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Testovanie on-line hodiny z pohľadu organizátorov,
učiteľov a študentov.
“Som si istý, že on-line hodina pomohla mojim študentom uvedomiť si dôležitosť
bežných každodenných činností pre budúcnosť našej planéty “ povedal jeden zo
zúčastnených učiteľov. Pozývame vás, prečítať si viac o testovacích fázach on-line
hodín projektu eSchool4S v tomto Newslettri.
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eSchool4S – transnárodná elektronická platforma pre spoločné učenie
Partnerský projekt E-School pre udržateľnosť v Dunajskom regióne (eSchool4S) spája 10 partnerov z Nemecka,
Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska. Každý partner sa špecializuje na inú
odbornú tému. Partneri sa spojili, aby naplnili spoločný cieľ – priniesť tému udržateľného rozvoja a európskej
integrácie do škôl.
Projekt eSchool4S vytvoril funkčnú elektronickú platformu pre spoluprácu a výmenu informácií a skúseností v oblasti
vzdelávania k udržateľnému rozvoju (ESD). Najprv bol vytvorený interaktívny koncept on-line vzdelávania a učenia,
zameraného na cezhraničné problémy v oblasti udržateľného rozvoja a európskej integrácie. Tento prístup spája
riadiacich pracovníkov, inštitúcie kontinuálneho vzdelávania učiteľov, školy a študentov naprieč celým dunajským
regiónom, zvyšuje ich ekologické povedomie a propaguje zavedenie týchto tém do vzdelávania na školách druhého
stupňa. Študenti a učitelia sa naučia do akej miery existuje vzťah medzi sociálnym, ekonomickým,
environmentálnym a politickým vývojom krajiny. Následne si uvedomia, že vyrovnaná súhra týchto dimenzií je
podmienkou pre udržateľný rozvoj na národnej, regionálnej a európskej úrovni. Zlepšia si svoje počítačové zručnosti,
poznávacie schopnosti, komunikáciu a mäkké zručnosti.
Projekt “eSchool4S” sa realizuje v rámci európskeho Programu celoživotného vzdelávania (LLP), ComeniusMultilaterálne siete. Bol označený ako oficiálny projekt Prioritnej oblasti 9 “Investovať do ľudí a zručností” v rámci
Stratégie EÚ pre Dunajský región (EUSDR).
Informácie o projekte:
Trvanie: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Cieľová skupina: študenti medzi 15 až 18 rokom
Vedúci partner: Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú
spoluprácu (GIZ), Stuttgart, DE
Internet: http://eschool4s.eu
Platforma Moodle: http://moodle.eschool4s.eu

Implementácia on-line hodiny – náš recept na úspech!
1.

Čo a prečo o testovacej fáze projektu eSchool4S

Prvá testovacia fáza je reprezentovaná vytvoreným prototypom platformy Moodle pre projekt eSchool4S. Každú
krajinu zastupoval učiteľ, ktorý so študentmi otestoval vypracované témy na svojej hodine. To bol prvý krok k
dlhodobému využívaniu platformy, ktorá spája krajiny Dunajského regiónu a ich kultúru. Počiatočné zameranie
zostavených tematických častí bolo revidované a prispôsobené požiadavkám a potrebám učiteľov aj študentov na
základe ich hodnotenia po prvej testovacej fáze.
Druhá testovacia fáza sa potom viac zameriavala na využiteľnosť a účinnosť platformy v praxi. Minimálne traja
učitelia z každej krajiny spolu s triedou otestovali zrevidovanú platformu. Zamerali sa na to, aby bola platforma
užívateľsky jednoduchá a jazykovo zrozumiteľná (úroveň použitej angličtiny). Na druhej strane, skúsenosti študentov
s rôznymi formami učenia hrali dôležitú úlohu pri hodnotení v rámci druhej testovacej fázy: získať pozornosť, zvýšiť
záujem a pridaná hodnota vzdelávania boli kľúčovými slovami.
2.

Účastníci druhej testovacej fázy

Po prvej testovacej fáze bola platforma eSchool4S uvedená do života. Pozvali sme viac učiteľov spolu aj s
ich triedami na otestovanie on-line kurzu: 16 učiteľov a približne 170 študentov z 8 krajín sa zúčastnilo
druhej testovacej fázy a poskytli cennú spätnú väzbu na náš kurz.
3.

Organizácia testovacej fázy – procesy a okolnosti

Pre testovania kurzu bolo potrebné v prvom rade úplné dokončenie jednotlivých častí. Toto si vyžadovalo najprv
interné testovanie všetkých funkcií a obsahov, ktoré mali byť zverejnené. Keď boli obsahy pripravené na
zverejnenie, testovacia fáza začala a prístupové informácie boli zaslané testujúcim. Pozvaní testujúci učitelia poskytli
svoje mená a mailové adresy a vybrali si tematickú časť, ktorú chceli otestovať. Po prvých dvoch týždňoch dostali
testujúci učitelia e-mail s krátkym dotazníkom, aby sa zistilo, či testovanie úspešne prebieha a aby sa odstránili
všetky možné problémy.
Po skončení testovacej fázy, boli jednotlivé časti ohodnotené všetkými zúčastnenými učiteľmi aj študentmi a bola
vypracovaná správa vrátane odporúčaní a opatrení na zlepšenia.

Témy projektu eSchool4S v praxi – moja skúsenosť učiteľa…
Všetko sa začalo na 1. Výročnej konferencii o projektovom partnerstve eSchool4s, ktorá sa konala v Krajinskej
akadémii so sídlom v Esslingene v Nemecku. Pozvali ma ako učiteľa, ktorý sa
zaoberá témami udržateľného rozvoja. Tiež sa snažím na hodinách pre
bilingválnych študentov s medzinárodným zameraním využívať moderné médiá.
Sme stredná škola a trieda má zameranie na medzinárodné hospodárstvo. Takže
projekt eSchool4S bol pre mňa naozaj zaujímavý. Bol som rád, že sa môžem
spolu so študentmi zúčastniť testovacej fázy on-line platformy Moodle. Mal som
s platformou dobré skúsenosti. Preto som mohol ihneď začať s prácou na
Moodli. Zistil som, že učitelia, ktorí nemajú veľké skúsenosti s Moodlom majú v
rámci projektu silnú podporu. Z môjho pohľadu bol na testovanie každý dobre pripravený aj bez počiatočných
skúseností s používaním platformy.
Najprv som si prezrel učebné materiály na platforme. Bolo tam množstvo
informácií o Dunajskom regióne a udržateľnosti. Tiež som zistil, že nástroje ak kútik
pre učiteľov sú veľmi nápomocné pri praktickej realizácii. Navyše, väčšina

vzdelávacích materiálov má vysvetľovací charakter a bolo ľahké využívať ich na hodinách. Pracoval som so študentmi
na počítačoch s on-line témami dve hodiny do týždňa. Keďže som začal s testovaním veľmi skoro, študenti si stihli
pozrieť skoro všetky tematické časti.
V mojom prípade bola úloha učiteľa v porovnaní s “normálnou” hodinou odlišná, lebo
študenti boli schopní pracovať samostatne. Ja som bol v úlohe tútora, poskytoval som
študentom podporu, ak to bolo potrebné, a dal som im možnosť skúmať a pracovať s
materiálmi samostatne. Výbornou príležitosťou zaujať študentov učením je interaktivita
zadaní, ktoré obsahovali rôzne tematické časti. Študenti si naozaj užívali túto modernú
vzdelávaciu metódu. Zvlášť zaujímavou stránkou projektu tak pre študentov, ako aj pre
mňa bola skutočnosť, že sme boli súčasťou multikultúrneho
projektu, kde sa stretli rôzne krajiny, aby sa spoločne naučili
niečo o Dunajskom regióne a udržateľnom rozvoji. Zistil som, že študenti si uvedomili
potrebu konať udržateľne a tiež zodpovednosť, ktorú všetci zdieľame. Získali množstvo
informácií ako môžu zmeniť svoje každodenné správanie, napríklad produkovať menej
odpadu alebo sledovať spotrebu. Toto je veľmi dôležité, lebo malé veci môžu veľa
zmeniť, ak ich robí veľa ľudí.
Na konci testovacej fázy boli študenti šťastní, že sa jej mohli zúčastniť a želali si mať v
budúcnosti viac on-line vzdelávania. Ich horizont sa rozšíril a prišli na chuť medzinárodnému charakteru spolupráce.
Všetci dúfame, že naďalej budeme spolupracovať s inými krajinami, aby sme sa navzájom od seba učili.
Jörg Müller
Stredná odborná škola Leonberg, DE

…a čo si ostatní študenti a učitelia myslia o projekte eSchool4S…
Študenti
“Je to úžasná stránka s informáciami na dané témy. Verím, že ju využijem aj v
budúcnosti.”
“Vďaka tejto stránke som sa naučila veľa o prírode.”
“Povzbudzuje ľudí k ochrane životného prostredia.”
“Nechcem nič dodávať, lebo tento kurz sa mi zdal perfektný.”
“Informácie boli zaujímavé a životne dôležité fakty o klimatických zmenách sú
hrozivé . Musíme ich brať do úvahy, aby sme si nezničili planétu.”

Učitelia
“Som si istá, že kurz pomohol mojim študentom uvedomiť si význam
každodenných aktivít pre budúcnosť našej planéty.”
“Bol by som rád, keby sa viac študentov zapojilo do takýchto aktivít.”
“Kurz je užitočný pre študentov v tom zmysle, že si formujú svoje názory na

budúcnosť.”
“Pre mňa a mojich študentov bola účasť na tomto kurze
vedomostí a doplnením známych faktov. Gratulujeme!”

potešením, zaujímavou skúsenosťou, kumuláciou

Nasledujúce podujatia

3.Výročná konferencia projektu eSchool4S
Dátum: štvrtok, 17. novembra 2016, 9:30 – 17:00
Miesto konania: Hotel Steinberger, Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart/DE
3.Výročná konferencia sa uskutoční v novembri v Stuttgarte. Na konferencii chcú partneri na základe skúseností
získaných počas implementácie projektu prediskutovať možnosti vo vzdelávaní k udržateľnému rozvoju a európskej
integrácii v Dunajskom regióne, ale tiež poskytnúť konkrétne riešenia. V tomto zmysle má oficiálne spustenie a
ďalšie šírenie inovatívnej on-line platformy o Vzdelávaní k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne osobitnú
dôležitosť.
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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.

