Odpovede na najčastejšie kladené otázky – Projektový šprint
Dobrý deň, ďakujeme všetkým školám za prejavený záujem o účasť na „Projektovom šprinte“,
ktorý by mal podporiť digitalizáciu vo vzdelávaní. Už počas leta spoločne s expertami Svetovej
banky pripravujeme presný mechanizmus spustenia projektu. Pripravili sme podrobné
odpovede na najčastejšie kladené otázky škôl k tomuto projektu. Veríme, že uvedené
informácie vám pomôžu získať lepšiu predstavu o projekte. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie
otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: projektovysprint@minedu.sk.
● AKÝ JE CIEĽ PROJEKTU?
Hlavným cieľom projektu je spoločne so školami testovať a spoluvytvárať riešenia na
zmysluplné zavádzanie a využívanie digitálnych technológii do vzdelávacieho procesu. Projekt
nám umožní lepšie nastavenie reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR. Podpora digitalizácie
spoločne s kurikulárnou reformou by mala viesť k získavaniu zručností potrebných pre 21.
storočie.

●

AKO TO BUDE FUNGOVAŤ?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerstvo) definuje hlavné oblasti a
merateľné ciele pre 100-dňový akcelerátor Projektového šprintu. Školy, ktoré sa prihlásili do
projektu, si budú môcť definovať oblasti, ktoré vnímajú ako problematické, v ktorých budú
chcieť experimentovať a hľadať nové riešenia. Projekt sa bude realizovať v 2
vlnách/obdobiach. Podľa motivácie škôl a transparentných výberových kritérií vyberie
ministerstvo na participáciu v prvej vlne 3-4 školy. V druhej vlne projektu vyberie Ministerstvo
ďalšie školy. Počas 100-dňových akcelerátorov budú mať školy možnosť počas vyučovania
testovať vybrané riešenia na dosiahnutie definovaných cieľov. Ministerstvo zozbiera a
zanalyzuje získané poznatky a riešenia zo škôl, ktoré by mohli prispieť k zmene aj na iných
školách.

●

ČO SÚ 100-DŇOVÉ AKCELERÁTORY A AKO SA POUŽÍVAJÚ V PRAXI?

Ide o metódu, ktorú používajú národné a miestne vlády v rôznych krajinách sveta na rýchlejšie
dosiahnutie výsledkov stanovených cieľov, ako aj na generovaní riešení a inovácii pri ich
dosahovaní. Stavajú pritom na poskytovateľoch verejných služieb a ich užívateľoch, ktorí veľmi
dobre poznajú problémy, ale aj možné riešenia, reálne však majú malú možnosť ich ovplyvniť.
Metódu dostanú počas 100 dní spolupráce na akcelerátoroch s mentormi z ministerstva a
expertmi zo Svetovej banky.
Hlavné prvky metodiky:
● využívanie dát a definovanie merateľných ukazovateľov,
● zdieľanie príkladov z medzinárodnej dobrej praxe (v zavádzaní digitálnych technológií
do vyučovacieho procesu),
● experimentovanie: behaviorálne zmeny, dizajn zacielený na užívateľa,
● urgencia: 100 dní na dosiahnutie cieľa,
● adaptívne a sieťové líderstvo,
● coaching a facilitácia.

● AKÉ ŠKOLY SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ?
Projekt je aktuálne určený pre základné školy rôznych úrovní a typov. Diverzita vybraných škôl
zabezpečí zastúpenie mestských aj vidieckych škôl s rôznou úrovňou vybavenia digitálnymi
technológiami a s rôznou skladbou učiteľov a žiakov. Za účelom otestovania digitalizácie v
kontexte pripravovanej kurikulárnej reformy budú medzi vybranými školami aj tie, ktoré
participujú v pilotnom projekte Štátneho pedagogického ústavu na testovanie kurikulárnych
zmien.

● KOĽKO ŠKÔL BUDE VYBRANÝCH DO PROJEKTU?
V 100-dňovom akcelerátore typicky pracujú súbežne 3-4 školy. Počas trvania tohto projektu
(prvá aj druhá vlna) predpokladáme spoluprácu s celkovo 10 vybranými školami.
Vážime si záujem každej školy, ktorá sa prihlásila. Budeme preto hľadať spôsoby, ako
priebežne zdieľať riešenia medzi všetkými školami a umožniť v budúcnosti participáciu ďalším
školám.

● MÔŽU SA ZAPOJIŤ DO PROJEKTOVÉHO ŠPRINTU ŠKOLY, KTORÉ SA ZÚČASTŇUJÚ NA
INOM PROJEKTE?
Aktuálna účasť na inom projekte (napr. IT Akadémia) nebráni školám participovať na
Projektovom šprinte.
● AKÉ PRINOSY VYPLÝVAJÚ Z PROJEKTU PRE ŠKOLY?
Školy dostanú priestor aj na testovanie vlastných nápadov ako dosiahnuť očakávané zmeny.
Zároveň budú mať možnosť zdieľať riešenia a skúsenosti s inými školami zapojenými do
akcelerátorov. Školy budú spolupracovať s expertmi z ministerstva a zo Svetovej banky, čím
získajú prístup k dobrým príkladom využívaných v iných krajinách, ako aj partnerstvám so
zahraničnými školami, ktoré už majú dlhšie skúsenosti v zavádzaní inovácii do vzdelávacieho
procesu.

● BUDE PARTICIPÁCIA UČITEĽOV V AKCELERÁTOROCH PLATENÁ?
Rozsah a miera zapojenia učiteľov a iných zamestnancov školy do projektu bude dobrovoľná,
po dohode s riaditeľom školy.

● AKO SA ZAPOJA ŠKOLY?
Výzva na prihlásenie sa do projektu je už uzavretá. Prvý výber z prihlásených škôl sa uskutoční
na jeseň 2021. Ďalší výber bude uskutočnený na jar 2022 a proces bude v predstihu
komunikovaný.

● BUDE SO ŠKOLOU PODPÍSANÁ ZMLUVA?
Ministerstvo plánuje podpísať s vybranými školami Memorandum o spolupráci, ktoré definuje
hlavné povinnosti a zodpovednosti participujúcich inštitúcií.

● BUDÚ ŠKOLY IBA PLNIŤ PRIPRAVENÉ ÚLOHY ZO STRANY SVETOVEJ BANKY ALEBO
MINISTERSTVA, ALEBO DOSTANÚ PRIESTOR NA VLASTNÉ VSTUPY?
Škola dostane priestor aj na testovanie vlastných nápadov ako dosiahnuť očakávané ciele v
oblastiach definovaných ministerstvom. Bude pritom môcť benefitovať aj z podpory expertov
rezortu školstva a Svetovej banky.

● AKÉ KONKRÉTNE AKTIVITY ŠKOLY ČAKAJÚ V PROJEKTE?
Pravidelné stretnutia škôl s našimi kolegami z ministerstva školstva a Svetovej banky budú
prebiehať primárne online formou, ak to bude možné, budeme realizovať aj prípadné osobné
návštevy. Plánované stretnutia budú zahŕňať:
1. prípravné aktivity na spustenie akcelerátorov / projektových šprintov (webináre na
predstavenie metodiky pre 100-dňové akcelerátory; medzinárodné príklady dobrej
praxe v zavádzaní digitálnych technológii do vzdelávacieho procesu; prípadne zber dát
a informácii),
2. realizáciu samotných aktivít projektových šprintov a pravidelné konzultovanie pokroku
s expertmi z ministerstva a Svetovej banky.

