Podrobnejšie informácie o projekte

„Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe“
1) Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť multimediálny výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu slúžiaci na
implementáciu tém globálneho rozvojového vzdelávania do formálneho vyučovania v rámci
prierezovej témy „environmentálna výchova“ či iných humanitných predmetov.
Vytvorený vzdelávací materiál bude slúžiť na zmysluplnú, aktívnu výučbu žiakov II. stupňa
základných škôl a študentov stredných škôl. Vytvorených 5 samostatných modulov na CD je
navrhnutých tak, aby poskytovali pedagógom všetky potrebné materiály pre interaktívnu výučbu
s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov/študentov a podporovať u nich
kritické myslenie a tímovú spoluprácu.
Tematické zameranie modulov:
 zodpovedná spotreba
 nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín
 klimatické zmeny a životné prostredie
 globalizácia, svetový obchod a FairTrade
 ľudské práva a detská práca.
Projekt bude zároveň inšpiratívnym zdrojom informácií pre pedagógov pri vytváraní vlastných
lekcií GRV pre interaktívnu tabuľu.

2) Cieľová skupina projektu:
-

pedagógovia základných a stredných škôl /20 pedagógov z pilotných škôl/
žiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl

3) Aktivity projektu a časový harmonogram:
Potrebné odborné aj technické kompetencie získajú pedagógovia zapojených pilotných škôl na
školení, ktoré bude zamerané na aktivity a témy globálneho vzdelávania a prácu s interaktívnou
tabuľou:
„Krok za krokom“ - cieľom kurzu je po odbornej a technickej stránke vyškoliť pedagógov
základných a stredných škôl v témach globálneho rozvojového vzdelávania (ďalej GRV), ktorí budú
disponovať potrebnými kompetenciami pre tvorbu a realizáciu vlastných interaktívnych lekcii pre
interaktívnu tabuľu vrámci globálnej problematiky. Vstupný kurz budem prepojením zážitkových
aktivít GRV s didaktickým potenciálom interaktívnej tabule ako nástroja na efektívne priblíženie
témy GRV žiakom a študentom. Následne budú pedagógovia vytvárať vlastné lekcie GRV pre
interaktívne tabule.

Termín: máj 2012 / 3 dni
Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová, lazy blízko Zvolena. Viac na www.zivica.sk/zajezova.
Cena:

kurz bude pre pilotné školy zdarma

Skúsenosti z implementácie tém globálneho rozvojového vzdelávania a tvorby vlastných lekcií
budú neskôr zdieľať na záverečnom 1-dňovom workshope:
„3 Z – zažijem, zdieľam, zakomponujem“
Na záver projektu bude realizovaný 1-dňový workshop pre pedagógov zapojených pilotných škôl.
Workshop bude oficiálnym uzavretím projektu „Globálne vzdelávanie v pohybe“. Na workshope
budú mať možnosť zdieľať skúsenosti z implementácie a tvorby lekcií GRV v rámci vyučovacieho
procesu s prepojením na prierezovú tému „environmentálna výchova“. Zároveň budú na kurze
odprezentované najlepšie lekcie vytvorené samotnými školami, pričom ich autori si prevezmú
hodnotné ceny (metodické a didaktické materiály).
Termín: október / 1 deň
Miesto: bude v dostatočnom predstihu oznámené
Cena:

workshop bude pre pilotné školy zdarma

4) Čo škola účasťou v projekte získa:









multimediálny softvér pre interaktívnu tabuľu
metodickú príručku so zážitkovými aktivitami globálneho vzdelávania „Komu patrí
Zem“ s tematickými filmami na DVD
spoluúčasť na vyvíjaní unikátnej didaktickej pomôcky, ktorá doposiaľ na Slovensku
neexistuje
možnosť sprostredkovať žiakom a študentom informácie atraktívnym a zábavným
spôsobom s využitím interaktívnej tabule a aktivizačných metód vyučovania
možnosť zúčastniť sa zážitkového kurzu „Krok za krokom“ zameraného na aktivity
globálneho rozvojového vzdelávania a prácu s interaktívnou tabuľou
možnosť vytvoriť si vlastné lekcie v rámci tém globálneho rozvojového vzdelávania
určených pre interaktívne tabule
možnosť súťažiť o zmysluplné ceny (didaktické pomôcky)
možnosť zdieľať nápady, aktivity a príklady dobrej praxe s inými pedagógmi
prostredníctvom internetovej stránky projektu a záverečného workshopu „3 Z – zažijem,
zdieľam, zakomponujem“

Školám, ktoré sa do projektu rozhodnú zapojiť, v prípade záujmu prioritne ponúkame výučbový
blok globálneho vzdelávania pre žiakov. V prípade väčšej vzdialenosti cestovné náklady hradí
škola. Program je pre školu bezplatný. Podrobné informácie zašleme na požiadanie.

5) Požiadavky na pedagogičku, pedagóga / koordinátora projektu:
 účasť na aktivitách projektu
- kurz (máj 2012)
- workshop (október 2012)

- testovane vytvoreného softvéru (máj – september 2012)
- tvorba vlastných výučbových programov globálneho vzdelávania pre interaktívnu tabuľu (máj –
september 2012)
- zdieľanie dobrej praxe a aktivít na internetovej stránke projektu (máj – október 2012)
- zaradenie tém globálneho rozvojového vzdelávania do učebných osnov v rámci prierezových tém
a humanitných predmetov (jún - september 2012)
 funkčná interaktívna tabuľa na škole

6) Finančné náklady:


účasť a aktivity v projekte sú pre pilotné školy bezplatné avšak povinné!

7) Kontakt:
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Mgr. Zuzana Dovalová
Vysoká 18
811 06 Bratislava
E-mail: dovalova@zivica.sk
Mobil: 0904 519 745

