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SUMÁR

Projekt reagoval na potrebu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom aktívnej činnosti. Poskytol
výmenu osvedčených postupov v oblasti zážitkového vzdelávania a kooperatívneho učenia.
Obsah projektu bol venovaný témam 1) kultúra a umenie, 2) životné prostredie s aktivitami cielenými na
znečisťovanie vodných zdrojov v strednej Európe, najmä riek, ktoré pretekajú mestami, v ktorých ležia školy,
Dunaj, Morava, Labe, Chrudimka, 3) podnikateľské vzdelávanie spojené s aplikáciou matematických zručností a
digitálnych zručností, 4) šport ako nástroj na posilnenie spolupatričnosti a fair play.
Cieľovou skupinou boli žiaci stredných odborných škôl. Z celkového počtu 200 žiakov sa 101 priamo zúčastnilo
aktivít realizovaných formou olympijských hier, ostatní sa podieľali na ďalších projektových aktivitách ako členovi
aorganizačného tímu alebo obecenstvo.
V rámci projektu sa uskutočnili 4 medzinárodné stretnutia, ktoré trvali 2 dni (3 dni s príchodom). Boli
organizované ako Európske olympijské hry s disciplínami v súlade s hlavnými témami projektu ako trojboj. V
rámci KULTÚRNYCH OLYMPIJSKÝCH HIER bol zorganizovaný trojboj v disciplínach e-kvíz Spoznaj známe umelecké
dielo, food art, umelecké stvárnenie známej osobnosti a historickej udalosti. Vytvorili sme logo, ktoré sme použili
na tričkách. ENVIRONMENTÁLNE OLYMPIJSKÉ HRY boli organizované ako trojboj v analýze vody, geocachingu a
recyklovaní. PODNIKATEĽSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY sa realizovali ako trojboj v e-kvíze o obchodných značkách,
sloganoch a logách; obchodnej hre a tvorbe reklamnej kampane. ŠPORTOVÉ OLYMPIJSKÉ HRY sa odohrali ako
trojboj vo florbale s hendikepom, bedmintone v regionálnych krojoch a štafetovom behu v maskách. Projektové
tričká aj tričká zo školskej zbierky sme venovali sociálne vylúčeným občanom, každá partnerská škola vo svojom
lokálnom prostredí.
Ďalšou cieľovou skupinou boli učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov, odborných chemických, hasičských a
ekonomických a na služby zameraných predmetov. Z nich 20 učiteľov sa priamo zúčastnilo na aktivitách v úlohe
sprevádzajúcich osôb, 16 učiteľov v úlohe členov organizačného tímu a 25 učiteľov využívalo osvedčené postupy.
V rámci projektu sa uskutočnili workshopy zainteresovaných učiteľov v Bratislave a vo Viedni, ktoré slúžili ako
priestor pre výmenu osvedčených skúseností, hodnotenie uskutočnenia cieľov a dopadu projektu, hodnotenie
čerpania rozpočtu projektu a disemináciu výsledkov.
Žiaci získali realizáciou aktivít projektu kľúčové kompetencie, ktoré im umožnia využívať vzdelávacie príležitosti
celoživotne, rozvíjať svoju osobnosť po celý život, osvojiť si kompetencie vyrovnávať sa s rôznymi sociálnymi a
pracovnými situáciami, pracovať v tímoch, učiť sa byť aktívnym riešiteľom životných situácií, učiť sa slobodne
rozhodovať. Ďalej žiť a pracovať inými ľuďmi, riešiť konflikty rešpektujúc hodnoty pluralizmu, vzájomného
porozumenia, tolerancie a mieru, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosti iných ľudí, kooperovať s nimi,
nechcieť ovládať iných ľudí, správať sa k iným zodpovedne, byť autentickou osobnosťou, ktorá vie, čo chce,
uvedomele si riadi vlastný život, je sama sebou, nachádza zmysel svojho života, vlastné šťastie a identitu.
Umožnia im mať schopnosť sebareflexie, auto regulácie správania, kritické myslenie a osobnú zodpovednosť.
Partnerstvo rozvinulo spoluprácu škôl z miest, ktoré ležia pri niektorej z Európskych riek. Cieľom bolo vybudovať
partnerstvo medzi školami ktoré majú rôzne odbory štúdia, a to chémiu, obchod a služby.
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Projekt ponúka platformu na výmenu osvedčených postupov. Vďaka sieti škôl sme mohli zdieľať skúsenosti z
inovatívnych metód vyučovania. Zosieťovaním v rámci projektu sa vytvoril predpoklad pre dlhodobé a úspešné
partnerstvo a zvyšovanie objemu medzinárodnej spolupráce škôl s rôznym zameraním v duchu európskej
filozofie spájať rôznorodé skupiny ľudí.

Opis PROJEKTU
V rámci projektu sme zorganizovali 4 stretnutia ako Olympijské hry. Boli to Environmentálne (24.4.-26.4.2018),
Kultúrne (9.5.-11.5.2018), Podnikateľské (5.-7.11.2018) a Športové olympijské hry (4.-6.6.2019). Každé boli
organizované ako triatlon. Aktivity vrátane vytvorenia tímu boli rozložené do 3 dní. Dosiahli sme úspechy v
témach Výučba a učenie sa cudzích jazykov, Životné prostredie a klimatické zmeny, Podnikateľské vzdelávanie vzdelávanie v oblasti podnikania. Žiaci, priami účastníci v úlohe olympionikov aj členovia organizačného tímu
rozvíjali svoje kľúčové kompetencie prostredníctvom zážitkového učenia. Rozvinuli si kompetencie, ktoré im
umožnia využívať vzdelávacie príležitosti celoživotne, rozvíjať svoju osobnosť po celý život, osvojiť si kompetencie
vyrovnávať sa s rôznymi sociálnymi a pracovnými situáciami, pracovať v tímoch, učiť sa byť aktívnym riešiteľom
životných situácií, učiť sa slobodne rozhodovať. Ďalej žiť a pracovať inými ľuďmi, riešiť konflikty rešpektujúc
hodnoty pluralizmu, vzájomného porozumenia, tolerancie a mieru, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosti
iných ľudí, kooperovať s nimi, nechcieť ovládať iných ľudí, správať sa k iným zodpovedne, byť autentickou
osobnosťou, ktorá vie, čo chce, uvedomele si riadi vlastný život, je sama sebou, nachádza zmysel svojho života,
vlastné šťastie a identitu. Umožnia im mať schopnosť sebareflexie, autoregulácie správania, kritické myslenie a
osobnú zodpovednosť.
Zorganizovali sme Workshop I (30.-31.1.2019) a Workshop II (26.-27.8.2019), ktorý slúžil na výmenu skúseností z
metód aktívneho vyučovania, kooperatívneho učenia a na hodnotenie projektu. Účastníci využili aj metódu
cielenej spätnej väzby. Zúčastnili sa ich aj učitelia hasičských odborných predmetov z SPŠCH Pardubice.
Sprevádzajúce osoby, účastníci workshopu (plánovaní aj hostia) získali skúsenosti s aplikáciou metód aktívneho
učenia aj kooperatívneho učenia. Učitelia, ktorí sa zúčastnili OH ako sprevádzajúce osoby boli členmi súťažného
olympijského tímu a realizovali metódy aktívneho učenia ako žiaci.

Ciele projektu, ktoré sme plánovali v čase podania prihlášky, boli splnené. Nastali nasledovné zmeny. Účastníkov
olympijských hier a Workshopu I a II sme po odstúpení SZC H. J. Mosonmagyaróvár nahradili žiakmi a učiteľmi
existujúcich partnerov a SOŠCH zorganizovala Kultúrne OH za SZC H. J.
Vzhľadom na stravovacie rozdiely dané odlišným kultúrnym zázemím, sme namiesto súťaže vo varení guláša
realizovali food art a z potravín pripravili repliky výtvarných diel. Namiesto Monopoly a Bussines Scrable sme na
výraznejšiu podporu rozvoja digitálnych zručností zorganizovali Kahoot e-kvíz o obchodných značkách, sloganoch
a logách; obchodnú hru a tvorbu videa do reklamnej kampane a Selfie Safari. Kvôli príprave metodického
materiálu sme predĺžili trvanie Workshopu II na 2 dni.
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DOPAD PROJEKTU

ÚČASTNÍCI - ŽIACI zvýšili kvalitu svojich kompetencií oblastiach umenie a kultúra, životné prostredie a cudzie
jazyky. Naučili sa plánovať a organizovať svoju prácu samostatne aj v tíme, dodržovať časový harmonogram
práce. Pri práci v tíme sa naučili delegovať čiastkové úlohy, rešpektovať názory ostatných členov tímu a
spoločne vyhodnotiť závery práce. Rozvinuli svoju schopnosť chápať a dodržiavať pravidlá a role v interakcii s
ostatnými členmi tímu. Naučili sa byť aktívnymi riešiteľmi situácií, nebyť pasívnym. Zlepšili svoje jazykové
znalosti v anglickom, nemeckom jazyku - pojmy v oblasti kultúry a umenia, životného prostredia, športu,
obchodu a reklamy, ako aj v oblasti spoločenskej komunikácie - zoznamovanie sa, ubytovanie, cestovanie,
nakupovanie, prezentovanie krajiny, školského systému, aj odborného vzdelávania a školy. Vybudovali si
formálne aj neformálne vzťahy s učiteľmi a žiakmi v partnerských organizáciách. Zlepšili svoje vedomosti o
partnerských krajinách a kultúrach. Rozvinuli svoje digitálne zručnosti pri príprave prezentácií, spracovaní
obrazu a videa pri príprave aktivít aj spracovaní záznamov z aktivít. Zvýšili svoju motiváciu pre celoživotné
vzdelávanie sa. Získané kompetencie a rozvinuté osobnostné vlastnosti prispejú k zvýšeniu uplatniteľnosti
účastníkov v spoločenskom živote a na trhu práce, teda k zvýšeniu zamestnanosti absolventov. Projekt posilnil
aj Európske občianstvo a pocit Európskej spolupatričnosti.
ORGANIZÁCIE získali špecifické znalosti od partnerov, ktoré súvisia s aplikáciou inovatívnych metód, najmä
zážitkového učenia. Týka najmä využitia v environmentálnom, finančnom vzdelávaní a vo
všeobecnovzdelávacích predmetoch. Postupne však učitelia prenášajú skúsenosti aj do odborných predmetov.
Realizáciou aktivít v anglickom jazyku, komunikáciou s učiteľmi a žiakmi v organizáciách partnerov v anglickom
a nemeckom jazyku, mobility podporili aj výučbu cudzích jazykov. Zefektívnil sa manažment projektu. Príprava
medzinárodných aktivít sa stala takmer bežnou súčasťou života školy, keďže okrem projektu KA 2, riešia školy aj
mobility v rámci projektu KA 1. Veľkou devízou pre ďalšiu projektovú činnosť sú skúsenosti s prípravou plánu
diseminácie, so zabezpečením kvality projektu. Získali skúsenosti s využitím platforiem na online stretnutia a
manažment projektu, s ktorými doteraz niektorí partneri nemali skúsenosti (Zoom).
UČITELIA zlepšili svoje pedagogické zručnosti, interkulturálne a jazykové kompetencie, organizačné schopnosti,
digitálne zručnosti, získali zručnosti pri aplikácií nových foriem a metód práce so žiakmi, najmä zážitkovým
učením a jeho metódami. Vznikli neformálne vzťahy, ktoré vyústili do plánovania krátkych jednodňových
výletov tried.
V rámci inštitúcie sa zlepšila spolupráca medzi zainteresovanými učiteľmi.
KOORDINÁTOR rozvinul svoje manažérske schopnosti ako aj multikultúrne a jazykové kompetencie.
Účastníci ako aj učitelia z Bratislavy nemali výraznejšie skúsenosti s kultúrou účastníkov, ktorých tvoria v
rakúskej škole potomkovia prisťahovalcov z Turecka, Indie a bývalých štátov Juhoslávie. Jeden z najväčších
prínosov preto boli rozvíjajúce sa multikulturálne zručnosti, rešpekt k odlišnej kultúre (ktorá sa prejavila
spôsobu stravovania a obliekania, až po správanie) a chuť spoznať jej zástupcov. Tento pocit bol vzájomný a po
preklenutí počiatočných obojstranných rozpakov, na strane rakúskych partnerov vyvolal záujem o slovenské
ľudové piesne, ktoré si spoločne so Slovákmi na záver Kultúrnych olympijských hier zaspievali.
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Prehĺbila sa spolupráca organizácií a neformálne kontakty medzi žiakmi a učiteľmi, ktorí udržiavajú kontakt cez
sociálnu sieť Facebook. V období letných prázdniny si niektorí slovenskí a rakúski žiaci zorganizovali neformálne
stretnutie vo Viedni a upevnili tak svoje vzťahy.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Projekt nevytvára intelektuálne výstupy. Hmatateľným produktom je metodika pre učiteľov v elektronickej verzii.
Metodika je publikovaná v e-learningu na stránke http://elearning.sosch.sk/ v kurze EULYMPICS s hosťovským
vstupom s heslom „eulympics“. Materiály ako napr. e-kvíz o umeleckých dielach, návody na analýzu vody, sú
prílohou metodiky.

Web

http://elearning.sosch.sk/course/view.php?id=64

Kurz

European Olympic Games (2017-2019)

Skratka

EULYMPICS

Heslo pre hosťovský vstup

eulympics

Výsledky projektu
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