Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

1-SpBvp

2-SpBvp

3-SpBvp

4-SpBvp

Predkladateľ

Mgr. Daniela Sršníková

Mariana Šebestová

Mgr.Andrea Pazúriková

Ing. Mária Macejová

Podporená
suma

850,00 €

850,00 €

550,00 €

1 500,00 €

Mesto

Ţilina

Ţilina

Námestovo

Námestovo

Miesto realizácie
vzdelávania

Barnstaple Veľká
Británia

Barnstaple Veľká
Británia

Primo_Levi-Schule
(Gymnasium) BerlinPankow

Ipswich, Veľká
Británia

Časový
harmonogram

Anotácia

8.7.- 18.7. 2012

Mgr. Daniela Sršníková vyučuje na Športovom gymnáziu v Ţiline v pozícii
učiteľa špecialistu. Vedie anglický jazyk vo všetkých ročníkoch strednej
školy a na osemročnom gymnáziu. Zároveň vedie školskú radu a
angaţuje sa v mimoškolských aktivitách. Za svoj najväčší úspech
povaţuje zorganizovanie podujatia s názvom Parádny deň, počas ktorého
zdraví športovci predstavovali jednotlivé športy hendikepovaným klientom
z DSSiek Ţilinského kraja. Daniela sa rozhodla absolvovať jazykový kurz
v Severnom Devone vo Veľkej Británii. Kurz jej umoţní prehĺbiť si
vedomosti vo výučbe anglického jazyka a to predovšetkým v edukácii detí
so špeciálnymi potrebami, ktorých počet z roka na rok stúpa. Získané
vedomosti by chcela vyuţiť na zatraktívnenie vyučovacích hodín a
inováciu zauţívaných postupov pri práci so ţiakmi.

8.7.- 18.7. 2012

Učiteľka anglického jazyka Mariana Šebestová pracuje na Športovom
gymnáziu v Ţiline, kde v pozícii učiteľa-špecialistu vyučuje ţiakov strednej
školy a osemročného gymnázia. Aj Marianna sa rozhodla pre jazykový
pobyt v anglickom Severnom Devone. Organizácia realizujúca daný
študijný pobyt sa špecializuje na východné krajiny a problematiku výučby
anglického jazyka v našom prostredí. Aby mohla študentom priblíţiť tento
ţivý jazyk, povaţuje za nevyhnutnosť získať istotu pri pouţívaní
hovorového jazyka v prostredí "native speakrov". Jej cieľom je priblíţiť
študentom reálny jazyk beţných ľudí, o ktorom sa z predpísaných učebníc
nedozvedia.

4.3- 10.3. 2012

Mgr. Andrea Pazúriková má za sebou 8 rokov pedagogickej praxe a
aktuálne vyučuje nemecký jazyk na Strednej odbornej škole v
Námestove. Počas odbornej jazykovej stáţe na Primo Lewi Schule v
Berlíne sa chce vzdelávať v oblasti nemeckého jazyka a jeho aktívnej
aplikácie na predmetoch dejepis, geografia a cudzie jazyky, nakoľko
obsahové štandardy nemeckého jazyka pre stredné školy obsahujú aj
poznatky z reálií nemecky hovoriacich krajín. Uvedenú školu si vybrala z
dôvodu jej rozšíreného vyučovania kultúry, ponuky širokej škály jazykov a
alternatívnych metód vyuţívaných na vyučovaní širokej škály predmetov.
Svojim ţiakom by chcela sprostredkovať fakty a špecifiká nemecky
hovoriacich krajín, nové metódy a techniky výučby a nové typy úloh
zamerané na čítanie, počúvanie, priamu komunikáciu a písaný text.

30.6.- 8.7. 2012

Ing. Mária Macejková je učiteľkou anglického jazyka a konverzácie na
Strednej odbornej škole v Námestove. Účasť na vzdelávaní s názvom "
Kreatívne aktivity a motivačné materiály pre učenie na stredných školách"
povaţuje za výborný nástroj na pomoc pri výbere výučbových materiálov
pre motivovaných študentov, zlepšenie didaktických metód a
zatraktívnenie pedagogického prístupu k ţiakom. Jazykový kurz sa bude
konať v meste Ipswich vo Veľkej Británii a bude realizovaný formou
praktických workshopov metodológie pre učenie angličtiny ako cudzieho
jazyka.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

5-SpBvp

6-SpBvp

7-SpBvp

8-SpBvp

Predkladateľ

Ing. Juraj Droppa

Mgr. Jaroslava
Plavčanová

Mgr. Edita Romoková

Mgr. Vladislav Kravec

Podporená
suma

1 500,00 €

700,00 €

750,00 €

1 080,00 €

Mesto

Banská
Bystrica

Giraltovce

Košice - Šaca

Košice

Miesto realizácie
vzdelávania

Banská Bystrica

Spojená škola
Giraltovce

Košice

Bratislava

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2011- jún
2012

Ing. Juraj Droppa zo Školy u Filipa má záujem podporiť ďalšie
vzdelávania učiteľov prostredníctvom projektu Zdruţenia Orava "Kritickým
myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite". Do vzdelávacieho
programu bude zapojených 15 pedagógov zo školy, ktorí získajú
vedomosti a zručnosti vo vzťahu ku kritickému mysleniu a učeniu vo
vyučovacom procese, kladeniu otázok vo vedení čitateľských a
pisateľských dielní. Cieľom vzdelávania bude vytvorenie prostredia
stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia študentov a kooperatívne učenie.
Semináre a workshopy budú prebiehať v prázdninových dňoch, kedy
neprebieha vyučovanie, záverečná prezentácia pedagógov zúčastnených
na vzdelávaní bude obsahovať videozáznamy vyučovacích hodín, ukáţky
príprav na vyučovanie, produkty a práce ţiakov zhotovené na vyučovaní
a úvahy o tom, akým spôsobom vyučujú.

marec 2012

Mgr. Jaroslava Plavčáková učí na Spojenej základnej škole v
Giraltovciach predmety druhého stupňa Špeciálnej základnej školy. Vo
svojej praxi sa stretáva s mnohými prípadmi porúch správania a najmä
agresívnemu správaniu ţiakov. Formou vzdelávacieho kurzu agentúry
Meridián s názvom "Poruchy správania" a" Ako zvládať problémové
správanie ţiakov", by sa rada dostala hlbšie do problematiky porúch
správania a zvládania ţiakov s emocionálnymi poruchami správania v
školskej praxi. Ide o skupinové vzdelávanie pedagógov, z čoho plynie
výhoda záţitkovosti, vzájomnej výmeny skúseností a diskusie o
jednotlivých prípadoch.

január- február 2012

Mgr. Edita Romoková pôsobí ako triedna učiteľka na 1.stupni základnej
školy uţ viac ako 30 rokov. Rada by absolvovala odborné školenie
zamerané na problematiku medziľudských vzťahov, pričom by chcela
zlepšiť fungovanie medziľudských vzťahov v škole a prispieť k
efektívnemu riešeniu konfliktov medzi ţiakmi, medzi učiteľom a ţiakom a
zlepšenie komunikácie s rodičmi. Témou vzdelávania je mediácia ako
spôsob alternatívneho riešenia konfliktov, obsahom je teória, príčiny a
konštruktívne riešenie sporov, komunikačné zručnosti pri riešení sporov,
vyjednávanie a spôsoby riešenia konfliktov vedúce k dohode.
Nadobudnuté vedomosti by chcela vyuţiť smerom k zlepšeniu pracovnej
atmosféry v prostredí školy.

január- marec 2012

Mgr. Vladislav Kravec vyučuje odborné výtvarné predmety na Škole
úţitkového výtvarníctva v Košiciach. Keďţe trh práce je orientovaný na
počítačové zručnosti, jeho prioritou je viesť študentov k ovládaniu práce s
počítačom a počítačovej grafiky. Vladislav má záujem naučiť sa tvoriť
webdizajn, efektívne pracovať s moderným softwarom potrebným pre
tvorbu webových stránok a získané poznatky interpretovať študentom.
Školenie Tvorba webu a webdizajn mu pomôţe naučiť sa vytvárať
webové stránky na profesionálnej úrovni, pričom získané poznatky
plánuje zapracovať do školského vzdelávacieho plánu a vyuţiť pri tvorbe
školskej webstránky

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

9-SpBvp

10-SpBvp

12-SpBvp

13-SpBvp

Predkladateľ

Mgr. Slávka
Knapčoková

Mgr. Miroslava
Prepilková

PhDr. Mária Kuljovská

Aneţka Kútiková

Podporená
suma

300,00 €

1 500,00 €

670,00 €

1 500,00 €

Mesto

Humenné

Bratislava

Čadca

Prievidza

Miesto realizácie
vzdelávania

Bratislava

Londýn, Veľká
Británia

Bratislava

Praha, ČR

Časový
harmonogram

Anotácia

Mgr. Marcela Knapčoková pôsobí na Strednej zdravotníckej škole v
Humennom ako učiteľka odborných predmetov. Svoje kompetencie by
chcela zlepšiť vo výučne predmetu Prvá pomoc, preto má záujem
12.12.2011- 16.5.2012 absolvovať Kurz inštruktora prvej pomoci. Tento kurz jej umoţní lepšiu a
kreatívnejšiu výučbu v simulovaných podmienkach a zlepší aj spoluprácu
školy s Červeným kríţom, materskými a základnými školami pri aktivitách
vyţadujúcich prítomnosť študentov zdravotníckej školy.

2.7.-14.7. 2012

Mgr. Miroslava Prepilkova zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi učí
angličtinu pre 1.a 2.stupeň ZŠ. Vybrala si intenzívny kurz všeobecnej
angličtiny v Londýne, pretoţe sa domnieva, ţe je pre ňu ako
základoškolskú učiteľku najvhodnejší. Absolvovaním kurzu si chce
rozšíriť slovnú zásobu, pohotovosť vo vyjadrovaní a prísť do kontaktu s
reálnou gramatikou, ktorá sa vyuţíva v beţnej angličtine. Hlavný prínos
absolvovania kurzu priamo v kolíske anglického jazyka vidí v rozšírení
svojej slovnej zásoby o spisovné aj slangové výrazy a gramatické
konštrukcie beţne pouţívané v komunikácii. Všetky nadobudnuté
jazykové zručnosti chce odovzdať svojim študentom.

február- august 2012

PhDr. Mária Kuljovská pracuje na Strednej zdravotníckej škole sv.
Františka z Assisi a venuje sa odborným predmetom Prvá pomoc,
Základy ošetrovateľstva a asistencie a Praktické cvičenia v nemocnici.
Rada by si doplnila a obohatila poznatky a praktické zručnosti v
hygienickej starostlivosti o zdravé nohy a o nohy postihnuté rôznymi
ochoreniami. Obsahom vzdelávania je medicinálna pedikúra určená
najmä pre diabetikov. Poznatky vyuţije Mária na vyučovaní predmetu
Základy ošetrovania a asistencie, študenti si budú môcť nacvičiť zručnosti
hygienickej starostlivosti o nohy pacienta a zručnosti budú môcť aplikovať
priamo v nemocnici na pacientoch.

27.2. - 9.3.2012

Mgr. Aneţka Kútiková momentálne pracuje ako učiteľka 1.st. základnej
školy. Je triednou učiteľkou v 3.ročníku a vyučuje predmety: slovenský
jazyk a literatúra, matematika, hudobná výchova. Zároveň 10 hodín v
úväzku pracuje ako školský špeciálny pedagóg so ţiakmi s poruchami
učenia, poruchami správania a emocionality a so zrakovo postihnutým
ţiakom. Motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu je pre ňu doplnenie odbornej
spôsobilosti, získanie skúseností s najnovšími metódami práce so ţiakmi
s poruchami učenia. Feuersteinova metóda svojím inovatívnym
spôsobom môţe napomôcť ku skvalitneniu práce so ţiakmi s poruchami
učenia i ostatnými ţiakmi. Pomocou tejto metódy očakáva zvýšenie
schopnosti sústredenia u jej ţiakov s poruchami učenia a správania,
zlepšenie schopnosti myslieť, uvaţovať a učiť sa.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

16-SpBvp

18-SpBvp

19-SpBvp

21-SpBvp

Predkladateľ

Eva Kalmanová

Mgr. Nadeţda Miháľová

Mgr. Andrea Tóthová

RNDr. Anna Macková

Podporená
suma

890,00 €

1 000,00 €

750,00 €

1 050,00 €

Mesto

Hnúšťa

Hnúšťa

Bratislava

Pliešovce

Miesto realizácie
vzdelávania

Zvolen

Praha, ČR

Praha, ČR

Centrum
environmentálnej a
etickej výchovy
Ţivica, Pliešovce Zajeţová

Časový
harmonogram

Anotácia

január - máj 2012

V Špeciálnej základnej škole v Hnúšti pracuje pani Eva Kalmanová. V
tomto školskom roku je triednou učiteľkou ţiakov 2.ročníka. Vyučuje
predmety slovenský jazyk, matematika, hudobná výchova, ja a svet okolo
mňa, pracovné vyučovanie. Absolvovaním kurzov by chcela získať
vedomosti a manuálne zručnosti o jednotlivých technikách maľovania na
hodváb, decoupage a kraklovania, ktoré by chcela odovzdávať svojim
ţiakom na pracovnom vyučovaní, kde budú postupne pracovať s
jednotlivými pracovnými technikami a tým sa tradičné vyučovanie zmení
na tvorivé, kreatívne, záţitkové a interaktívne.

august 2012

Mgr. Nadeţda Miháľová vyučuje chémiu a matematiku na Gymnáziu
Mateja Hrebendu v Hnúšti. Celoţivotné vzdelávanie povaţuje za kľúčové
v práci pedagóga, preto sa chce zúčastniť workshopu, ktorý je zameraný
na presah chémie a umenia. Pomocou Workshopu historických
fotografických techník sa naučí zhotovovať fotografie historickými
technikami. Získané poznatky priamo aplikuje vo vzdelávacom procese
výučby. Študentom týmto ponúkne netradičný pohľad na vyuţitie chémie,
jej spojenia s úţitkovým umením, ktorý priamo nadviaţe na uţ
zrealizovaný projekt Maľujeme chémiou - cyanotypia.

27.-29.1.2012
2.-4.3.2012
1.-3.6.2012

Mgr. Andrea Tóthová tento školský rok nastúpila do CZŠ Narnia v
Bratislave - Petrţalke. Momentálne si ukončuje ročný výcvik procesovo
orientovanej práce. Chcela by sa zúčastniť odborného seminára, ktorého
témou sú základy výrazových - arte techník. Ako absolventka by mala
mať prehľad o arteterapeutických prístupoch, schopnosť prepojiť
teoretickú a praktickú výučbu a uplatniť poznatky v praxi. Zloţenie jej
triedy ukazuje potenciál pracovať aj inými ako len klasickými formami
výučby na ich osobnostnom raste. Rozšíri pohľad na výtvarné diela detí a
moţnosti ďalšej práce s nimi.

5.-7.3.2012

RNDr. Anna Macková je učiteľkou matematiky, deskriptívnej geometrie a
fyziky na druhom stupni ZŠ v Pliešovciach. Jej motiváciou pre ďalšie
vzdelávanie je zlepšenie tvorivej atmosféry medzi učiteľmi vytvorením
priestoru pre aktívny rozvoj kolektívu učiteľov školy počas jarných
prázdnin. Obsahom vzdelávania je zvyšovanie environmentálneho
povedomia, zmena hodnotového rebríčka, inšpirovanie k tvorivej tímovej
práci medzi učiteľmi, ktoré budú prenášať na ţiakov. Témou kurzu bude
aplikácia environmentálneho participatívneho manaţmentu do praxe.
Kurz bude zameraný na tímovú spoluprácu, motiváciu a tvorbu a
realizáciu environmentálneho akčného plánu. Kurzu sa zúčastní 20
učiteľov zo ZŠ Pliešovce. Získané vedomosti a skúsenosti môţu učitelia
aplikovať na svojich hodinách.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

22-SpBvp

23-SpBvp

24-SpBvp

26-SpBvp

Predkladateľ

PaedDr. Miriam
Sterczová

Ing. Peter Remiš

Imrich Milo

Eva Lisková

Podporená
suma

1 480,00 €

300,00 €

1 100,00 €

760,00 €

Mesto

Svit

Kysucké Nové
Mesto

Ţilina

Holíč

Miesto realizácie
vzdelávania

Frankfurt,
Gottingen, Mníchov

Ţilina, Ţilinská
univerzita

CanterburyUniversity of Kant,
Kant, veľká Británia

Holíč, Bratislava

Časový
harmonogram

Anotácia

15.1-28.1.2012
8.1.-21.1.2012
13.5.-26.5.2012

Uţ 23 rokov pracuje pani PaedDr. Miriam Sterczová na Strednej odbornej
škole vo Svite. Chcela by sa zúčastniť na 2 týţdňovom jazykovom kurze
pre učiteľov v NSR na Goetheho Inštitúte. Jej cieľom je získať partnera nemecky učiacich sa študentov v niektorej krajine a nadviazať s nimi
kontakt, ktorý by mohli vyuţívať jej študenti vo vyučovacom procese.
Motiváciou pre jej študentov bude práca s priamou reportáţou, ktorú bude
pravidelne denne aktualizovať novými informáciami, úlohami pre
študentov a tak budú nepriamo cez web stránku spolu komunikovať v
nemeckom jazyku.

16.9.2011-16.5. 2012

Ing. Peter Remiš pracuje na strednej škole priemyselnej a vyučuje
technické predmety, ako sú: elektrotechnika, výpočtová technika,
informatika, operačné systémy, počítačové systémy, sieťové technológie
atď. Chcel by si rozšíriť vedomosti v spôsobe výučby odborných
predmetov, aby zefektívnil edukačný proces a ţiaci by tým získali viac
vedomostí a zručností. Chcel by dokončiť posledné dva semestre
doplnkového pedagogického štúdia. Školenie je zamerané na
zaškoľovanie ľudí, ktorý nemajú pedagogické vzdelanie v pedagogickom
obore. Po absolvovaní získa vedomosti v oblasti rétoriky, výučby
odborných odborných predmetov a výučby vyuţívajúcej IKT.

1.4. 2012-7.4. 2012

Imrich Milo je učiteľom na strednej odbornej škole, kde vyučuje anglický
jazyk, dejepis a geografiu. Získavanie nových poznatkov a inšpirácií pre
kvalitné vyučovanie je podľa neho najefektívnejšie priamo pri zdroji, teda
v krajine pôvodu jazyka, kde pracujú odborné skupiny na univerzitách a
pripravujú kurzy určené priamo pre učiteľov cudzích jazykov. Vďaka
takémuto kurzu by si chcel rozšíriť vedomosti o inovatívnych a
kreatívnych spôsoboch vyučovania a aplikovať ich následne do praxe.
Vzdelávanie sa venuje efektivizácii, humanizácii a inovácii procesu
vyučovania ako celku, čiţe nekladie dôraz len na proces, ale aj na
študenta. Študenti týmto dostanú priestor a moţnosť absolvovať moderné
a kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka zaloţené na aktuálnych
poznatkoch o procese vyučovania cudzieho jazyka a inovácií.

január 2012-jún 2012

Eva Lisková vyučuje slovenský jazyk a literatúru a ţivočíšnu výrobu na
strednej odbornej škole. Témami vzdelávania, ktorého by sa chcela pani
Lisková zúčastniť je Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických
zamestnancov a Komunikačné kompetencie pedagogických
zamestnancov. Prostredníctvom tohto vzdelávania by si chcela osvojiť
nové metódy pri priamej komunikácii, pri diskusii, riadenom rozhovore,
naučiť sa plánovať a pripravovať diskusiu pre ţiakov, minikonferenciu a
prípadne interview. Získané vedomosti by následne chcela vyuţiť vo
vyučovaní jednotlivých predmetoch (zorganizovanie besedy so
spisovateľom, diskusie, zhotovenie posteru - rozdiel medzi človekom a
zvieraťom).

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

27-SpBvp

30-SpBvp

31-SpBvp

32-SpBvp

Predkladateľ

Peter Gregor

Ing. Katarína Hliboká

Irena Kolčáková

Tímea Pekariková

Podporená
suma

1 350,00 €

1 500,00 €

340,00 €

1 500,00 €

Mesto

Hodruša
Hámre

Giraltovce

Belá

Bačka

Miesto realizácie
vzdelávania

Benátky nad
Jizerou, ČR

Brighton, Veľká
Británia

Belá, Hronec

Malta

Časový
harmonogram

Anotácia

január - február 2012

Peter Gregor je pedagogický zamestnanec v Súkromnej strednej
umeleckej škole Hodruša Hámre, v ktorej vyučuje odbornú prax v
študijnom odbore plošné a plastické rytie. Jeho motiváciou je neustále
zdokonaľovanie sa v odbornej praxi a vyuţitie najmodernejších
technológií s vyuţitím umeleckého softwarového vybavenia Type Edite a
následné poskytnutie týchto informácií študentom, ktorých vyučuje. Práve
v tomto umeleckom software by sa rád pán Gregor vzdelával. Software
Type Edite umoţňuje tvorbu a výrobu 3D tvarov z obrázka vytvoreného v
PC. Školenie bude prebiehať v Benátkach nad Jizerou. Vyuţívaním tohto
softwaru sa zvýši odborné vzdelanie študentov a pomôţe im to lepšie sa
uplatniť na trhu práce.

júl 2012

Ing. Katarína Hliboká je učiteľkou anglického jazyka na prvom aj druhom
stupni so siedmymi rokmi pedagogickej praxe. Angličtina začiatočníkov
bez priameho pravidelného kontaktu s anglicky hovoriacimi ľuďmi,
postupne stráca istý štandard. Práve preto by chcela zdokonaliť na kurze
Aspekty učenia angličtiny organizovanom Anglickým jazykovým centrom
v Brightone, ktorý je určený pre učiteľov anglického jazyka rôznych
národností. Skúsenosti z jazykového pobytu by vyuţila v rámci predmetu
anglický jazyk, a to pri vytváraní myšlienkových máp pre efektívnejšie
učenie slovnej zásoby a získaním kontaktu so ţiakmi zo zahraničnej školy
na online komunikáciu v anglickom jazyku. Pomocou získaných
materiálov od zahraničných učiteľov by rada vyskúšala nové metódy
výučby.

január - marec 2012
júl - august 2012

Mgr. Irena Kolčáková je učiteľkou prvého stupňa v Spojenej škole Belá.
Vyučuje informatívnu výchovu, hudobnú a výtvarnú výchovu na 1. stupni.
Moţnosť tvoriť vlastný školský vzdelávací program poskytuje tvorivým
učiteľom priestor pre zmenu obsahu, metód a foriem práce. Jedným z
nástrojov, ktoré pri tom môţu pomôcť je pouţívanie moderných
vzdelávacích technológií, preto by sa chcela pani Kolčáková vzdelávať v
Letnej škole Moderných učiteľov, kde sa stretávajú inovatívni učitelia z
celého Slovenska. Na základe teoretických poznatkov a praktických
skúseností rozvíja kľúčové kompetencie v oblasti vyuţívania nových
metód vzdelávania, didaktickej techniky a digitálnych technológií. Irena by
sa chcela zúčastniť aj programu E-learningu vo výchovnovzdelávacom
procese v základných školách a tým si rozšíriť a prehĺbiť si profesijné
kompetencie v rámci práce vo virtuálnej triede.

júl - august 2012

Uţ 15 rokov pôsobí pani Tímea Pekariková ako učiteľka na prvom stupni
ZŠ, kde vyučuje všetky predmety. V súčasnosti je zapojená do projektov
Modernizácia vzdelávacieho procesu a Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti
cudzích jazykov, kde sa učí angličtinu. Nakoľko sa snaţí dať svojim
ţiakom to najlepšie, chcela by sa zdokonaliť v angličtine. Plánuje
absolvovať 2 týţdňový intenzívny jazykový kurz v cudzojazyčnom
prostredí ostrova Malta. Získané vedomosti bude aplikovať na hodinách
anglického jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ. Na kurze by si chcela osvojiť
učebnú metódu EF Efekta, ktorou by zefektívnila výučbu.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

34-SpBvp

35-SpBvp

36-SpBvp

37-SpBvp

Predkladateľ

Mgr. Zuzana Hricová

Mgr. Martina
Turošáková

Mgr. Daniel Kostka

PaedDr. Zdenka
Šimková

Podporená
suma

750,00 €

1 200,00 €

1 400,00 €

780,00 €

Mesto

Spišská Nová
Ves

Brezovica

Spišská Stará
Ves

Brezno

Miesto realizácie
vzdelávania

Bratislava

CanterburyUniversity of Kant,
Kent, veľká Británia

Seggauberg bei
Leibnitz, Rakúsko

ČR,
Moravskosliezsky
kraj

Časový
harmonogram

Anotácia

február - máj 2012

Mgr. Zuzana Hricová je učiteľkou na ZŠ v Spišskej Novej Vsi. Vyučuje
predmety hudobná výchova a výchova umením na druhom stupni a
predmet náboţenská výchova na 1. aj 2. stupni. Jej motiváciou je
absolvovať vzdelávací program "Realizácia polyestetických integratívnych
projektov na základných a stredných školách", ktorý bude prebiehať
formou dvoch prezenčných workshopov a dištančného vzdelávania, ktoré
je zamerané na obohatenie učiteľa s následným vyuţívaním poznatkov
pri tvorbe mediálneho produktu priamo na vyučovaní so ţiakmi. Dôvodom
ţiadosti pani Hricovej je snaha získať čo najlepšie odborné kompetencie
a pomôcť ţiakom objaviť ich schopnosti. Zlepšenie vyučovacieho procesu
vidí v začlenení mediálnej výchovy do učebných osnov, aby mali ţiaci
moţnosť orientovať sa vo svete informácií z médií a uváţene s nimi
narábať.

22.6. - 28.6. 2012

Mgr. Martina Turošáková na základnej škole vyučuje angličtinu vo
všetkých ročníkoch. Vybrala si kurz na Univerzite v Canterbury, ktorý ju
zaujal svojou inovatívnosťou a ktorého témou sú sociálne médiá vo
vzdelávaní. Tento kurz ponúka námety na širokospektrálne vyuţitie a
integráciu sociálnych mediálnych nástrojov v edukačnom kontexte.
Získané vedomosti by chcela vyuţiť pri výučbe anglického jazyka, kde
prostredníctvom sociálnych sietí budú ţiaci komunikovať so svojimi
rovesníkmi i v anglickom jazyku a tak rozvíjať jazykové zručnosti.
Prostredníctvom sociálnych médií sa budú ţiaci prezentovať so svojimi
projektmi, aktivitami širokej verejnosti.

29.7.-8.8.2012

Mgr. Daniel Kostka je učiteľom nemeckého jazyka v Spojenej škole v
Spišskej Starej Vsi. Práca učiteľa vyţaduje neustále zdokonaľovanie a
dopĺňanie kompetencií, vedomostí a zručností. Preto by sa chcel
zúčastniť na seminári, ktorého názov je "Ton-Text-Theater". Náplňou
seminára je spoznať a osvojiť si inovatívne a kreatívne metódy práce na
hodinách nemeckého jazyka. Seminár tieţ poskytuje moţnosť zaoberať
sa krajinovednými informáciami, ktoré sú vyuţiteľné v rámci prípravy
ţiakov na novú maturitnú skúšku na úrovni B2. Prezentácie a didaktické
materiály spracované počas seminára sa pre pána Kostku stanú
inovatívnym učebným materiálom, ktorý by vyuţíval vo vyučovacom
procese.

marec 2012

Uţ deviaty rok pracuje pani PaedDr. Zdenka Šimková v oblasti školstva. Z
toho dva roky ako poradenský špeciálny pedagóg a siedmy rok ako učiteľ
s 1. atestáciou pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Učí na druhom stupni v špeciálnej škole matematiku,
slovenčinu, dejepis, pracovné vyučovanie, svet práce, hudobnú výchovu
a fyziku. Jej motiváciou je zaţiť a spoznať iné metódy a prístupy svojich
kolegov v Českej republike. Vzdelávať by sa chcela v oblasti špeciálnej
pedagogiky, konkrétne v oblasti psychopédie, čiţe pedagogiky mentálne
handicapovaných. Zavedením nových foriem práce s takýmito deťmi
predpokladá, ţe sa zlepší vzťah učiteľ - ţiak, prehĺbi sa komunikácia a
pocit dôvery.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- vzdelávanie pedagógov
Číslo
žiadosti

Predkladateľ

39-SpBvp PaedDr. Danka Jungová

42-SpBvp

Mgr. Noščáková Ľubica

Podporená
suma

1 500,00 €

600,00 €

30 000,00 €

Mesto

Hnúšťa

Bratislava

Miesto realizácie
vzdelávania

Základná škola
Nábreţie Rimavy,
Hnúšťa

Bratislava

Časový
harmonogram

Anotácia

Prekladateľka projektu PaedDr. Danka Jungová je učiteľka 1. stupňa ZŠ v
Hnúšti. V tomto roku vyučuje v 3.ročníku všetky predmety. Rada by
zmenila prístup v učení jazyka a posunula by ho do učenia sa v
prirodzených podmienkach, kde ţiaci komunikujú, kooperujú,
december 2011 - august nesústreďujú sa na jazyk, ale na obsah. Vzdelávanie, ktorého by sa
2012
chcela pani Jungová zúčastniť nadväzuje na jej súčasné vzdelávanie v
oblasti cudzích jazykov. Ide o metodiku vyučovania anglického jazyka na
1.stupni ZŠ. Vzdelávanie pod názvom Clip kids teacher je akreditovaným
program, vďaka ktorému bude schopná pripraviť a naprojektovať
vyučovacie hodiny s vyuţitím moderných metód a techník.

december 2011 - jún
2012

Mgr. Ľubica Noščáková pracuje ako pedagóg uţ 17 rokov. Je učiteľka
1.stupňa a výchov na 2. stupni. Témou je odborného vzdelávania je
premena jej beţných uţívateľských návykov/zlozvykov na také, ktoré by
deti počas vyuţívania IKT v priamom vyučovaní mohli preberať ako
správne tým najjednoduchším spôsobom pre prváka - opakovaním. Preto
si zvolila školenie, ktorá smeruje k získaniu celosvetovo platného
osvedčenia na prácu s PC a následne akreditované vzdelávanie o vyuţití
IKT v škole. Oba kurzy bude denne vyuţívať počas jej pedagogickej
praxe v projekte "Trieda v pohybe", kde triedu virtuálne rozhýbe, aby deti
mohli sprostredkúvať svoje získané vedomosti a svoje výtvory či záţitky
rodičom. Rodičia sa tým aktívne zapoja do ţivota triedy cez styčnú plochu
internetu.

