabezpečenie priebežnej kontroly 

práce frekventantov vzdelávania, monitorovanie a implementáciu 

projektu. 

Výstupy aktivity - Funkčný a interaktívny edukačný portál zabezpečujúci kvalitnú 

realizáciu všetkých aktivít projektu a vytvárajúci podpornú 

službu pre cca 10 000 užívateľov bez obmedzenia času prístupu 

do portálového edukačného priestoru. 

Aktuálny stav realizácie  
Bol nasadený na verejné používanie. 

Význam aktivity 
Funkčné portálové prostredie projektu, ktoré bude umožňovať: 

 efektívnu administráciu informácií o projekte, 
o frekventantoch, o ich vedomostnej báze, 

 komplexné služby pre dištančné vzdelávanie, 

 didaktické a metodické informácie, 

 monitorovanie priebehu realizácie projektu, 

 využívanie nástrojov pre efektívnu komunikáciu medzi 
riešiteľmi projektu a  frekventantmi vzdelávania, 

 priebežnú kontrolu práce frekventanta a využívania IKT pre 
modernizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti počas celého 
projektu. 

 

 

 

Názov aktivity 2.1 Tvorba edukačného materiálu 

Cieľ aktivity  

 

Príprava novej odbornej literatúry potrebnej na zefektívnenie 

edukačného procesu materských škôl a na účely tvorby školských 

vzdelávacích programov pre materské školy; vytvoriť nové metodiky, 

odborné publikácie, pracovné zošity a učebné pomôcky a tiež učebné 

zdroje aj v digitálnej forme pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

v materskej škole.  

Výstupy aktivity - Metodiky, metodické príručky, metodické listy v tlačenej 

aj digitálnej podobe, CD a DVD nahrávky výchovno-vzdelávacej 

činnosti, učebné pomôcky, viacrozmerné modely, učebné 

zdroje, nové multimediálne učebne pre MŠ, atď. – cca 200 

rôznych výstupných materiálov/publikácií . 



Aktuálny stav realizácie  Je vytvorený edičný plán a pripravuje sa verejné obstarávanie na 
dodávateľa. 

Význam aktivity Výstupmi budú jednotlivé metodiky, metodické príručky, pracovné 

listy, DVD a video nahrávky a iné formy učebných materiálov 

a pomôcok nevyhnutných na dosiahnutie inovácií v oblasti obsahu 

a metód výchovno-vzdelávacej činnosti s cieľom maximálne skvalitniť 

výstupy predprimárneho vzdelávania a rozvíjať tak efektívny systém 

celoživotného vzdelávania 

 

 

Názov aktivity 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie 

Cieľ aktivity Získanie informácií a prehľadu o najnovších stratégiách 

predprimárneho vzdelávania v členských krajinách EÚ a vo svete 

a implementovať najlepšiu prax z celosvetových trendov do edukačnej 

praxe slovenských materských škôl. 

Vytváranie priestoru na výmenu nových skúseností a  poznatkov 

súvisiacich s realizáciou vzdelávacích aktivít projektu so zahraničnými 

partnermi. 

Implementácia získaných  informácií a výstupných produktov 

z odborných stáží a odborných exkurzií do edukačnej praxe materských 

škôl. 

Získané skúsenosti implementovať do edukačnej praxe materských 

škôl, riadenia a usmerňovania materských škôl a do stratégií MŠ SR 

v oblasti predprimárneho vzdelávania v SR. 

Výstupy aktivity - Nadviazané partnerstvo so zahraničnými a slovenskými 
inštitúciami a organizáciami, 

- Návrhy a odporúčania pre edukačnú prax predprimárneho 
vzdelávania v SR, 

- Návrhy pre riadiacu prax materských škôl v SR, 
- Návrhy na preklad odbornej literatúry, 
- Námety na tvorbu edukačných materiálov, 
- Návrhy na inovatívne stratégie pre ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov MŠ, 
- Závery a odporúčania pre odborné semináre a odborné 

konferencie projektu, 
- Digitálne spracovanie prezentačného materiálu z vybraných 

odborných stáží a odborných exkurzií. 

Aktuálny stav realizácie  Bola uzavretá partnerská zmluva s Chorvátskom. Pripravujú sa 

partnerské zmluvy so Slovinskom a Rakúskom. 

Význam aktivity Návrhy na skvalitnenie edukačnej a riadiacej praxe materských škôl. 
Odporúčania pre odborné semináre a odborné konferencie projektu. 



Publikovanie a prezentovanie informácií o odborných stážach 
a odborných exkurziách. 
 

 

Názov aktivity 2.3 Odborné semináre a odborné konferencie  

Cieľ aktivity Vytváranie priestoru na výmenu skúseností a  poznatkov z jednotlivých 

odborných aktivít projektu a šírenie dobrej a osvedčenej praxe 

projektu. 

V rámci odborných seminárov a odborných konferencií sa bude klásť 

dôraz na komparáciu a disemináciu vstupov a výsledkov projektu. 

Prezentovať sa budú praxou overené pozitívne skúsenosti 

v predprimárnej edukácii v SR a v krajinách EU. 

Závery a odporúčania z odborných konferencií budú implementované 

v rámci stratégií MŠ SR v oblasti predprimárneho vzdelávania v SR. 

Výstupy aktivity - Návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax predprimárneho 

vzdelávania, 

- Návrhy pre riadiacu prax materských škôl, 

- Digitálne nosiče z odborných seminárov a odborných 

konferencií, 

- Inovatívne stratégie pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov materských škôl a budúcich pedagogických 

zamestnancov materských škôl, 

- Závery a odporúčania pre odborné konferencie projektu, 

- Videokonferencia, 

- Prezentácia na edukačnom portáli, 

- Propagačné materiály, 

- Mediálna kampaň o prínose a efektoch realizovaného projektu 

pre edukačnú prax materských škôl. 

Aktuálny stav realizácie  Prebehol odborný seminár k vzdelávacej aktivite Digitálne 
technológie a pripravuje sa vydanie zborníka. 

Význam aktivity Inovatívne stratégie pre edukačnú prax predprimárneho 
vzdelávania a riadiacu prax materských škôl. 
Námety na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl a prípravu budúcich pedagogických zamestnancov 
materských škôl. 

 
 

Názov aktivity 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu 

Cieľ aktivity 
Zabezpečenie výpočtovej techniky (digitálne technológie, digitálne 

pomôcky) a ostatnej didaktickej techniky uvedenej v rozpise rozpočtu 



je napomôcť inovácii výchovno-vzdelávacej činnosti, rozvoju kľúčových 

kompetencií frekventantov a v konečnom dôsledku napomôcť rozvoju 

vedomostnej spoločnosti s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj. 

Výstupy aktivity  4 142 ks notebookov alebo desktopov s príslušenstvom, 
 2 868 ks multifunkčných zariadení, 
 4 142 ks aplikačného softvéru, 
 4 142 sád elektronických didaktických pomôcok, 
 2 868 ks televízorov, 
 2 868 ks digitálnych fotoaparátov, 
 2 730 sád didaktických pomôcok. 

Aktuálny stav realizácie  V mesiaci 01. – 02. 2010 bola distribuovaná technika na všetky 

materské školy a je využívaná pri edukačnom procese. 

Význam aktivity 
Na základe ohlasov z praxe možno konštatovať, že didaktická 
technika významne napomohla implementácii digitálnych 
technológií a obohatila edukačný proces v MŠ. 

 

12. Význam realizácie projektu – pridaná hodnota vzdelávania pedagogických zamestnancov:  

 Zvyšovanie profesionality učiteľov materských škôl  

 Získané kompetencie využívať v praxi na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti 

a riadenia materských škôl 

 Rozvoj ľudských zdrojov v školstve: modernizácia vzdelávacieho procesu v školách 

realizovaná  odborne pripravenými absolventmi štúdii   

 Zariadenie a vybavenie modernou multifunkčnou technikou a ďalšími modernými 

didaktickými pomôckami využívať na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 


