Realizácia projektu – štrukturované kurzy
pre učiteľov OA DMJ Čadca
Národná agentúra SAAIC programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo
výberovej procedúre na rok 2020 schválila Obchodnej akadémii DMJ ďalší projekt pre
učiteľov s názvom „Teaching Entrepreneurship and Critical Thinking in Classroom“.
Projekt sa realizoval v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov –
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania, na ktorý škola získala nenávratný
finančný príspevok z grantov EÚ vo výške 3 630 eur.
Na základe aktuálnych nariadení MZVaEZ SR a nariadení MZV Talianska, súčasná
pandemická situácia, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19,
neumožnila účastníčkam mobility fyzicky absolvovať štrukturované kurzy pre učiteľov
v talianskom meste Bologna. V prijímajúcej krajine je taktiež vyhlásený núdzový stav. Z toho
dôvodu boli kurzy presunuté do online platformy.
Hlavným cieľom projektu bolo, aby učitelia cudzieho jazyka i odborných predmetov na OA
DMJ účasťou na vzdelávacích aktivitách si rozšírili svoje horizonty, a to predovšetkým
v oblasti kritického myslenia a podnikateľského prístupu, ktoré sú v dnešnej dobe
nezastupiteľné. Zároveň, aby sa učitelia oboznámili s efektívnymi metódami v rámci
vyučovania a svoje poznatky tak obohatili o nové skúsenosti a hlbšie prepájali vzdelanostný a
kultúrny aspekt do štruktúry vyučovacích hodín.
Účasťou na štrukturovaných kurzoch učitelia tak získali aj širší prehľad o aktuálnych trendoch
v odbore, ktoré potom môžu cez netradičné metódy a formy výučby predostrieť žiakom môžu lepšie pripraviť žiakov na trh práce s možnosťou lepšieho uplatnenia sa.
Ďalším cieľom projektu bolo, aby výstupy zo vzdelávacích aktivít boli zakomponované aj do
príručiek, metodických materiálov a pomôcok nielen pre ostatných učiteľov OA DMJ, ale aj
pre učiteľov z iných škôl na Slovensku či v zahraničí. Prostredníctvom metodických
materiálov chceme zároveň zvýšiť motiváciu žiakov o učenie sa cudzieho jazyka a odborných
predmetov v cudzom jazyku. Takýmto spôsobom môžeme tak vnášať do vyučovania
inovatívne trendy v celoeurópskom meradle.
Na štrukturovanom on-line kurze sa zúčastnila Mgr. Kristína Bednárová a Ing. Katarína
Bebejová. Sú to učiteľky odborných predmetov Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu
v Čadci, ktoré vyučujú žiakov v cudzom jazyku v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná
akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické).
Učiteľka Mgr. Kristína Bednárová absolvovala on-line kurz „Creativity for the future:
promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the classroom“ (12/04 –
16/04/2021). Vzdelávacia aktivita bola zameraná na oboznámenie sa s vyučovacími metódami
na cibrenie kritického myslenia žiakov a rozvíjania čítania s porozumením. Kurz bol zároveň
zameraný na získavanie techniky stimulovania kreativity žiakov pri riešení problémových
úloh.

Učiteľka Ing. Katarína Bebejová sa zúčastnila na on-line kurze „Teaching Entrepreneurship
and Leadership at school“ (12/04 – 16/04/2021), na ktorom sa účastníčka dozvedela o
technikách, ako usporiadať workshop, vypracovať interaktívny projekt, byť nie bossom ale
vodcom (to všetko sú zručnosti, ktoré v dnešnej dobe len máloktorý začínajúci podnikateľ
ovláda). Zároveň ako pripraviť žiakov uplatniť sa a presadiť sa na náročnom trhu práce, v
podnikateľskej sfére. Ako naučiť žiakov veriť vo vlastné schopnosti, ktoré môžu asertívne
podať a tak uspieť.
Účasťou na vzdelávacích aktivitách si účastníčky rozvinuli aj svoje cudzojazyčné
komunikačné zručnosti a kompetencie pri riešení úloh, pri práci v tíme ľudí s úplne odlišným
sociálnym, kultúrnym a náboženským zázemím.
Vzdelávacie kurzy prispeli taktiež k zvýšeniu motivácie účastníčok, k zdokonaleniu ich
techník vyučovania, posilneniu sebavedomia pri vyučovaní cudzieho jazyka i odborných
predmetov v danom jazyku.
Účastníčky štrukturovaných on-line kurzov získali CERTIFICATE od hostiteľskej
organizácie (ELA – Erasmus Learning Academy) a dokument EUROPASS – MOBILITY od
vysielajúcej organizácie (Obchodná akadémia DMJ). Tieto dokumenty umožnia učiteľkám
ďalej postupovať v kariérnom raste, čo vedie i k následnej motivácii pracovať na sebe.
Veľká vďaka patrí našej Národnej agentúre programu Erasmus+, prostredníctvom ktorej sa
projekt mohol realizovať.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou EÚ.
Národná agentúra ani Európska komisia nenesú nijakú zodpovednosť za obsah poskytnutých
informácií.
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