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Účelom predkladaného návrhu je zvýšiť motiváciu učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho
procesu prostredníctvom inovácii.
Do programu

Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý v

Cieľom programu je finančne motivovať
minulom
a podporiť
školskom
pedagógov
roku ponúklapôsobiacich
učiteľom základných
na základných
škôl
samospráva,
sa
zapojilo
18
učiteľov.
O
100
eur
mesačne
si prilepšili
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka, k zavádzaniu a
pedagógovia,
ktorí
prišli
s
projektom
obsahujúcim
inovatívnosť
v
uplatňovaniu projektov inovácii vo výučbe. S ohľadom na odchody žiakov do osemročných
poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívaní informačných
gymnázií sú preferované projekty realizované
v 4. a 5.
ročníku. Čo sa týka p
komunikačných
technológií.
, sú uprednostňované tie, ktoré sú testované v štátnom testovaní Monitor 9 t.j. slovenský jazyk a
literatúra, matematika.
Najaktívnejšia bola ZŠ Turnianska a najviac bodov získali projekty
učiteľov z Budatínskej, Černyševského a Dudovej, ktoré sa
zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítanie s
porozumením.

Hodnotiaca komisia:
- zamestnanec mestskej časti Bratislava-Petržalka
z oddelenia školstva, kultúry a športu,
- zástupca starostu,
- 2 členovia školskej komisie,
- 3 externí členovia.

Komisia vyberie projekty podľa presne
zadefinovaných kritérií, ktoré tento rok rozšírili o
posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej,
etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu.
Projekty sa môžu týkať akéhokoľvek vyučovacieho
predmetu.
So zreteľom na skutočnosť, že stále odchádza
množstvo žiakov do 8-ročných gymnázií, budú
preferované projekty pre 4. a 5. ročník a z
predmetov, ktoré sú celoštátne testované u žiakov
5. a 9. ročníka.
Pri hodnotení budú posudzované najmä:
- počet žiakov zapojených do projektu,
- uplatňovanie inovatívnych a netradičných foriem,
metód a prostriedkov na vyučovacích hodinách,
- aktívne využívanie informačných a komunikačných
technológií na jednotlivých vyučovacích hodinách,
- prínos projektu pre zvyšovanie kompetencií,
kreativity a zručností žiakov,
- prínos projektu pri rozvoji nadania a talentu žiakov,
- prínos projektu k zvyšovaniu kvality obsahu
vzdelávania a primeranosti veku,
- prínos projektu pri zvyšovaní odborných kompetencií
pedagogických zamestnancov ZŠ zavádzaním
inovatívneho obsahu, metód, foriem a prostriedkov
do vzdelávania v jednotlivých predmetoch,
- posilňovanie medzipredmetových vzťahov,
- posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej
a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu,
- záverečné výstupy – projekty, prezentácie
pedagogických zamestnancov a žiakov, zapojených
do projektu.

Typy podporovaných projektov
Podporované budú inovatívne projekty (v nových poznatkoch,
spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní
medzipredmetových vzťahov, využívaní informačných
komunikačných technológií) pedagógov pôsobiacich na
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
Trvanie projektu
Výučbová časť celý I. polrok školského roka 2016/2017
(1.10.2016-31.1.2017) alebo celý školský rok 2016/2017
(1.10.2016-30.06.2017), prezentácia projektu v priebehu 8
mesiacov po skončení výučbovej časti.
Forma a výška podpory
Mesačná odmena pre učiteľov vo výške 100 eur brutto za
každý mesiac trvania výučbovej časti projektu. Celkové
náklady na program sú vyčlenené vo výške 22.500 eur.
Termíny
Podávanie žiadostí o podporu projektov je do 31.08.2016
elektronicky na adresy michal.radosa@petrzalka.sk
a eva.benackova@petrzalka.sk a v jednom vytlačenom
exemplári na sekretariát zástupcu starostu. Komisia vyhodnotí
projekty do 30.09.2016.
Obsah žiadosti
Formulár obsahuje základné údaje ako meno, priezvisko a
trvalé bydlisko pedagóga, názov základnej školy, ročník, v
ktorom sa má projekt realizovať, termín, v ktorom sa má projekt
realizovať, stručný abstrakt projektu obsahujúci informáciu o
metóde, postupe, poznatkoch, využívaní informačných
komunikačných technológií ktoré predstavujú inovatívnosť
projektu.

V prípade nedostatočnej žiadosti bude uchádzač vyzvaný na
jejwww.petrzalka.sk,
doplnenie v lehote
7 dní.
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,
https://www.facebook.com/viembytpetrzalcan

