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5. september - Teaching with Space and Astronomy in your Classroom  

Tento kurz ako prvý zo série 4 kurzov, trénuje a podnecuje učiteľov k vzdelávaniu detí a mladých ľudí 

k mnohým pracovným príležitostiam, ktoré ponúka kozmický priemysel. Účastníci kurzu budú 

získavať informácie: 1. prostredníctvom názorných pedagogických postupov ako vzdelávať vedu; 2. 

o tom ako efektívne využívať nástroje informačno-komunikačných technológií v tejto oblasti. Je 

zameraný na učiteľov základných a stredných škôl akéhokoľvek odboru, ako aj kariérnych poradcov 

 

12. september - Cultural Diversity in your Classroom 

Kurz ponúka učiteľom príležitosť: podeliť sa o svoje skúsenosti z práce s kultúrne rozmanitým 

študentským kolektívom; diskutovať o rôznych scenároch pozitívneho prístupu k otázke kultúrnej 

rozmanitosti v kontexte vyučovania; analyzovať výučbu a zdroje o efektívnej interkultúrnej 

komunikácii; rozvíjanie triednych aktivít, ktoré budú v triede potenciálne prijímané a budú posilňovať 

triednu komunitu v kultúrne rozmanitom prostredí. 

Kurz je súčasťou série 3 kurzov; zaoberá sa témou kultúrnej rôznorodosti, situáciou migrantov 

všeobecne a ako začleniť novo prichádzajúcich žiakov v školách a triedach. Kurzy sú relevantné pre 

akýchkoľvek učiteľov pracujúcich v kultúrne rozmanitom prostredí, alebo majú záujem o rozvoj 

kultúrneho povedomia študentov. Ak učiteľ ukončí všetky tri kurzy, bude mu udelené špeciálne 

osvedčenie.  

 

19. september - Competences for 21st Century Schools   

Kurz si kladie za cieľ poskytnúť úvod do vzdelávania zručností 21. storočia, upovedomiť o otázkach a 

problémoch súvisiacich so vzdelávaním zručností 21. storočia v triede. Okrem toho budú 

demonštrované učiteľom konkrétne tipy, ako realizovať vyučovanie zručností 21. storočia založené 

na projektoch. Tento kurz nie je určený len pre učiteľov, ale aj pre tých, ktorých zaujíma oblasť 

vzdelávania zručností 21. storočia. Kurz bol najprv vyvinutý pre European Schoolnet Academy, prvej 

európskej platforme venujúcej sa MOOC (Mass Open On-line Course = On-line kurz prístupný pre 

masy) pre učiteľov. 
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