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    Obrázok 1 Mapa Portugalska a navštívené miesta 

  

Portugalsko je európska krajina, ktorá sa nachádza na juhozápadnom cípe svetadielu, v 

západnej časti Pyrenejského polostrova. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko, 

západné a južné brehy krajiny obmývajú vody Atlantického oceánu. Portugalsku tiež patrí 

niekoľko ostrovov a súostroví – Azory, Madeira a Divošské ostrovy. 

Portugalsko je poloprezidentskou republikou a úradným jazykom je portugalčina. Portugalsko 

je jedným z 12 zakladajúcich členov NATO. Od 1. januára 1986 je Portugalsko 

členom Európskej únie, od 26. marca 1995 je členom Schengenského priestoru. Od                

1. januára 2002 je jedným z pôvodných 12 členov Európskej menovej únie – eurozóny a 

oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo portugalské escudo. 
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V rámci zvyšovania kľúčových kompetencií učiteľov sme sa prihlásili do projektu Erasmus 

plus. Účasťou v programe chceme zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti, komunikačných 

zručností učiteľov školy, rozšíriť kľúčové kompetencie pedagógov v oblasti IKT, ktoré 

budeme využívať pri napríklad tvorbe testov, učebných podkladov k vyučovacej hodine, 

digitálneho obsahu predmetu a aplikovať nové inovatívne vyučovacie metódy intenzívnym 

využívaním IKT.  

Organizátorom projektu  bola organizácia CREF - Centro de Recursos Educativos e 

Formação, v Sesimbre, v Portugalsku. Predmetovú komisiu POS  zastupovali dve účastníčky: 

 Ing. Dagmar Vankušová v kurze „STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION 

IN THE CLASSROOM/MOBILE DEVICES IN EDUCATION“, ktorý bol zameraný na 

inovatívne vyučovacie metódy. Kurz sa konal v termíne od 07. 07. 2019 do 14. 07. 2019.  

Ing. Eva Kucharová v kurze „INNOVATIVE TEACHER – MOTIVATED STUDENT – 

COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING“. 

Program bol rozdelený na prácu s IKT v prednáškovej miestnosti a praktické skúsenosti na 

školách reprezentačného typu. Organizácia kurzu umožňovala spoznať krajinu a jej históriu. 

Program kurzu: 

 Odborné prednášky -  Počítač ako nástroj vo výučbe a učení v dvoch blokoch.  

 Analýza vykonanej práce. 

 Kreativita a inovácie v triede, vrátane praktických cvičení. 

 Implementácia kooperatívneho učenia: formovanie tímov. 

 Prehliadka mesta Sintra a návšteva mysu Roca. 

 Návšteva strednej školy Manuel Martins, v Setúbal, nástroje tvorby mapy. 

 Praktické cvičenia -  Mobilné prostriedky vo vzdelávaní. 

 Exkurzia základnej školy a jej projektových tried a učební. 

 Návšteva starého mesta a inštitúcie CREF. 

 Workshop „Aktívne vzdelávacie stratégie posilňujúce digitálne zručnosti“. 

 Interaktívne cvičenia a práca s „Aktívnou inšpiráciou“ v triede. 

 Individuálna prehliadka Lisabonu - múzeum José Saramago.  

 Portugalská tradičná hudba a jej história. 

 Príprava podkladov pre záverečnú skupinovú prezentáciu. 

 Skupinová práca - Inovatívny plán triedy. 

 Prezentácia inovačného plánu triedy -  záverečné 

prezentácie, certifikácia. 

 

Projekt Erasmus plus splnil naše očakávania, pomohol 

zdokonaliť sa v práci s IKT, mali sme možnosť komunikovať 

v cudzom jazyku a porovnať úroveň vyučovania na iných 

školách z rôznych krajín. 
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Fotka 1 Návšteva odborného laboratória 

  Fotka 2 Certifikácia po ukončení kurzu 
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 Fotka 3 Certifikácia po ukončení kurzu 

 

Fotka 4 Práca na projektoch 

 


