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Poďme spolu vytvoriť prostredie otvorené
všetkým potrebám, empatické , kreatívne,

pozitívne, moderné, ktoré bude rozvíjať nielen
žiakov, ale bude pôsobiť pozitívne na

všetkých a kde sa budeme cítiť dobre. 



Na čo reagujeme našim
projektom?

Inkluzívne
vzdelávanie

Neformálne
vzdelávanie

Potreby trhu
práce

Nové trendy v
oblasti

vzdelávania
ako vytvoriť prostredie pre

všetkých, aj tých, ktorí sa boria
s prekážkami, ako rozvíjať

empatiu v školskom prostredí a
vedieť reagovať na zmeny a

problémy, ktorým čelia mladí
lǔdia v súčasnosti

ako rozvíjať osobnosť
mladého človeka

komplexne, ako mu pomôcť
rozvíjať nielen vedomosti,
ale aj zručnosti a postoje

aké požiadavky kladie trh
práce na absolventov, čo

zamestnávatelia vyžadujú a
ako vieme aj v školskom

systéme rozvíjať kompetencie,
ktoré žiakov na to pripravia

aké sú trendy v oblasti
vzdelávania, ako ich môžeme
reflektovať tak, aby sa našim
žiakom vzdelávanie páčilo a

malo čo najväčší dopad na ich
budúci život
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Ciele

Hlavný cieľ projektu
multiplikátori

žiaci
Aktivizácia rozvoja kompetencií a

motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov
s cielǒm zvýšiť ich úspešnosť 

na trhu práce a zlepšiť výchovno-
vzdelávací proces na stredných školách v

Trenčianskom kraji

 

rozvoj  kompetencií pedagógov v rôznych
metódach a technikách a prístupe tak, aby

ich vedeli využívať v praxi, aby vedeli
identifikovať problémy pri svojej praxi a

vedeli, mohli a mali motiváciu reflektovať na
potreby študentov vo svojej škole s cielǒm

kompetenčne vybaviť mladého človeka-
absolventa pre požiadavky trhu práce. 

 

 zvyšovať najmä komunikačné, sociálne a
pracovné kompetencie mladých lǔdí,

vedúce k lepšiemu uplatneniu sa v
pracovnom živote a zníženiu rizík, ktoré

by negatívne vplývali na ich osobný a
duševný rozvoj.
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Obsah
vzdelávania

VZDELÁVANIE
PEDAGÓGOV

- komplexný rozvoj žiaka
- neformálne vzdelávanie v praxi pedagóga
- mentoring, koučing, supervízia
- konflikt manažment
- nové trendy + gamifikácia, online tools
- slovné hodnotenie 
- spätná väzba v pedagogickej praxi
- empatia v pedagogickej praxi
- sociálno - patologické javy v rodinách
- záverečná skúška
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Účastník si novonadobudnuté kompetencie
bude overovať medzi školeniami priamo vo

svojej praxi. 
 

Tí najúspešnejší môžu získať za
zapracovanie zmien vlastných školiacich

modulov pre kolegov: 
 

- spracovanie výstupov do videometodiky 
- propagáciu ich dobrého príkladu praxe 
- odmenu 200 Eur  

200 Eur

platí len pre PEDAGÓGOV
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Obsah
vzdelávania

VZDELÁVANIE ŽIAKOV

- spôsob získavania vedomostí, informácií a vlastný
sebarozvoj
- neformálne vzdelávanie a kompetencie
- vzťahy v rovesníckej komunite - komunikácia, vzťahy,
empatia, prevencia nenávistných prejavov
- situácie v škole
- timemanažment 
- konflikt manažment cez outdoor aktivity
- mentoring, koučing v každodennom živote
- online aplikácie a ich využitie
- záverečná skúška
                                                 č. akreditácie AKPSM/0102/2021/2/008
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Overenie v praxi

Ako to bude
prebiehať

Prvé školenie Druhé školenie

- overenie
novonadobudnutých
kompetencií v praxi
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*účastník I. fázy školenia je povinný sa zúčastniť zároveň aj II. fázy školenia



Kde? Ako? 
Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávaní sú
hradené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje. 
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Školenia sa uskutočnia 
v Penzióne Branecký v centre
mesta Trenčín 
(10 minút od stanice) 
 https://www.branecky.sk/



 PEDAGÓGOVIA ŽIACI

SKUPINA č. 5

 
I. fáza: 2. – 4. 2. 2023; 

II. fáza: 3. – 4. 3. 2023

I. fáza: 26. – 28. 1. 2023 

 II. fáza: 24. 2.– 25. 2. 2023

SKUPINA č. 6

 
I. fáza: 16. – 18. 3. 2023

 II. fáza: 14. – 15. 4. 2023

I. fáza: 9. – 11. 2. 2023 

 II. fáza: 10. – 11. 3. 2023

 

SKUPINA č. 4 - ešte

pár miest voľných
I. fáza: 13. – 15. 10. 2022

 II. fáza: 11. – 12. 11. 2022

I. fáza: 27. – 29. 11. 2022 

 II. fáza: 16. – 17. 12. 2022

Kedy? 
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Organizátori

Agentúra 
Slovenská obchodná a
priemyselná komora pre rozvoj
Trenčianskeho regiónu 

Krajské centrum voľného času -
Regionálne centrum mládeže Trenčín

Projekt je pod záštitou 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslava Bašku
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Prihlásiť sa
môžete

Pedagógovia a pracovníci  s
mládežou

Žiaci

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: 

https://forms.gle/E414NnLSjJ1QW7sU6

https://forms.gle/fygpMKGvA62KSwwU8

Logistické informácie, materiálovo-technické zabezpečenie: 

Stanislava Magulová
Mobil: +421 949 169 120
E-mail: stanislava.magulova@gmail.com
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Koordinátorka projektu: 

Ing. Silvia Štefániková, 
Mobil: +421 903 239 432
E-mail: silvia.stefanikova@tsk.sk,
rcmtrencin@gmail.com 

mailto:stanislava.magulova@gmail.com
mailto:silvia.stefanikova@tsk.sk
mailto:rcmtrencin@gmail.com


Tešíme sa na
Vás

viac informácií nájdete na
https://express.adobe.com/page/z5AZBe4SqduIr/

tím 4EDU


