
Newsletter z 2. workshopu „eSchool4S“                      Č. 4/máj 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky 
 
Informácie o projekte - Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne (eSchool4S)    Viac... 

Informácie o workshope - Skúška on-line vzdelávania sa úspešne začala!    Viac… 

Účastníci: 27 účastníkov zo vzdelávacích organizácií z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, 
Srbska, Rumunska a Bulharska a ďalší hostia z Bulharska.  

Prednášatelia: Stela Zaprianova – zo 73. školy "Vladislava Gramatika" (73SOU) s rozšíreným vyučovaním cudzích 
jazykov; Milena Damyanova – členka Parlamentu Bulharskej republiky; Orlin Kouzov – Ministerstvo školstva a 
vedy/BG; Lyudmila Kisjova - Risk Electronics/BG; Gabriela Pico / Kim Jennifer Bauer/ Eva-Maria Geiger – 
Spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ/DE); Christiane Spies – Regionálna akadémia pre vzdelávanie a 
osobnostný rozvoj na školách (LAK/DE) a Jörg Müller, učiteľ (LAK/DE), Christine Lechner/ Reinhard Wieser – 
Vysoká škola pedagogická v Tirolsku (PHT/AT); Danka Puric – Univerzita v Belehrade (UBG/RS) 

 

Hostiteľ: 73. škola, Sofia, Bulharsko    Viac… 

Nasledujúce podujatia: 3. Výročná konferencia projektu eSchool4S    Viac... 

 
 
 
 
 
Implementácia on-line hodiny úspešne začala! 

Workshop:  

Hodnotenie a revízia on-line hodiny projektu eSchool4S  

Sofia, Bulharsko, 1. – 2. marec , 2016 



Informácie o projekte:  

eSchool4S – medzinárodná e-learningová platform pre vzdelávanie na báze spolupráce  

Partnerský projekt “Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne (eSchool4S)” spája  10 
partnerov z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska, ktorí sa 
špecializujú v rozličných oblastiach vzdelávania. Spojili sa za účelom naplnenia spoločného cieľa – zaoberať 
sa v školách témami spojenými s udržateľným rozvojom a európskou integráciou.  

Projekt eSchool4S vytvára  on-line platformu pre spoluprácu a výmenu informácií v oblasti vzdelávania k 
udržateľnému rozvoju (ESD) a rozvíja interaktívne on-line vzdelávanie a vzdelávacie koncepty na pokrytie  
tém v oblasti udržateľného rozvoja a európskej integrácie. Tento prístup spája tvorcov politík, inštitúcie 
vzdelávania učiteľov, školy aj študentov v Dunajskom regióne pri zvyšovaní ekologického povedomia, 
propagácii týchto tém a zapájaní do školských vzdelávacích programov. Študenti a učitelia sa dozvedia do 
akej miery existuje prepojenie medzi sociálnym, ekonomickým, environmentálnym a politickým rozvojom 
krajiny a prečo je vyvážená súhra týchto dimenzií podmienkou pre udržateľný rozvoj  na národnej, 
regionálnej aj európskej úrovni. Zlepšia si počítačové a komunikačné  zručnosti, ako aj poznanie o danej 
téme.  

Projekt eSchool4S je súčasťou európskeho Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Comenius- 
Multilterálne siete. Bol uznaný ako oficiálny projekt Prioritnej oblasti 9 “Investovanie do ľudí a zručností”, 
v rámci Európskej stratégie pre Dunajský región (EUSDR).  

 
Údaje o projekte 
 
Trvanie: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016  

Cieľová skupina: študenti medzi 15. a 18. rokom 

Líder projektu: Spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu 
(GIZ), Štutgart , Nemecko 

Internet: http://eschool4s.eu  

 



Implementácia on-line hodiny úspešne začala! 
 
Hodnotiaci workshop organizovaný v rámci projektu eSchool4S sa uskutočnil 1. – 2. marca 2016 na 73. 
škole v Sofii, BG. 

Workshop trval dva plné pracovné dni a bol rozdelený na úvodnú časť a pracovnú časť. Úvodná časť 
workshopu bola zameraná na stav vzdelávania k udržateľnému rozvoju a IKT na školách v Bulharsku, a na 
úvod do implementácie projektu. Pracovná časť workshopu sa sústredila na hodnotenie prvej testovacej 
fázy on-line vzdelávania. Účastníci pracovali na zlepšení kurzu na základe spätnej väzby získanej z 
dotazníkov od učiteľov a študentov, ktorí sa zúčastnili testovania. 

Otvárací príspevok úvodnej časti workshopu dal 
príležitosť na pozdravenie všetkých účastníkov a krátku 
prezentáciu o pokroku a úspechoch projektu. Potom Stela 
Zaprianova, riaditeľka 73. školy “Vladislava Gramatika”, 
stručne prezentovala školu  a medzi iným pripomenula aj 
vysokú úroveň školy získanú v národných hodnoteniach, 
významné výsledky študentov a učiteľov v rôznych 
odboroch a jej moderné vybavenie informačnými 
technológiami. Zároveň potvrdila záujem 73. školy o účasť 
na projekte. Vysoko ohodnotila dosiahnuté výsledky 

projektu a zaželala účastníkom workshopu úspešnú spoluprácu. 

Milena Damyanova, predsedníčka parlamentného výboru Bulharskej republiky pre vzdelávanie vyzdvihla 
postavenie 73. školy v poskytovaní kvalitného vzdelávania v 
Bulharsku. Ďalej predstavila účastníkom nový zákon o 
predškolskom a školskom vzdelávaní. Jedným z cieľov zákona je 
získanie informácií o udržateľnom rozvoji pomocou vzdelávania.   
Tým potvrdila, že “projekt prišiel v pravej chvíli", a Bulhari 
podporujú zapojenie témy udržateľného rozvoja do vzdelávania. 
Projekty ako je eSchool4S potvrdzujú, že tento prístup je správny. 
Orlin Kouzov, expert z Ministerstva školstva a vedy predstavil 
situáciu s vybavením a využívaním informačných technológií na 
školách, s predpokladmi pre e-learning a plánmi pre ďalší rozvoj. Predstavil hosťom novú Stratégiu pre 
efektívnejšie využívanie informačných technológií vo vzdelávaní a vede v Bulharsku do roku 2020 a opísal  
3 podmienky zavádzania IKT do škôl: 1) kľúčové investície v IKT, 2) mobilita a bezpečnosť a 3) udržateľnosť. 
Zároveň vyzdvihol úlohu škôl a zvlášť úlohu 73. školy pri príprave tejto stratégie.. 

Ludmilla Kisjova, riaditeľka spoločnosti Risk Electronics s.r.o. zo Sofie podala prehľad o IT riešeniach v 
oblasti vzdelávania, ktoré poskytuje ich spoločnosť. Vyzdvihla možnosť prispôsobenia obsahu rôznym 
cieľovým skupinám a možnosť každej školy pracovať s rôznymi operačnými systémami. 73.škola s 
úspechom využíva operačný systém pre komunikáciu s učiteľmi, študentmi a rodičmi.  

 

 

 



Kim Bauer (GIZ/DE) prezentovala prehľad dosiahnutých 
výsledkov projektu, od prvého stretnutia a založenia siete 
eSchool4S až po jej rozširovanie. Fáza rozširovania siete 
zahŕňa tvorbu a optimalizáciu  e-learningových materiálov 
na platforme Moodle. Navyše GIZ poskytol krátky prehľad o 
štruktúre platformy a obsahu e-learningového kurzu. 
Christiane Spies (LAK/DE)  sumarizovala skúsenosti a 

výsledky prvej testovacej fázy projektu eSchool4S. Počas testovacej fázy partnerské organizácie vybrali 
učiteľov, ktorí testovali vybrané témy na svojich hodinách. Potom študenti aj učitelia ohodnotili prácu s 
platformou a obsahovou náplňou kurzu pomocou  
prieskumu pripraveného rakúskym partnerom PHT 
v spolupráci s nemeckými partnermi GIZ a LAK. 
Učitelia zapojení do testovacej fázy získali 
osvedčenia o účasti na projekte. 

Christine Lechner (PHT/AT), ktorá má na starosti 
monitorovanie a hodnotenie projektu, prezentovala 
výsledky hodnotenia prvej testovacej fázy projektu, 
na ktorej sa zúčastnilo 80 učiteľov. Študenti považovali účasť učiteľa na lepšom pochopení kurzu za veľmi 
dôležitú (60%). Toto pozorovanie je v súlade s didaktickým konceptom, keďže kurz na platforme Moodle 
nie je určený na samoštúdium, ale vyžaduje si aktívnu účasť  a vedenie vzdelávacieho procesu učiteľom. 
Študentov kurz motivuje k objavovaniu  nových informácií a súvislostí v oblasti udržateľnosti. Tieto 
poznámky podporujú všeobecné pozorovanie, že kurz má pozitívny dopad na posilňovanie kompetencií 
dôležitých pre vzdelávanie k udržateľnému rozvoju (ESD) napr. chápať udržateľnosť, vytvoriť si názor, 
vedieť ako treba konať a žiť udržateľným spôsobom. 12 učitelia, ktorí sa zúčastnili hodnotenia boli veľmi 
spokojní so štruktúrou a kvalitou e-learningových materiálov. Vyslovili predpoklad, že vzdelávacie 
materiály a informácie uložené v “kútiku pre učiteľov” im pomôžu vytvoriť vlastné hodiny. Tiež 
skonštatovali, že kurz umožnil študentom zapojiť sa a manažovať učenie. Vo všeobecnosti poznámky 
učiteľov o obsahu a dopade kurzu sú vysoko pozitívne. 

Po úvodnej časti workshopu Gabriela Pico (GIZ/DE) 
predstavila plán práce  - hodnotenie vypracovaných tém 
na platforme formou hodnotenia partnermi (peer 
review). Partneri boli rozdelení do párov, ktoré si 
vzájomne zhodnotili vypracovanú tému. Závery a 
odporúčania pre optimalizáciu platformy a kurzu 
eSchool4S boli zhrnuté na konci prvého dňa workshopu. 

Druhý deň sa workshop  začal 
prezentáciou komplexných výsledkov 
pracovných skupín z predchádzajúceho dňa: záverov a 
odporúčaní pre zlepšenie dizajnu, obsahu, štruktúry a 
postupov spolu s vymenovaním ďalších krokov a záverov. 
Všetci partneri súhlasili so zapracovaním spätnej väzby a 
odporúčaní do kurzu priamo na platforme. Partneri sa dohodli 
aj na pláne pre druhú testovaciu fázu kurzu, na pokračovaní 
projektu eSchool4S a ohľadom 3. výročnú konferenciu, ktorú 

predstavilo GIZ.  Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. – 18. novembra 2016 v Štutgarte.  



Na koniec druhého dňa workshopu boli zhrnuté body potrebné pre ďalšiu implementáciu projektu: nábor 
ďalších učiteľov, študentov a škôl pre 2. testovaciu fázu a návrhy na zabezpečenie prevádzky platformy 
Moodle po oficiálnom ukončení projektu v decembri 2016. 

Počas dvojdňového workshopu partneri analyzovali zrealizované fázy projektu a zadefinovali opatrenia a 
závery pre ďalšie kroky. Aktivity projektu budú pokračovať tak, aby naplnili akčný plán dohodnutý na 
workshope.  

Zábery z podujatia 

  

  



 
 Nasledujúce podujatia 

3. výročná konferencia eSchool4S   
Dátum: 17. november 2016  

Miesto: Štutgart, Nemecko 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia  reprezentuje výlučne názor autora a Komisia 
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 
.  


