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V MORAVANOCH ZAČALI PLNIŤ PROJEKT DOBRÁ ŠKOLA - DOBRÝ ŠTART

Učitelia sedeli cez prázdniny v laviciach
Prvý januárový týždeň, ktorý bol
zároveň posledným týždňom 19dňových vianočných prázdnin,
strávili učitelia zo Základnej školy v Moravanoch nad Váhom v
školských laviciach. V nich v rámci projektu Dobrá škola – dobrý
štart absolvovali týždenný kurz
nových foriem vzdelávania učiteľov základných škôl.
„V rámci projektu dostali všetci 12 účastníci kurzu nové notebooky. K dispozícii mali dataprojektor a vizualizér. Denne sme
strávili v učebni 9,5 hodiny. Počas
kurzu sme sa učili využívať modernú techniku pri výučbe. Vďaka
novej technike a interaktívnej
tabuli, ktorú máme vo všetkých
desiatich triedach, nepotrebujú
žiaci ani knihy. Všetko potreb-

ce s počítačom, takže sa zbytočne
nemusíme stresovať.“
Lektor kurzu Milan Novák zasa
ocenil záujem a iniciatívu starostu obce i vedenia školy o modernizáciu učebného procesu na ich
škole: „Chodíme školiť po celom
Slovensku. V oblasti informačných
technológií má moravianska škola najlepšie vybavenie spomedzi
všetkých základných škôl v celej
republike. Poslucháči sú veľmi
vnímaví a zaujímajú sa o učivo.
Vedia, že nové poznatky budú pri
svojej pedagogickej práci potrebovať. Výboj ide stále dopredu
a nevyhlo sa mu ani školstvo. Zo
začiatku boli jednotliví účastníci na rôznej úrovni počítačovej
gramotnosti, no s pribúdajúcimi
dňami sa tieto rozdiely zmenšo-

Pohľad na moravianskych učiteľov spoza katedry...

rada, že Európska únia náš projekt schválila. Nič na tom nemení
ani fakt, že aj vďaka tomu sa na
‘staré kolená‘ budem musieť aj ja
učiť pracovať s počítačmi. Zásluhou tohto projektu totiž dostala
škola nové vybavenie a pomôcky, ktoré by sme inak nezískali.“
Pre zaujímavosť, súčasný projekt
Dobrá škola – dobrý štart, pozostáva zo zo siedmich úloh, pričom
tento kurz bol len prvou z nich.
Všetky aktivity v rámci projektu
treba splniť za 22 mesiacov.

Lektor kurzu Milan Novák (tretí zľava) pri praktickej ukážke.

né si totiž nájdu na internete,
na ktorý sme napojení,“ povedal
nám riaditeľ spojenej Základnej
a materskej školy v Moravanoch
n. V. Ján Jankech, ktorý bol tiež
jedným z účastníkov kurzu. Spokojná s kurzom bola aj učiteľka
slovenského a ruského jazyka a
ďalších dvoch predmetov Viera
Psalmanová. „Som veľmi spokojná, pretože vďaka kurzu som sa
naučila odstraňovať nedostatky,
ktoré som doteraz v práci s počítačom mala. Často sa mi stávalo,
že som urobila pri jeho obsluhe
nejakú chybu a potom som ju nevedela opraviť. Vďaka tomuto
školeniu budú tieto moje problémy minulosťou,“ priznala sa
nám sympatická mladá učiteľka.
„Mám už skúsenosti so školskou
agendou i interaktívnou tabuľou.
Oceňujem aj to, že vyučujúci prispôsobil tempo kurzu všetkým
frekventantom. Každý z nás sme
totiž na inej úrovni poznania prá-

vali. Na záver kurzu by sa tieto
rozdiely mali celkom zmazať. Mojou snahou je, aby mali všetci
účastníci nášho kurzu potrebné
znalosti a budú ich vedieť aplikovať aj v praxi.“
Známou tvárou medzi účastníkmi kurzu bola aj bývalá riaditeľka tejto školy Viera Klčová.
Keďže má blízko k dôchodkovému
veku, do posledného konkurzu na
post riaditeľa školy sa už neprihlásila. Naďalej však na škole učí.
Účasť na projekte má však pre
ňu ešte morálny rozmer: „Cítim
povinnosť nenechať v tom mojich
kolegov samých. Za môjho riaditeľovania sme totiž tento projekt
rozbiehali, takže teraz sa z toho
nemôžem ‘vyzuť‘. Prvý projekt
nám síce nevyšiel, pretože sme
žiadali veľa peňazí a neponúkli
sme za ne dostatok projektov,
no pri druhom pokuse, keď sme
zľavili z finančnej náročnosti a
pridali si úloh, sme už uspeli. Som

Peter Hulman, starosta Moravian

Spokojný bol aj jeden z iniciátorov projektu, starosta Moravian
Peter Hulman: „Som si vedomý,
že dnešná škola už nemôže fungovať na úrovni spred niekoľkých
rokov. Vývoj ide stále dopredu,
preto si súčasný stav vyžaduje
zmenu aj v školskej oblasti. Máme
už konkrétnu predstavu, čo by
mal absolvent našej školy vedieť
pre život vo všetkých oblastiach.
Naším cieľom je dať každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa

svojich schopností. Chceme podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k
riešeniu problémov. Vedieme ich
k zodpovednosti za ich vzdelávanie. Umožňujeme im osvojiť si
stratégiu učenia, aby boli motivovaní na celoživotné vzdelávanie.“
Starosta je presvedčený, že
93-tisíc eur, ktoré dostala škola na
projekt Dobrá škola - dobrý štart
z fondov Európskej únie, sú dobre
investované peniaze. Už aj preto,
že s interaktívnym vyučovaním
svojich žiakov už majú v Moravanoch prvé skúsenosti. Kurz, ktorý
absolvoval tucet učiteľov školy,
by mal posunúť latku náročnosti
ešte vyššie. Navyše vďaka tomuto
projektu mohli vybaviť počítačmi
a didaktickou technikou aj zvyšných päť tried, takže teraz je
nimi vybavená už celá škola. V
Moravanoch však nekladú dôraz
len na vyučovací proces a zavádzanie najnovších metód výučby.
Vidieť to aj na objekte celej školy,
ktorá postupne mení svoju tvár k
lepšiemu. „Na modernizáciu školy
sme dostali 560-tisíc eur. Za tieto
peniaze sme vymenili kúrenie,
vrátane rozvodov. Na kúrenie budeme využívať drevenú štiepku a
ako záložný zdroj zostane plyn.
Takte chceme ušetriť ďalšie peniaze na prevádzku. Na budove
materskej školy a v telocvični
základnej školy sú nové plastové
okná, čo by malo priniesť ďalšie
úspory,“ dodáva P. Hulman.
Štefan Gregorička

