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PROJEKT : Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie

PRVÉ VECNÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU

1. Zhrnutie doterajšieho priebehu realizácie projektu - realizované aktivity
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska realizuje projekt s členmi regionálnych
organizácií združených v Asociácii spotrebiteľských subjektov Slovenska, učiteľmi
kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a učiteľmi z praxe,
ktorí majú dlhoročné skúsenosti so spotrebiteľským vzdelávaním. Božena Stašenková ako
koordinátorka projektu v apríli 2019 požiadala o pracovné stretnutie Mg. Andreu Pálkovú,
generálnu riaditeľku Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Stretnutie sa pre pracovné
povinnosti riaditeľky neuskutočnilo. Dňa 12.04.2019 navštívila na Ministerstve hospodárstva
SR Mgr. Veroniku Virághovú, riad. odboru ochrany spotrebiteľa SR. Cieľom stretnutia bolo
prekonzultovať a pripraviť záverečnú konferenciu, kde by sa predstavili výstupy z projektu
učiteľom a spotrebiteľskej verejnosti. Informácie o finančných podmienkach pri zúčtovaní
projektu neboli prejednané z dôvodu neprítomnosti Mgr. Ivany Pavlovskej.
Realizácia projektu začala informačnou kampaňou, informovaním o cieľoch a aktivitách
smerom k členom Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska, učiteľom kontinuálneho
vzdelávania RP MPC v Prešove a ďalším učiteľom na základných a stredných školách.
Prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie bolo informovaných o aktivitách
a časovom harmonograme štyridsaťdva učiteľov.
Osobné stretnutie s JUDr., Mgr. Ľubomírom Jankurom, riaditeľom RP MPC v Prešove a sa
uskutočnilo 15.05.2019. Cieľom bola príprava pracovného stretnutia tvorcov – učiteľov
kontinuálneho vzdelávania a učiteľov z praxe, ktorí už majú skúsenosti so spotrebiteľským
vzdelávaním. Informácie o projekte boli telefonicky aj mailom odovzdané PaedDr. Jarmile
Verbovskej, zástupkyni RP MPC v Prešove. Všetkým učiteľom kontinuálneho vzdelávania RP
MPC v Prešove bola 16.05. 2019 adresovaná výzva zapojiť sa do realizácie projektu.
2. Plánované aktivity v rámci realizácie projektu
Keďže na RP MPC v Prešove prebiehajú stavebné práce, bude potrebné vyhľadať a dohodnúť
priestor na pracovné stretnutie tvorcov na inej základnej alebo strednej škole v Prešove.
Pracovné stretnutie s učiteľmi kontinuálneho vzdelávania a ďalšími učiteľmi je plánované
02.07.201 na Hotelovej akadémii, Baštová 32 v Prešove. Na stretnutí získajú učitelia

informácie k realizácii projektu: ku koncepcii tvorby učebných zdrojov, organizačnému
zabezpečeniu, harmonogramu realizácie tvorby vyučovacích hodín a spracovaniu učebných
zdrojov. Učiteľom pre tvorbu metodických materiálov pre spotrebiteľské vzdelávanie budú
rozdané Európske diáre, materiál Spotrebiteľská výchova v triede, časopisy DTEST a špeciálne
vydania časopisu k jednotlivým témam.
V rámci propagácie a disseminácie projektu sme zverejnili informácie o zmluve na webovom
sídle Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska. Zverejnili sme informácie pre učiteľov,
aby sa o možnosti participovať na projekte dozvedel čo najširší okruh učiteľov na Slovensku.
Výzvu sme zverejnili prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Linkedin.
3. Plnenie merateľného ukazovateľa
Splnenie cieľa projektu sa má preukázať 40 vytvorených vyučovacích hodín pre základné a
stredné školy, 750 návštevníkov webového sídla, 50 emailovej komunikácie a telefonických
kontaktov a 25 propagácii projektu v médiách a sociálnych sieťach.
4. Odôvodnenie plnenia merateľného ukazovateľa
Štyridsať vyučovacích hodín ako hlavný merateľný ukazovateľ je v štádiu tvorby. Odborný
garant pripravil základné inštrukcie a materiály pre tvorbu, ktoré budú tvorcom k dispozícii
na pracovnom stretnutí v Prešove. Propagácia projektu začala zverejnením informácii
o projekte na webovom sídle Asociácie. Pokračovala 10.04.2019 informovaním o projekte na
vzdelávacom podujatí pre učiteľov organizovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia
a 30.05.2019 na slávnostnom vyhodnotení 22. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov
- Spotreba pre život. Doposiaľ bolo uskutočnených 45 kontaktov emailovou komunikáciou a 40
telefonických kontaktov. V procese tvorby sú články na publikovanie do Učiteľských novín
a do časopisu Dobrá škola.
5. Informácie o čerpaní finančných prostriedkov
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska vyčerpala z dotácie z Ministerstva
hospodárstva SR 200 eur a zostáva nevyčerpaných 6800 eur.

V Starej Ľubovni 10.06.2019
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