Diseminačné activity a networking
PIA Project Partner: Ekonomická univerzita v Bratislave, Slowakei (EUBA)

Dissemination activities done/Verbreitung der Informationen im Netzwerk
Prosím, popíšte diseminačné aktivity vašej organizácie
-

Materiály (brožúra PM, Metodická príručka pre učiteľov, Poster) – boli poskytnuté stredným
odborným školám, celkom 35 SŠ pracuje teraz s týmito materiálmi pri vlastných
vzdelávacích aktivitách;

-

Súťaž štundestkých projektov – pre študentov SŠr sme vyhlásili 1. ročník súťaže Projekty
robia školy. Bolo oslovených 750 SŠ, pričom sa na súťaži zučastnilo celkom 35 projektov. V r.
2014 pripravujeme 2. ročník suťaže;

-

Odborné články – publikovali sme 3 odborné články o metodike projektového vyučovania
(Projec based learning) v národných odborných periodikách

-

Workshopy pre učiteľov odborných škôl – celkovo sme realizovali 4 trainingové workshopy
na ktorých sa zúčastnilo spolu 40 učiteľov z 12 odborných škôl celého SR (čiastočne aj v
kooperácii s KŠU Košice)

-

Kooperácia s BPUG – vytvorili sme intenzívne partnerstvo s národnou organizáciou BPUG
(Best Practice User Group), ktorá sa zaoberá profesionálnou implementáciou PM do
podnikateľskej praxe ajdo vzdelávnaia. Prezentovali sme obsah projektu PIA na viacerých
podujatiach BPUG – workshopy, konferencie;

-

PM Klub na EUBA – pre študnetov a pracovníkov Obchodnej fakulty EUBA sme zriadili PM
klub, ako metodikcú platformu na implementáciu PM ako didiktickú pomôcku pri vzdelávani
na fakulte aj ďalších univerzitách SR (Project Based Learning). Všetky vypracované materiály
z PIA projektu sú v elektronickej forme prístupné;

-

Nový Comenius Projekt– s odbornými škoalmi z Bremen (D) a zo Skalice (SVK) sme
spracovali a podali nový Comenius Projekt ENKO, ktorý bol schválený a od 10/2013 už aj
odštartovaný. Tento projekt ENKO využíva materiály PIA projektu na tréningy pre 8 učiteľov
z každej partnerskej školy;

-

Konferencia Linz – v apríli 2014 bude na Universität Linz, Rakúsko ponúknutý náš príspevok
so zameraním na Project Based Learning na odborných školách SR

