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Úvod
Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypisuje súťaž k tvorbe didaktických
návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom
Zážitkové učenie žiakov alebo „Ako vzdelávať generácie Y, Z, alfa“.

Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je:
• angažovať čo najširší okruh učiteľov k aktivitám, ktoré súvisia s inováciou Štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom zážitkového učenia;
• inšpirovať sa navzájom najlepšími skúsenosťami, opísaných v prácach, ktoré budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ;
• sústrediť pozornosť učiteľov na nové trendy vo vzdelávaní.

Predmet súťaže
Predmetom súťaže je tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné
listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reﬂexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové učenie, problémové učenie, príbehy a pod.
Podmienky pre zapojenie sa do súťaže
• Do súťaže je možné zapojiť sa záväzným vypísaním prihlášky zverejnenej na webovej stránke ŠPÚ a jej
odoslaním e-mailovou poštou v stanovenom termíne na adresu: 70vyzva@statpedu.sk.
• Termín zaslania práce je: 15. máj 2017. V prihláške treba uviesť meno, priezvisko, školu a názov
práce. Prihláška bude zverejnená na webovom portáli www.statpedu.sk;
• Do súťaže prihlásia učitelia práce, ktoré sú ich autorskými a doposiaľ nepublikovanými. Za autorstvo
a autentickosť práce zodpovedá prihlásený autor.
Autor spolu s prácou zašle aj vyhlásenie o autentickosti práce.
Jeden autor môže zaslať do súťaže najviac dve práce. Rozsah práce je maximálne 5 - 7 strán formátu A4.
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Organizácia súťaže
Súťaž organizuje Štátny pedagogický ústav pod gesciou generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva
MŠVVaŠ SR.
Hodnotenie súťažných prác
•

Práce autorov budú odborne posúdené dvoma recenzentmi. Po odbornom posúdení vyhodnotí stanovená komisia najlepšie práce a navrhne autorov na ocenenie.

•

Všetky kladne hodnotené práce budú so súhlasom autora zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ
a dostupné širokej učiteľskej verejnosti.

•

Vyhodnotenie prác a ocenenie najlepších autorov sa uskutoční na slávnostnom vedeckom seminári pri
príležitosti 70. výročia založenia ŠPÚ.

Oceňovanie autorov
Autori troch najlepších prác budú odmenení knižnou poukážkou v hodnote 100 eur, ktorá im bude odovzdaná na slávnostnom vedeckom seminári pri príležitosti výročia založenia ŠPÚ. Ďakovné listy budú zaslané
všetkým autorom kladne posúdených prác.

Za vyhlasovateľa súťaže:
Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ ŠPÚ

