
Názov aktivity 2.1  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Názov špecifického 

cieľa 2 

Zvýšenie odborných zručností pedagogických zamestnancov pre 

potreby inovácie vzdelávania na škole 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je prehĺbenie a rozvíjanie vedomostí a zručností 

pedagogických zamestnancov v oblastiach priamo súvisiacich 

s výkonom ich povolania, resp. ich odborného zamerania.  

Termín realizácie 

aktivity 
11/2013 – 04/2015  

Popis aktivity Funkcia:  

Aktivita bude pozostávať z realizácie troch vzdelávacích školení 

zameraných na nasledujúce oblasti: 

1. Psychosociálna hygiena pedagogických 

zamestnancov, Zvyšovanie komunikačných 

kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov a psychohygiena,  

30 hod./ 45 min. = 22,5 hod/ 60 min., 3 skupiny 

(12+13+13) 

Počas kurzu budú prezentované a precvičované  techniky a metódy s 

dôrazom na formovanie a rozvíjanie komunikačných 

a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre rozvíjanie dobrých 

medziľudských  vzťahov v škole, partnerstve, v rodine a na 

pracovisku zabezpečením efektívnej sociálnej komunikácie a 

spoločenského správania, vyjednávaním, výberom vhodných 

stratégií na riešenie konfliktov, vytváraním konsenzu pri vysokej 

empatii, akceptácii a tolerancii názorov, postojov a hodnôt druhého 

človeka. naučiť sa predchádzať agresívnym a únikovým formám 

správania a konania v súkromných aj pracovných jednania 

a činnostiach a vedieť riešiť šikanovanie a mobbing vo vzťahoch na 

pracovisku, tolerovať názory, správanie a prežívanie iných, s 

ohľadom na ich vek, pohlavie, vzdelanie, národnú, národnostnú, 

etnickú, politickú, náboženskú príslušnosť a na ich osobnostné 

charakteristiky. 

 

Škola a enviromentálna výchova,  

40 hod./ 45 min. = 30 hod/ 60 min.  2 skupiny po 19 ped. zam. 

Obsahom kurzu bude zvládnutie problematiky environmentálnej 

výchovy, terminológie, zakomponovania environmentálnej výchovy 

do školského vzdelávacieho programu, učebných osnov, 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov, globalizácia, 

ekologické problémy, školská legislatíva a environmentalistika, 

námety na aktivity v škole (vyučovacie hodiny, mimoškolská 

činnosť, exkurzie,...) a i. 

 

Ľudské práva a škola v kontexte vzdelávania,  

40 hod./ 45 min. = 30 hod/ 60 min.  2 skupiny po 19 ped. zam. 

Obsahom kurzu bude problematika ľudských práv, ľudské práva 

a školská legislatíva, terminológia, zakomponovanie ľudských práv 

do školského vzdelávacieho programu, učebných osnov, 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov, problematika 

holokaustu, xenofóbie, rasovej a etnickej neznášanlivosti, azyl, 



migrácia, medzinárodné problémy ľudských práv, východné 

Slovensko – miesto života viacerých etník, riešenie problematiky 

ľudských práv v škole, vnútorný poriadok školy, námety na aktivity 

v škole (vyučovacie hodiny, mimoškolská činnosť, exkurzie,...), 

exkurzia do múzea národnostnej menšiny, beseda s imigrantom 

Cieľom školení bude zvýšenie vedomostí a zručností pedagogických 

zamestnancov strednej školy s orientáciou na rozvoj tak 

všeobecných zručnosti ako aj zručností potrebných pre výkon 

svojho povolania realizáciou tréningov a školení odborníkmi 

Aktivita má v konečnom dôsledku:  

 podnecovať učiteľov k tvorivosti a zodpovednosti vo 

výchovno-vzdelávacom procese,  

 v riadení školy využívať demokratický štýl, vytvárať 

priaznivú klímu a atmosféru v škole, 

 zahrnúť do vzdelávania výchovu žiakov k enviromentalistike 

 podnecovať učiteľov k ďalšiemu rozvoju samoštúdiom 

a programami ďalšieho vzdelávania, prácou s aktuálnymi 

a modernými poznatkami 

 otvárať dvere k aktívnemu prenosu know-how z praxe, trhu 

práce do vzdelávania na strednej škole. 

Cieľová skupina: 

Cieľovou skupinou, ktorá bude zapojená do realizácie aktivity budú 

pedagogickí zamestnanci Hotelovej akadémie v zmysle popisu 

uvedenom v časti „C“ tohto dokumentu. 

Čas: 

Dĺžka trvania aktivity bude 18 mesiacov 

Vstupy:  

 Interní pedagogickí pracovníci,  

 Lektori – experti pre danú oblasť 

 externí dodávatelia tovarov a služieb 

 didaktické pomôcky a technika zakúpená pre účely projektu  

Metóda:  

Pri realizácii aktivity bude použitá metóda - postup pozostávajúci z 

nasledovných činností: 

1. výber frekventantov a ich zaradenie do kurzu 

2. výber dodávateľa služieb, resp. tovarov (lektorov, 

ubytovania a pod.) 

3. Samotný priebeh školenia 

4. Verifikácia získaných vedomostí (formou skúšky) 

5. Udelenie certifikátu, resp. získanie kreditov 

Samotné školenie prebehne štandardnými metódami výučby v 

spojení práce interných odborných pracovníkov a  externých 

odborníkov – lektorov.  

Kombinácia uvedenej formy zabezpečí prenos know-how a best 

practice skúseností v rámci vzťahu: interné prostredie školy – 

externé know-how.  

Aktivita nepriamo prispeje k lokálnemu rozvoju, a to najmä tým, že 

do príslušnej  školy v rámci regiónu prinesie nové  moderné 

poznatky.  

 



Previazanosť na iné aktivity: 

Aktivita je previazaná s aktivitou 1.1, s ktorou sa navzájom dopĺňa a 

a skvalitňuje. V rámci aktivity 1.1. učitelia budú inovovať vybrané 

predmety a pri tejto inovácii budú môcť uplatniť  získané vedomosti 

a zručnosti. 

Aktivity nie sú bezprostredne previazané a môžu prebiehať 

paralelne, vzhľadom na potrebu efektívneho využívania 

obmedzeného časového fondu učiteľov.  

Výstupy: 

Výstupom bude počet realizovaných kurzov a počet vyškolených 

učiteľov s vedomosťami potrebnými pre tvorbu a aplikáciu 

inovatívnych učebných materiálov, schopných samostatne tvoriť a 

rozširovať vyučovanie na strednej škole.  

Riziká a ich eliminácia: 

 Posun časového harmonogramu – bude eliminovaný v čase 

realizácie projektu predvídaním možných zmien 

a prispôsobovaním sa im v dostatočnom predstihu.  

 Zmena  osôb cieľovej skupiny – riziko nie je možné úplne 

eliminovať vzhľadom na jav prirodzenej obmeny – odchodu 

a príchodu zamestnancov – čo je všeobecný jav. V prípade 

zmeny účastníka cieľovej skupiny – bude pôvodný 

nahradený novým tak, aby boli ciele projektu naplnené.  

 

Metodológia aktivity V rámci metód vzdelávania budú využité: seminárne cvičenia, 

metóda prípadových štúdií, projektové vyučovanie, participačné 

vyučovanie a praktické cvičenia. 

Vzdelávanie bude prebiehať interaktívnou formou so silným 

dôrazom na praktické cvičenia a zážitkové učenie. Učitelia budú 

pracovať v tímoch i samostatne a budú modelovať rôzne reálne 

vyučovacie situácie, v rámci ktorých budú mať možnosť vyskúšať si 

metódy rozvoja kľúčových kompetencií, ktoré budú môcť následne 

aplikovať v každodennom vyučovaní modernej školy.  

Zvolená metóda a formy výučby bude rešpektovať súčasné 

požiadavky na kvalitu a efektivitu vzdelávania s požiadavkami 

účastníkov – pedagógov školy, čo má prispieť k dosiahnutiu 

stanovených výstupov v podobe získaných osvedčení / certifikátov.   

Obstaranie tovarov a služieb v rámci aktivity sa uskutoční v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečením výberu ich dodávky 

podľa zásad verejného obstarávania sa dosiahne finančná 

efektívnosť činností a zároveň ich vysoká kvalita, keďže bude 

realizovaná expertmi pre danú oblasť 

 

Spôsob získavania 

spätnej väzby 

Spätná väzba bude zabezpečená formou otvorených diskusií po 

jednotlivých seminároch, formou dotazníkov a vyhodnotením 

praktických činností v rámci seminárov. 

 


