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Common learning models

for renewable energy

sources

(in Slovak: 

"Trvalo udržateľný rozvoj: 

Spoločné vzdelávacie 

modely pre obnoviteľné 

zdroje energie")

Cieľ: získať komplexné vedomosti o spôsobe využívania 
zdrojov energie, experimentovať s výrobou obnoviteľnej 
energie pri použití metód STEM

Mobility:
1 spoločné krátkodobé školenie zamestnancov (učitelia)
4 výmeny pre skupiny žiakov (6 študentov + 2 učitelia). 
Témy mobilít:
C1 Tradičná verzus alternatívna energia (všeobecný kontext týkajúci sa 
využívania tradičnej a alternatívnej energie z hľadiska každej krajiny, úvodné 
fázy k témam prostredníctvom prednášok a workshopov vedených odborníkmi 
a stretnutí s odborníkmi v tejto oblasti) - Turecko
C2 Solárna energia - Slovensko
C3 Veterná energia - Poľsko
C4 Vodná energia - Taliansko
C5 Inteligentné mestské modely vytvárajúce udržateľnú energiu pre 
budúcnosť - Španielsko

C2-C4: štatistiky o konkrétnom druhu energie vo svojej krajine a regióne, 
uskutočnia projekty STEM, prostredníctvom ktorých budú simulovať výrobu 
obnoviteľnej energie v malom rozsahu.
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Začiatok: September 2020

Úlohy  Slovenska:

SPŠ  - hlavný koordinátor 

• vytvorí projektovú skupinu na GOOGLE,

• zorganizuje C2 a počas mobility zrealizuje vyučovanie (experiment) s 

výrobou obnoviteľnej energie – solárnej) s použitím metód STEM,

• vytvorí návrh projektovej brožúry s názvom „Prístupy stredných škôl 

STEM“, 

• vytvorí štruktúru projektového denníka, ktorý majú študenti vypĺňať,

• vytvorí základné informácie a minipríručku s údajmi o Slovensku

• účastníci mobilít (žiaci) - vyhľadávanie podrobností o cieľovej krajine
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ukončenie: jún 2022

Očakávané hmatateľné výsledky:

hodnotiace formuláre, formuláre spätnej väzby, pozorovacie listy, tematické 

prezentácie a správy, plagáty, svedectvá, denníky projektov študentov, letáky, 

logo projektu, webová stránka, stránka s dvoma priestormi a sociálnymi 

médiami, materiály pracovných listov, medzinárodná konferencia, projektová 

brožúra s názvom „Prístupy stredných škôl STEM“ (návrh Slovensko).

Výberové kritériá pre 20 študentov / partnera  na mobility:

• motivačný list (vysvetlite ich záujem o projekt), 
• rozhovor v angličtine na testovanie jazykovej úrovne,
• zručnosti v oblasti IKT,
• súhlasu rodičov s účasťou.

Min. 2 mesiace pred mobilitou; 
Účastníci, ktorí čelia menšiemu počtu príležitostí, dostanú extra body.
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Časový harmonogram  - Udalosť a úloha projektu (Px)

Pozn.: Termíny mobilít C1 – C5 sú posunuté z dôvodu pandémie COVID-19  na priaznivejšie obdobie

P1 Začiatočné obdobie SEPTEMBER 2020

- Projekt je ohlásený vo všetkých partnerských organizáciách

- Koordinátori projektov sa stretávajú online, aby prediskutovali otázky riadenia

- Výzva na výber členov tímu, kritériá sa vyhlasujú na školách a online

- Projektový tím na škole vymenúva riaditeľ školy

- Stránka projektu eTwinning je vytvorená Poľskom

- Navrhujú sa projektové plány (implementácia, monitorovanie, hodnotenie, šírenie).

P2 Začiatočné obdobie OKTÓBER 2020

- Cieľová skupina študentov je založená v partnerských organizáciách

- projektový tím je dokončený, vyberú sa účastníci C1

- stretnutia projektového riadenia organizované v partnerských organizáciách, rozdelenie úloh a zodpovedností medzi 

členov

- Turecko distribuuje informačné balenie C1

- Prípravné stretnutia pre C1 (výskum, výber materiálu na tematické prezentácie, jazyková a kultúrna príprava vedená 

učiteľom angličtiny, koordinátorom; zabezpečujú sa cestovné podmienky)
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P3 Začiatočné obdobie NOVEMBER 2020

- C1 sa uskutoční

- Stránka sociálnych médií je vytvorená Tureckom, tiež formuláre spätnej väzby

- Logo projektu vytvorilo Španielsko a vybralo sa hlasovaním

- sú navrhnuté propagačné materiály (zhrnutie, plagáty, banner, letáky)

- Taliansko pripravuje webovú stránku projektu, Španielsko vytvára hodnotiace formuláre, Poľsko vytvára pozorovacie listy

P4 Začiatočné obdobie DECEMBER 2020

- Online stretnutie študentov s európskymi rovesníkmi; spoznávanie sa, očakávania

- Projektový kútik je pripravený na všetkých školách

- Aktivity zamerané na šírenie C1, podujatia (s nástrojmi online a offline) v miestnej komunite

- Vyberajú sa účastníci C2

- Turecko dokončí kapitolu 1 brožúry projektu

P5 Začiatočné obdobie JANUÁR 2021

- príklady dobrej praxe z C1 implementované do lekcií v partnerských organizáciách; učitelia hodnotia vplyv

- online stretnutie koordinátorov s cieľom dohodnúť C2

- Slovensko zdieľa C2 informačný balíček

- Stretnutie s rodičmi účastníkov C2
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P6 Začiatočné obdobie FEBRUÁR 2021
- Prípravné stretnutia pre C2 (výskum, výber materiálu pre tematické prezentácie, jazyková a kultúrna príprava vedená 
učiteľom angličtiny, koordinátorom)
- online stretnutie účastníkov C2

P7 Začiatočné obdobie MAREC 2021
- C2 sa uskutoční

- virtuálne priestory projektu sa aktualizujú

P8 Začiatočné obdobie APRÍL 2021
- Aktivity šírenia C2, svedectvá (s nástrojmi online a offline) organizujú účastníci v organizácii, v miestnej komunite
- Slovensko dokončuje kapitolu 2 v brožúre

P9 Začiatočné obdobie MÁJ 2021
- príklady osvedčených postupov z C2 sa prenášajú do partnerských škôl, hodín a seminárov, učitelia posudzujú vplyv

- stretnutie s rodičmi s cieľom informovať ich o priebehu a výsledkoch projektu
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P10 Začiatočné obdobie JÚN 2021
- Výber účastníkov pre C3
- Stretnutie s rodičmi účastníkov C3
- Platformy projektu sa aktualizujú pomocou informácií o projekte: webová stránka, eTwinning priestor, stránka 
sociálnych médií
- online a offline stretnutia koordinátorov s cieľom zistiť podrobnosti o C3
- Cestovné podmienky pre skupinu účastníkov C3

P11 Začiatočné obdobie JÚL 2021
- 1. výročná správa o projekte je dokončená a zdieľaná s hlavným koordinátorom
- Nástroje spolupráce sa aktualizujú informáciami o projekte

P12 Začiatočné obdobie AUGUST 2021
- Všetci partneri pripravia návrh verzie priebežnej správy
- Poľsko distribuuje informačný balík C3

P13 Začiatočné obdobie SEPTEMBER 2021
Prípravné stretnutia pre C3 (tematické prezentácie, jazyková a kultúrna príprava vedená učiteľom a koordinátorom 
angličtiny; ďalšie praktické dojednania)
- Študenti sa stretávajú v dvojici, aby diskutovali o C3, spoznali sa
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P14 Začiatočné obdobie OKTÓBER 2021
- C3 sa uskutoční
- Národným agentúram sa zasielajú priebežné správy

P15  Začiatočné obdobie NOVEMBER 2021
- Činnosti zamerané na šírenie C3 (pomocou prostriedkov online a offline) organizujú všetci účastníci svojej 

organizácie a na miestnej úrovni
- Poľsko dokončí kapitolu 3 v tejto brožúre
- Výberová fáza - skupina účastníkov C4 a C5

P16  Začiatočné obdobie DECEMBER 2021
- príklady dobrej praxe z C3 sa prenášajú do partnerských škôl, hodín a seminárov, učitelia vyhodnotia vplyv

- Online konferencia koordinátorov s cieľom nastaviť podrobnosti o C4 a C5
- Cestovné dohody C4 realizované projektovým tímom

P17 Začiatočné obdobie JANUÁR 2022
- Taliansko distribuuje informačný balík C4
- Študenti navrhujú projektové plagáty v digitálnej podobe
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P18  Začiatočné obdobie FEBRUÁR 2022
- Prípravné zasadnutia pre C4 (výskum, výber materiálu na prezentáciu, jazyková a kultúrna príprava vedená učiteľom 
a koordinátorom angličtiny; ďalšie praktické opatrenia)
- Online stretnutie študentov s európskymi rovesníkmi, aby sa navzájom spoznávali a zdieľali dojmy

P19  Začiatočné obdobie MAREC 2022
- prebieha C4
- Aktivity a podujatia zamerané na šírenie C4 (s nástrojmi online a offline) vykonávajú účastníci v miestnej komunite
- Španielsko zdieľa informačný balík C5

P20  Začiatočné obdobie APRÍL 2022
- príklady dobrej praxe z C4 sa prenášajú do partnerských škôl, hodín a seminárov, učitelia vyhodnotia vplyv
- Prípravné stretnutia pre C5 (výskum, výber materiálu na prezentácie, jazyková a kultúrna príprava vedená učiteľom 
a koordinátorom angličtiny; ďalšie praktické opatrenia)
- Taliansky partner dokončí kapitolu 4 v brožúre

P21 Začiatočné obdobie MÁJ 2022
- prebieha C5, medzinárodná konferencia usporiadaná v španielskej organizácii 
- Činnosti a podujatia zamerané na šírenie C5 (s nástrojmi online a offline) vykonávajú účastníci v miestnej komunite
- Záverečné stretnutie s rodičmi s cieľom informovať ich o konečných výsledkoch projektu
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P22  Začiatočné obdobie JÚN 2022

- Študenti ukončia online stretnutie projektu v eTwinning priestore

- Španielsko dokončí kapitolu 5 tejto brožúry

- Príklady osvedčených postupov z C4 sa prenášajú do partnerských škôl, na hodinách a na seminároch, učitelia 

hodnotia vplyv

- koniec projektu, ktorý sa koná v partnerských organizáciách

P23 Začiatočné obdobie JÚL 2022

- Platforma nástrojov mobility je aktualizovaná informáciami o projekte od každého partnera,

- Platformy šírenia informácií sa aktualizujú

- správa za druhý rok je dokončená a zdieľaná s európskym koordinátorom

- Oznamujú sa a zhromažďujú materiály, údaje, odkazy na činnosti šírenia informácií a udalostí, posielajú sa hlavnému 

koordinátorovi

P24 Začiatočné obdobie AUGUST 2022

- Záverečná správa projektu je dokončená

- Všetky konečné produkty sa dokončujú a distribuujú do širšej komunity, na distribučných platformách atď.

- Európsky rámec - informácie o projekte, udržateľnosť


