NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)
• Trvanie projektu: 14. 02. 2020 – 31. 12. 2022 (35 mesiacov)

• Žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum
• Partner: Štátny pedagogický ústav
• Cieľ projektu: Hlavným cieľom národného projektu je podporiť profesijný rozvoj
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii
zmien v školách a školských zariadeniach
• Cieľová skupina: Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a odborní
zamestnanci škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)
Hlavná aktivita 1
Tvorba programov vzdelávania s dôrazom na inkluzívny aspekt a ich realizácia
v oblasti profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov

Podaktivita 1.1 Revízia a
inovácia profesijných
štandardov
(MPC)

Podaktivita 1.2 Podpora
Podaktivita 1.3 Komplexná
zavádzania a realizácie zmien podpora pre pedagogických
v školách a školských
a odborných zamestnancov
zariadeniach na báze
počas krízovej a post-krízovej
transferu inovácií a najlepších
situácie súvisiacej s
medzinárodných a domácich
prerušením vyučovania
skúseností
v školách
(MPC)

(ŠPÚ)

Podaktivita 1.4 Riadenie a
koordinácia aktivít projektu

Obsahová štruktúra odborných podaktivít:
Podaktivita 1.1 Revízia a inovácia profesijných štandardov (realizuje MPC)
• 1.1.1 Revízia a inovácia aktuálnych profesijných štandardov
• 1.1.2 Tvorba nových profesijných štandardov
Podaktivita 1.2 Podpora zavádzania a realizácie zmien v školách a školských zariadeniach na báze
transferu inovácií a najlepších medzinárodných a domácich skúseností (realizuje MPC)
• 1.2.1 Podpora zavádzania najlepších pedagogických skúseností do škôl
• 1.2.1.1 Najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti
• 1.2.1.2 Konferencie zamerané na výmenu najlepších skúseností
• 1.2.1.3 Podpora sieťovania – fóra učiteľov
• 1.2.1.4 Prieskumná činnosť
•

1.2.2 Zvyšovanie kvality v školách podporou procesov riadenia zmien
• 1.2.2.1 Vzdelávacie aktivity
• 1.2.2.2 Poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Obsahová štruktúra odborných podaktivít:
Podaktivita 1.3 Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas
krízovej a post-krízovej situácie súvisiacej s prerušením vyučovania v školách (realizuje ŠPÚ)
• 1.3.1 Tvorba metodických usmernení, materiálov a odporúčaní v súvislosti s krízovým
a post-krízovým stavom
• 1.3.2 Priama metodická podpora pre pedagogických zamestnancov, odborných
zamestnancov, vedenie škôl, zriaďovateľov, žiakov, študentov a rodičov
• 1.3.3 Vytvorenie databázy dostupných digitálnych zdrojov a digitálneho vzdelávacieho
obsahu a jej integrácia s metodickým portálom ŠPÚ
• 1.3.4 Tvorba učebných zdrojov pre dištančné vzdelávanie žiakov
• 1.3.5 Vytvorenie sekcie inšpirácií a cenných podnetov zo vzdelávania v krízovej a postkrízovej situácií
• 1.3.6. Interné semináre pre pracovníkov ŠPÚ, MPC a ďalších odborníkov (konzultantov
pre odbornú, metodickú a didaktickú podporu pre PZ a OZ)
• 1.3.7 Zabezpečenie informovanosti odbornej a širšej verejnosti o podporných nástrojoch,
dostupných na portáli

