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Realizácia projektu „Moderným vzdelávaním do Európy“ finišuje 
  
Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou sa aj vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu stáva  školou, udávajúcou nový smer, školou s perspektívnou 
budúcnosťou. 
 
Od októbra 2009 realizujeme v rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1 - 
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 
modernú, dopytovo orientovaný projekt „Moderným vzdelávaním do Európy“. Náklady na 
projekt v sume 134 029,41 eur sú čerpané z prostriedkov Európskej únie, zo Štátneho 
rozpočtu SR a spolufinancovania Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 5%.  
 
Realizácia projektu bola naplánovaná na 2  roky. Z objektívnych príčin sa ale etapy riešenia 
jednotlivých úloh  predĺžili. V týchto dňoch sa realizácia projektu blíži k svojmu záveru.  
Monitorujeme a postupne vyhodnocujeme splnenie cieľov projektu.  Zisťujeme spokojnosť 
učiteľov i žiakov s novými učebnými pomôckami, s vyučovacími postupmi a metódami, 
overujeme účinnosť medzipredmetového vyučovania na výsledky výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Zistené skutočnosti nám poslúžia k autoevalvácii školského vzdelávacieho 
programu, k úprave edukačného systému  a školského života tak, aby výsledkom vzdelávania 
v našej škole bol človek, všestranne pripravený pre život a konkurenciu v zjednotenej Európe. 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program, 
založený  na inovantívnych formách a metódach výučby. Implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu zaručuje naplnenie vízie školy a vedie k výchove 
absolventov v zmysle deklarovaného profilu absolventa školy. Profil absolventa vychádza 
z kľúčových kompetencií občana Európskej únie a národného programu vzdelávania 
„Milénium.“  
Sme škola s jasnou víziou. Máme záujem, aby každý žiak zažíval úspech v duchu hesla: „Nie 
je dôležité, aby si bol lepší ako iní, ale dôležité je byť lepší, ako si bol včera.“ Vďaka projektu 
poskytujeme žiakom vzdelávací program, ktorý umožňuje rozvoj nadania každého jednotlivca 
podľa jeho potrieb a možností. Žiak môže riadiť svoje vzdelávanie voľbou vlastnej 
vzdelávacej cesty, voľbou tzv. seminárov podľa svojej budúcej profesijnej orientácie. Nemalú 
mieru pri formovaní budúceho euroobčana zohráva aj dôraz na slobodu každého žiaka 
v rozhodovaní a zodpovednosť za vlastné výsledky. Pri napĺňaní vízie našej školy 
uplatňujeme moderné pedagogické princípy: 

- princíp uspokojovania potrieb partnerov vo vyučovacom procese 
- princíp orientácie na proces vo vyučovaní 
- princíp permanentného zdokonaľovania  vyučovacieho procesu 
- princíp vytvárania priaznivej klímy vo vyučovacom  procese. 

 
Naplnenie strategického cieľa projektu bolo rozdelené do troch aktivít: 

- 1.1 zavedenie nového vyučovacieho predmetu ekológia a vytvorenie učebných textov 
pre tento predmet, 



- 1.2 zavedenie medzipredmetového vyučovania na škole pomocou nových techník 
a učebných textov, 

- 2.1 a 3.1 zabezpečenie nových didaktických prostriedkov pre inováciu metód a foriem 
výučby vrátane zaškolenia pedagógov na používanie nových pomôcok v praxi. 

 
V jednotlivých aktivitách sme  vytvorili  potrebnú pedagogickú dokumentáciu, školský 
vzdelávací program, učebné texty, pracovné listy, manuály a edukačné prezentácie. 
Dokumentáciu a učebné texty sme pilotne overili vo vyučovaní a získané poznatky sme 
zapracovali do školského vzdelávacieho programu pre potreby ďalších ročníkov.  
 
V škole pribudlo aj množstvo moderných didaktických pomôcok v celkovej hodnote 25 
002,70 EUR. Pedagogickí zamestnanci boli preškolení na používanie interaktívnej tabule a  
počítačom podporovaného prírodovedného laboratoria. Posilinili sa tým ich odborné zručnosti 
v oblasti IKT, ktoré sa stali trvalou súčasťou vyučovacích postupov. V dotazníkovom 
prieskume, ktorý sme uskutočnili medzi pedagógmi školy bolo zistené, že používanie nových 
učebných pomôcok, zakúpených v rámci projektu, robí vyučovanie pútavejším, tvorivejším a 
väčšinou zvyšuje záujem žiakov o jednotlivé predmety. V nastúpenom trende nákupu 
projektom osvedčených inovačných pomôcok budeme pokračovať i v ďalších rokoch.  
 
Realizácia projektu priniesla škole množstvo práce, ale výsledkom je veľa pozitív. 
Implementácia nového rozvojového školského vzdelávacieho programu prispieva nielen 
k zvyšovaniu potrebných kompetencií študentov, ale aj samotných pedagógov. Ekológia, 
ochrana životného prostredia, sa stala trvalou súčasťou života našich žiakov nielen v škole, 
ale i v ich domácnostiach a okolí. Medzipredmetové vyučovanie na škole prispieva 
k vzájomnému prepojeniu informácií z jednotlivých predmetov. Uľahčuje žiakom štúdium a 
približuje ho k reálnemu životu. Nové pomôcky a vlastné študijné materiály sú trvalým 
základom modernej školy.  
 
Výsledkom projektu po jeho ukončení bude inovovaná škola - progresívna inštitúcia, centrum 
tvorivosti a miesto sebarealizácie študentov,  Škola, vychovávajúca skutočných euroobčanov. 
 
     RNDr. Elena Kacvinská, manažérka publicity projektu 


