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TDPS V 3. KOLE PODPORÍ PROJEKTY VO VÝŠKE 20-TISÍC EUR 

 

TDPS, n.f. neprestáva podporovať odborný a osobnostný rozvoj slovenských učiteľov. V treťom 

kole sa Správna rada na odporúčanie členov odbornej hodnotiacej komisie rozhodla podporiť 

sny piatich žiadateľov a prerozdeliť im čiastku 20 000 €. 

Ako v prvých dvoch kolách, tak aj v treťom kole je každý úspešný projekt odlišný. Zamerané sú 
na rôzne oblasti a špecificky nasmerované na žiadateľov a ich predstavy o vlastnom rozvoji. 
Žiadatelia si sami stanovili ciele, ktoré budú po dobu jedného roka realizácie svojho 
projektového zámeru napĺňať. Okrem vlastného rozvoja (osobnostného a profesijného) je 
samozrejme dôležité aj zdieľať nadobudnuté know – how s ďalšími osobami (podpora komunity). 

Víťazné projekty sú z oblasti žurnalistiky, biológie, robotického vzdelávania, grafického dizajnu, 

či rozvoja líderských a manažérskych zručností. Každý projekt má však v sebe ambíciu 

neopomenúť ani rozvoj zručností potrebných pre úspech v 21.storočí – kritické a analytické 

myslenie, informačnú gramotnosť, kreativitu, kooperatívne kompetencie, prezentačné 

zručnosti, leadership a iné.  

„Zároveň nás však veľmi teší, že rozmer podpory komunity a odovzdávania know-how, ktoré 
žiadatelia počas roka svojho rozvoja získajú má veľmi silné zastúpenie u všetkých žiadateľov. 
Úspešní grantisti budú viesť krúžky, realizovať workshopy, vytvárať publikácie a sady učebných 
materiálov, tvoriť weby, či aplikácie, realizovať cezhraničné spolupráce, zastrešovať projektové 
dni, zdieľať best practice s komunitou,“ zhodnotil správca fondu Marek Kmeť. „A to je hlavnou 
myšlienkou nášho fondu. Podporovať komplexný rozvoj žiadateľov a zabezpečovať šírenie a 
transfer nadobudnutých vedomostí a zručností,“ dodáva Kmeť.  

 

Zoznam podporených projektov je zverejnený na web stránke www.tdps.sk.  

 

 

Neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia (TDPS, n.f.) vznikol na konci roku 

2019. Jeho cieľom je podporiť učiteľov a odborných zamestnancov v školstve, ktorí majú záujem 

osobnostne i odborne rásť. Zakladateľom fondu je Robert Spišák, ktorého hlavnou ambíciou je 

umožniť odpútanie sa od priemernosti v slovenskom školstve a podpora jedinečných projektov 

konkrétnych učiteľov a odborných zamestnancov.  

 

http://www.tdps.sk/

