TeachUP

Experimentovanie v oblasti tvorby
politiky zamerané na rozvoj kompetencií
potrebných pre novú úlohu učiteľov.

CIELE
TeachUP (zvyšovanie kvalifikácií učiteľov) sa odvoláva na
pracovnú skupinu zameranú na školy v rámci ET2020
, ktorá zdôraznila potrebu kvalitnej prípravy učiteľov na
ich novú úlohu a kompetencií učiteľov počas ich kariéry. Za
účelom splniť túto potrebu si projekt TeachUP stanovil cieľ:
ff Vytvoriť 4 online kurzy pre učiteľov v rámci

ITE alebo CPD na témy súvisiace s ich novou úlohou:
spolupráca učiteľov, personalizácia vyučovania, formatívne
vzájomné hodnotenie a tvorivosť.

ff Otestovať a porovnať dva rôzne dizajny procesu

výučby a spôsoby výučby náhodnou kontrolnou skúškou.

laboratóriá multilaterálneho národného a
európskehodialógu.

ff Viesť

PREČO JE TOTO
EXPERIMENTOVANIE V OBLASTI
TVORBY POLITIKY DÔLEŽITÉ?
ff Efektívne riešenia pre rozsiahle počiatočné vzdelávanie

učiteľov (ITE) a kontinuálny profesionálny rozvoj (CPD), ako
sú MOOC (online kurzy), súnutne potrebné narozvoj
kompetencií súvisiacich s meniacou sa úlohou učiteľov.

ff Hodnotenie odbornikov/školiteľov nie jekompatibilné

s rozsahom kurzov MOOC – je potrebný nový nástroj na
hodnotenie.

METODIKA
TeachUP PRIPRAVÍ:
ff dotazník na odhalenie nedostatkov v ITE a CPD;
ff obsah pre štyri krátke online kurzy;
ff inovatívny dizajn procesu výučby v online kurzoch vrátane nových
hodnotiacich činností, ktoré budú overené v terénnych testoch;
ff smernice pre zavádzanie a prevádzku laboratórií národného dialógu.
TeachUP POSKYTNE ODPOVEDE NA TIETO HODNOTIACE OTÁZKY:
ff Ako môže online tútorstvo/mentorstvo zvýšiťmieru udržania vedomostí
získaných v online kurzoch a kurzoch MOOC ?
ff Je online tútorstvo/mentorstvo nákladovo efektívne?
ff Zlepšuje online tútorstvo/mentorstvo výsledky vzdelávania sa učiteľov?
ff Zlepšuje online tútorstvo/mentorstvo sebariadené online vzdelávanie učiteľov?
ff Aké sú rozdiely medzinástrojmi vzájomného a odborného hodnotenia ?
ff Ako hodnotia nástroje vzájomného a odborného hodnotenia študenti
pedagogických fakúlt a učitelia?

INFORMÁCIE POSKYTUJÚCE ODPOVEDE
NA TIETO OTÁZKY BUDÚ POCHÁDZAŤ ZO
ŠTYROCH HLAVNÝCH ZDROJOV:

1

Referenčného prieskumu, do ktorého sa zapájajú
všetci učitelia pred začiatkom prvého kurzu.

2

Monitorovacích informácií o činnostiach účastníkov na platforme.

3

Výsledkov vzdelávania – hodnotenie všetkých učiteľov, ktorí
absolvujú každý kurz.

4

Následného príeskumu, do ktorého sa zapájajú všetci učitelia po
absolvovaní posledného kurzu.

HLAVNÉ
VÝSLEDKY
ff Inovatívny nákladovo efektívny dizajn procesu výučby v online kurzoch

ITE alebo CPD, ktorý zabezpečí vyhovujúcu mieru udržania vedomostí,
zlepšenie výsledkov vzdelávania sa učiteľov a sebariadené online vzdelávanie,
ktorý môžu opätovne využiť zainteresované strany.

ff Nový nástroj na hodnotenie v ITE alebo CPD ohodnotený študentmi

pedagogických fakúlt a učiteľmi.

ff Odporúčania založené na dôkazoch , ako zvýšiť kvalitu vzdelávania

učiteľov a ako umožniť učiteľom nadobúdať nové kompetencie v súlade s
ich meniacou sa úlohou prostredníctvom kurzov vytvorených projektom TeachUP.

ff Inovatívne online kurzy a materiály v 10 jazykoch, ako súčasť

otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ), ktoré môžu všetci, ktorí majú o to
záujem, opätovne použiť a upraviť.

ff Sieť poskytovateľov odbornej prípravy v oblasti ITE a CPD, tvorcov

politík a učiteľov, vytvorená prostredníctvom laboratórií národného a
európskeho dialógu a online platformy na podporu komunikácie a spolupráce
vo vzdelávaní učiteľov.

TeachUP (2017-2020) - HLAVNÉ DÁTUMY:

ff Február

2018 až február 2019 - terénne skúšky online kurzov za účasti 4000 študentov
pedagogických fakúlt a učiteľov.

ff Marec 2019 a máj 2019 - analýza hodnotenia podporená na schôdzach 3. laboratória národného
dialógu v každej zo zapojených krajín od mája 2019 do septembra 2019.

KOORDINÁTOR PROJEKTU

VÝSKUMNÁ ORGANIZÁCIA

www.europeanschoolnet.org
Belgicko

irvapp.fbk.eu
Taliansko

PARTNERI

www.hitsa.ee
Estónsko

leu.lt
Litva

www.upc.smm.lt
Litva

dge.mec.pt
Portugalsko

www.cti.gr
Grécko

www.oktatas.hu
Maďarsko

education.gov.mt
Malta

www.uminho.pt
Portugalsko

www.cfaecentro-oeste.pt
Portugalsko

www.mpc-edu.sk
Slovensko

www.uniza.sk
Slovensko

PORADENSKÝ PARTNER

educalab.es
Španielsko

yegitek.meb.gov.tr
Turecko

teachup.eun.org |

www.gtcs.org.uk
Spojené kráľovstvo

#TeachUP_eu |

groups/TeachUP.experimentation |

@ teachup@eun.org

Projekt TeachUP je experimentovanie v oblasti tvorby európskej politiky spolufinancované Európskou
komisiou prostredníctvom programu Erasmus+. Táto brožúra odráža len názory jej autorov a nevyjadruje
názor Európskej komisie a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť.

Autorské práva k obrázkom: ESB Professional, Rawpixel.com/Shutterstock.com

www.bmb.gv.at
Rakúsko

