
Prijímateľ Názov projektu Webové sídlo 

IUVENTA – 
Slovenský inštitút 
mládeže 

KomPrax – Kompetencie pre prax http://www.iuventa.sk/sk/Kom
Prax/Home.alej 

PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne 
vzdelávanie v práci s mládežou 

https://www.iuventa.sk/sk/sub
/projektpraktik/Domov-1.alej 

Metodicko-
pedagogické 
centrum 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť celoživotného 
vzdelávania 

http://www.mpc-
edu.sk/projekty/vzdelavanie-
pedagogickych-zamestnancov-
materskych-skol-ako-sucas 
 

Profesijný a kariérový rast pedagogických 
zamestnancov 

http://www.mpc-
edu.sk/projekty/profesijny-a-
karierovy-rast-pedagogickych-
zamestnancov 
 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k 
inklúzii marginalizovaných rómskych 
komunít 

http://www.mpc-
edu.sk/projekty/vzdelavanie-
pedagogickych-zamestnancov-
k-inkluzii-marginalizovan  

Inkluzívny model vzdelávania na 
predprimárnom stupni školskej 
Sústavy 

http://www.mpc-
edu.sk/projekty/inkluzivny-
model-vzdelavania-na-
predprimarnom-stupni-
skolskej-su  

PRINED – Projekt Inkluzívnej Edukácie http://www.prined.sk/  
Aktivizujúce metódy vo výchove http://www.amvprojekt.sk/ 
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického 
jazyka na základných školách http://www.englishone.sk/ 

Národné športové 
centrum 

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a 
športovej výchovy 

http://www.skolskysport.sk/ind
ex.cfm?module=ActiveWeb&pa
ge=WebPage&s=narodny-
program-zvysenie-kvalifikacie-
ucitelov-telesnej-a-sportovej-
vychovy  

Národný ústav 
certifikovaných 
meraní 
vzdelávania 

Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách v SR v 
kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy 
vzdelávania 

http://www.nucem.sk/sk/proje
kt_esf/project/13  

Národný ústav 
celoživotného 
vzdelávania 

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre 
dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti 
na trhu práce 

http://nuczv.sk/dalsie-
vzdelavanie-a-poradenstvo-pre-
dospelych-ako-nastroj-lepsej-
uplatnitelnosti-na-trhu-prace/  
 
www.cvanu.sk  

Štátny inštitút 
odborného 
vzdelávania 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou 
školských vzdelávacích programov 

http://www.siov.sk/narodny-
projekt-vzdelavania-ucitelov-v-
suvislosti-s-tvorbou-skolskych-
vzdelavacich-
programov/11406s#projekty  

Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií http://www.siov.sk/narodne-
projekty-/24502s  
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Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
http://www.siov.sk/rozvoj-
stredneho-odborneho-
vzdelavania-rsov/24505s  

Podpora profesijnej orientácie žiakov 
základnej školy na odborné vzdelávanie a 
prípravu prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 
pracovných zručností a práca s talentami 

http://www.siov.sk/narodny-
projekt-/24512s  

Podpora polytechnickej výchovy na 
základných školách http://www.pvodborne.sk/ 

Štátny 
pedagogický ústav 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v 
oblasti cudzích jazykov v súvislosti s 
Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na 
základných a stredných školách 

http://www.statpedu.sk/sk/Pro
jekty/Projekt-CJ.alej  

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a 
stredných škôl v predmete informatika 

http://www.statpedu.sk/sk/Pro
jekty/Projekt-DVUi.alej  

Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov 
materských, základných a stredných škôl v 
kontexte zvyšovania úspešnosti reformy 
systému základného vzdelávania 

http://www.statpedu.sk/clanky
/projekty/rozvijanie-
profesijnych-kompetencii  

Štátna školská 
inšpekcia 

Externé hodnotenie kvality školy 
podporujúce sebahodnotiace procesy a 
rozvoj školy 

http://www.ssiba.sk/Default.as
px?text=g&id=25&lang=sk  

Centrum vedecko-
technických 
informácií SR 
(právny nástupca 
Ústavu informácií 
a prognóz 
školstva) 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách 

http://www.uips.sk/narodne-
projekty/modernizacia-
vzdelavacieho-procesu-na-
zakladnych-skolach  

Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
stredných školách 

http://www.uips.sk/narodne-
projekty/modernizacia-
vzdelavacieho-procesu-na-
strednych-skolach  

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie 
pre všeobecno-vzdelávacie predmety  

http://www.digitalnevzdelavani
e.sk/  

Vysoké školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti www.vysokoskolacidopraxe.sk  

Výskumný ústav 
detskej 
psychológie a 
patopsychológie 

Komplexný poradenský systém prevencie a 
ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí 

http://www.vudpap.sk/sk/proj
ekty/  
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