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Vychovávatelia a učitelia sa budú učiť modernej komunikácii 

Bratislava (13. júna 2013) – Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal nový národný projekt 

Metodicko-pedagogického centra s názvom Aktivizujúce metódy vo výchove. Zameraný je na 

zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí 

a mládeže. Bude pritom využívať nové informačné a komunikačné technológie. 

Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) 

podpísali zástupcovia Ministerstva školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR a Metodicko-

pedagogického centra. Viac ako 7 500 pedagogických zamestnancov si bude zvyšovať kompetencie 

v rámci Operačného programu Vzdelávanie. 

Projekt je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, školských klubov, 
špeciálnych základných škôl, konzervatórií, základných umeleckých škôl, zariadení výchovnej 
prevencie, školských internátov a zariadení pre voľný čas a záujmovú činnosť. Doteraz ešte neboli 
hlavnou cieľovou skupinou Národných projektov MPC a zámerom projektu je naučiť ich používať 
aktivizujúce metódy vo výchove. 

„Atraktívnejšie ako suché vysvetľovanie sú interaktívny film a diskusia. Zážitok totiž zlučuje v sebe 
emócie, predstavivosť aj intelekt. Je to výnimočná metóda ako budovať hodnoty. Aby dokázali 
pedagógovia zaujať a nadchnúť mladú generáciu, musia rozumieť ich vnímaniu reality,“ uvádza 
príklad aktivizujúcej metódy Darina Výbohová, vedúca pracovnej odbornej skupiny projektu 
Metodicko-pedagogického centra. Projekt je investíciou do kvality učiteľov a tým aj úspešných žiakov.  

Pojem „média“ sa v ostatných rokoch posunul. Od kníh, novín, časopisov, cez rádio, kino, televíziu, 
internet až po virtuálne hry a sociálne siete. „Chceme naučiť pedagógov využiť silu médií vo výchove,“ 
uzatvára Darina Výbohová. Obsah projektu pokrýva mediálnu, etickú, dopravnú a zdravotnú výchovu. 

Projekt AMV je plánovaný na obdobie takmer troch rokov, od výberu a školenia lektorov a účastníkov 
až po implementáciu v jednotlivých zariadeniach. Vzdelávanie zahŕňa viac ako 7 500 pedagogických 
zamestnancov a v konečnom výsledku takmer 850 000 detí. Výsledkom projektu bude  kompetencia 
vychovávateľov a učiteľov realizovať aktivity s využitím interaktívnych audiovizuálnych pomôcok.  

Podstatným zdrojom informácii a podnetov pre mladú generáciu sú nové médiá. V školstve je prevaha 
žien, odchádzajú mladí ľudia, priemerný vek učiteľského zboru sa pohybuje nad hranicou 40 rokov. 
Nové technológie a zdroje informácií sú výzvou pre pedagógov, ktorí sa s nimi v príprave na povolanie 
nestretli. 

Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove bol redizajnovaný z predchádzajúceho obdobia, pričom sa 
znížili náklady z 27 miliónov na 18 miliónov eur. Východiskovými bodmi boli problémy vo výchove detí 
a mladých ľudí, nepriaznivé výsledky v medzinárodnom meraní výchovy a vzdelávania a 
konzervativizmus prezentovanej pedagogiky na Slovensku.  

Kontakt pre média: Richard Nemec + 421 902 911 154 richard.nemec@mpc-edu.sk  

mailto:richard.nemec@mpc-edu.sk

