
 

 

 

 

Vážení riaditelia, koordinátori školských parlamentov, koordinátori práce s mládežou, 

pracovníci s mládežou, pedagógovia, ale aj odborní pracovníci a všetci, ktorí pracujete s 

mladými ľuďmi, 

 

a žiaci, ktorí máte záujem sa rozvíjať.  

 

 

POKRAČUJEME VO VZDELÁVANÍ AJ TENTO ROK v termínoch 

 

PROJEKT 4EDU     

P. č. Školenie I. fáza II. fáza     

4. Pedagógovia 

02. - 04.02.2023            

A5/4 

10. - 11.3.2022             

A5/14     

5. Pedagógovia 

16. - 18.3.2023              

A5/5 

14. - 15.4.2023             

A5/15     

 I. fáza začiatok prvým dňom od 9.00 a koniec posledným dňom o 15.00.     
 II. fáza začiatok prvým dňom od 14.00 a koniec posledným dňom 

o 16.00.     

        

        

P. č. Školenie I. fáza II. fáza     

4. žiaci 

26. -28.1.2023               

A5/9 

24. -25.2.2023              

A5/19     

5. žiaci 

9. - 11.2.2023               

A5/10 

11. - 12.3.2023             

A5/20     

 I. fáza začiatok prvým dňom od 9.00 a koniec posledným dňom o 15.00.     
 II. fáza začiatok prvým dňom od 14.00 a koniec posledným dňom 

o 16.00.     
 

Prihlásiť sa môžete na linkoch: 

Pedagógovia a pracovníci s mládežou 

https://forms.gle/E414NnLSjJ1QW7sU6 

Žiaci 

https://forms.gle/fygpMKGvA62KSwwU8 

 

projekt, ktorý priamo reflektuje potreby, trendy, ale veríme, že aj pomôže 

zvládnuť aktuálnu situáciu všetkým zapojeným.  

Radi by sme pomohli aj pri adaptácii všetkých vo vzdelávaní na aktuálne problémy a ich 

dopady na naše prostredie rozvoja mladých ľudí.   

 

V spolupráci s Agentúrou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre rozvoj 

Trenčianskeho regiónu, Krajským centrom voľného času – Regionálnym centrom 

mládeže pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku 

https://forms.gle/E414NnLSjJ1QW7sU6
https://forms.gle/fygpMKGvA62KSwwU8


spúšťame školenia v rámci projektu zameraného na rozvoj kompetencií a motivácie 

žiakov a pedagógov, koordinátorov školských parlamentov, koordinátorov práce s 

mládežou, odborných zamestnancov  

s cieľom zvýšiť úspešnosť mladých ľudí na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces 

nielen na stredných školách v Trenčianskom kraji. 

---------------------------------------------------- 

Na čo reagujeme našim projektom?  

Inkluzívne vzdelávanie - 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 ľudia v súčasnosti 

Neformálne vzdelávanie - ako rozvíjať osobnosť mladého človeka komplexne, ako mu 

pomôcť rozvíjať nielen vedomosti, ale aj zručnosti a postoje 

Nové trendy v oblasti vzdelávania - 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 

Potreby trhu práce - aké požiadavky kladie trh práce na absolventov, čo zamestnávatelia 

vyžadujú a ako vieme aj v školskom systéme rozvíjať kompetencie, ktoré žiakov na to 

pripravia. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Ciele chceme napĺňať prostredníctvom školiacich aktivít, ktorých obsahom bude:  

 

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV / MULTIPLIKÁTOROV - OBSAH školení: 

 

- 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 

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. 

 

VZDELÁVANIE ŽIAKOV - OBSAH školení: 

 



- 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 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje.  
 

 

 

  


